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God jul og godt nytt år!  
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Kjære sambygdinger 

 

Det er mye som tyder på at det nærmer seg jul.  

I skrivende stund er det bare et par timer igjen 

før det blir åpen høringskonferanse i 

Skolestruktursaken. Typisk førjulsaktivitet.  

 

Ellers så er vi på Alteren i rute med avholdt 

julegrantenning på skoleplassen og 

nissegrøtarrangement på Steinrøys. Rundt 

omkring vaskes og bakes det. Noen skriver 

julebrev, mens andre sender elektroniske 

hilsninger på Facebook. 

 

Flere har kanskje observert at «Nissen» jobber i 

nabolaget – dog i oransje klær som det står 

«Statens vegvesen» på. Han har lovet snille barn 

ny gang- og sykkelvei i det nye året. 

 

Mye å glede seg over for den som ser det positive 

i store og små gleder og i tradisjonelle 

aktiviteter. For atter andre kan jul og høytid bli 

en påminnelse om det man 

savner og det fine som har 

vært.  

 

Uansett hvordan det er hos 

deg: 
 

Marion og Britt Nancy 
 

 

 

 

 

«Det kommer ikke an på hva man spiser mellom jul og nyttår, 

men hva man spiser mellom nyttår og jul.» 

Rolf Wesenlund 

 

  

 
 

Utgis av:  
U.L. Daggry, Alternesveien 1  

8616 Mo i Rana  

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Redaktører:  
Marion Brun 

E-post: slagfjellet@gmail.com 

Tlf.: 977 39102  

og 

Britt Nancy Westgaard  

E-post: britt.westgaard@nb.no 
Tlf.: 906 34943  

 

Opplag:      
55  (trykt utgave)      

300  (distribuert med e-post) 

3 nummer pr.år. 
 

Planlagt neste utgivelse:  
Påske 2017 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

 

Bingomidler UL Daggry er så heldig å bli tildelt «bingomidler» for 2017. Det er en 

god nyhet, og vil medføre noen tusen kroner på konto. 

 

Swingkurs I november ble ei helg satt av til grunnkurs i swing med 

instruktør fra «Kom og dans». Kurset 

ble dessverre ikke fulltegnet, men 12 

personer hadde tatt utfordringen. Det 

meldes om ei artig, lærerik og aktiv 

helg. Tilbud om gratis kurs til 

ungdomsskoleelever fra Alteren, «bet ikke på».  

 

Komitéarbeid Det er stadig utskifting av personer i de tradisjonelle 

«festkomiteene». Vi har seks lag, som bytter på å ta ansvar for ulike arrangement. 

I gjennomsnitt betyr det max en gang pr. år. Vi trenger DEG til å bli med i en av 

komiteene. Et givende og trivelig arbeid, der man gjør en god jobb for 

ungdomslaget og bygda. Ta kontakt for mer info eller innmelding. 

 

Andeloddselgere Vil du hjelpe til med å selge andelodd? Vi trenger flere 

loddselgere. Kanskje du kan spørre familie og venner eller på arbeidsplassen din – 

om de vil kjøpe andelodd? Kontakt Britt Nancy om du vil bidra. 

 

Grasrotandelen 2016 I år har vi oppnådd ny rekord på inntekter med denne 

ordningen fra Norsk tipping. Hele 100 personer tilgodeser UL Daggry med sin 

grasrotandel. Vi runder 80 000 kr i 2016. Tusen takk til hver og en av dere! 

 

Årets TV-aksjon Som tidligere år, er det de 

eldste elevene på skolen som tar det viktige 

ansvaret med å gå med bøsser på aksjonsdagen. 

Her ser vi Victor, Jacob, Markus, Håkon, Emilie, 

Henriette og Hilde. Godt jobba!  
 

Julebukk – 13.januar   

Vi minner om julebukktradisjonen på Alteren, som foregår 

«tyvende-dag-jul». Da kan store og små gå rundt og koste ut 

rester av jula, gjerne uten så mange ord – men brækende som en 

(jule)bukk! 
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Halloween på 

Steinrøys 
De kom som, 

hekser, tigere, 

dinosaurer, 

oksekonger,   

bamser og 

superhelter. 

Noen skumle 

karer var der 

også, men de 

sendte vi ned på 

skola etter hvert. Siden det var Halloween, så var det godteri i fleng. Men i 

grunnen så var ikke det så interessant. Det som er stas på Steinrøys er å leke, 

sende biler ned skrågangen og å tegne. Passer travle småbarnsforeldre helt 

perfekt, for da får dem tid til å nyte en kopp kaffe sammen med naboene. 

Så er det jo artig at de minste i bygda husker det. Ei søt lita tulle med lyse lokker 

sa på høstbasaren: "Litt av en fest vi hadde forrige gang her på Steinrøys". 

 

Oppgradering av skiløypa Her på Alteren er vi beriket med innbyggere som 

glemmer tid og sted og får stjerner i øynene når de får bruke ei hælg med 

gravemaskin, motorsag og bålbrenning. I tillegg 

er de til stor nytte. I høst har skiløypa vår fått 

ei real oppgradering. Det er blitt skoga ned fra 

Stortjønna og på Bakkamoen. Oppi Åsen er det 

lagt rør og fylt på masse slik at tråkkemaskinen 

nå kommer seg over Båsmofjellet og ned til 

løypene på Bakkamoen. Løypene er kjørt opp med 

gravemaskin, slik at kratt er lagt ned og 

"mordarbakken" er blitt litt slakere. I tillegg har 

skibua fått slagside, men den er nå retta opp. 

Flott arbeid gjort av Hege Rølvåg, Trond Vassvik 

Snefjellå, Bjørn Olav Lillealter, Per Gunnar 

Tryggestad, Håkon Stanghelle, Arne Martin 

Lantz, Kristoffer Rundhaug og Bjørn Soleglad. 
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Trening 2017  

Steinrøys «treningssenter»  
 

Vi har gleden av å tilby et utvidet- og et mer fleksibelt treningstilbud på Steinrøys i 2017 

(vårsemesteret). Oppstart i uke 2.  

 

Maiken Aasebøstøl kjører fire treningstimer/uke – to på mandager og to på onsdager. Det 

vil bli kondisjon/bevegelighetstrening og styrketrening – se timeplan. 
 

PRISER 
 Man kan velge én time i uka – mandag eller onsdag –  

 til sammen 18 treninger før sommeren. Det vil koste 900 kr.  

 Man kan velge til sammen to timer i uka – mandag og/eller onsdag –  

 totalt 36 treninger før sommeren. Det vil koste 1500 kr.  

 Man kan velge «klippekort» - med 10 klipp = 10 enkelttimer – på valgfri dag og 

valgfri time. Det vil koste 750 kr. Ingen forhåndspåmelding, kun meldeplikt. 

 HALV PRIS FOR UNGDOM 15-18 ÅR. 

 
Mandag kl. 17.30: Kondisjon og bevegelighetstrening 

Mandag kl. 18.30: Styrke hele kroppen ved hjelp av kroppsvekt og strikk 

  

Onsdag kl. 18.30: Styrke hele kroppen ved hjelp av kroppsvekt og strikk 

Onsdag kl. 19.30: Kondisjon og bevegelighetstrening 
 

Kontakt Britt Nancy for påmelding. Har du andre behov og ønsker en «skreddersydd 

løsning», blir vi enige om opplegg og pris. Vi ønsker å nå kvinner og menn, gammel og ung. 

Ikke vær redd for å komme i gang, invester i deg selv i 2017! Alle er hjertelig velkomne. 

 
 

Åpen høringskonferanse i Skolestruktursaken 14.12.16.  
Dette er ikke noe referat, men kort kommentar til møtet - hvor bygningssjef, skolesjef, ordfører, 

noen politikere samt foreldre fra hele kommunen var til stede. I tillegg til kjente takter om 

kommunens økonomi og hvilke valg som forelå i skolestruktursaken – med dertilhørende frister for 

innspill og vedtak – fikk vi høre hvor mye Alteren skole var «verdt», nemlig et drøyt titalls 

sykehjemsplasser eller ditto antall barnehageplasser. Tilsynelatende en ny strategi fra makthaverne 

– rene tall over hvor mye resten av kommunens innbyggere kan oppnå ved å gå inn for 

nedleggelse/slakting av vår skole. Snakker vi om å sette parter opp mot hverandre? Hilde Anita fra 

FAU på Alteren, kunne fortelle forsamlingen at Alteren skole nylig hadde skåret faglig best i 

kommunen. Dette ble møtt med applaus. Nevnes kan også innspill fra frøken Rønning fra Utskarpen – 

som stadig ble beroliget av både ordfører og skolesjef om at Utskarpen 

ungdomsskole ikke var berørt av diskusjonen rundt skolestruktur. Hun slo fast 

at kanskje var man ikke berørt denne gangen, men hva med neste gang? Hun 

presiserte at hun var til stede også i solidaritet med de andre skolene i Rana, 

som nå opplevde usikre tider.  
 

http://www.clipartkid.com/backpack-to-briefcase-day-8th-grader-christian-sanchez-our-litzy-s-RGLYxS-clipart/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-4524iPnQAhWBliwKHc71C-cQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.com/cartoon-children-sitting-at-school-27891065.html&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNFd2F49pGgFkcH2aBtvbqN0Az-8ZA&ust=1481989807354253
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Lokallagsmøte på Steinrøys i regi av Noregs ungdomslag 
(egentlig publisert i forrige nr. av Heimhug, men kun i PDF-versjonen, ikke i den trykte utgaven) 

 

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. Omvisning på huset. 
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Høstbasar på Steinrøys 
 

Årets komite – Lag 4 – ble utfordret til å friske 

opp den ellers så tradisjonelle høstbasaren. De 

fikk «frie tøyler», og dermed var de i gang. 

 

De valgte å starte basaren med 

middagsservering kl 1500, og da en time 

tidligere enn vanlig basartid. Kjøttkakemiddag fristet mange familier, gamle og 

unge – og hele 120 gjester benyttet seg av tilbudet. Godt jobba, dere i komiteen! 

Ikke godt å vite hvor mange som kommer når man ikke har forhåndspåmelding, men 

rett og slett åpent hus. Til dessert og til kaffen ble det servert gele med 

vaniljesaus, og de hadde bakt masse gode kaker. Omtrent rubbel og bit ble solgt. 

 

Ca kl. 1600 fikk vi underholdning fra 1. og 2.klasse ved Alteren skole stødig 

akkompagnert av lærer Helén Aslaksen på gitar. De sang med hjerte og glede flere 

sanger som de kunne helt utenat, bl.a. «Krystallklare dager», «Alfabetsang», «One-

two-it’s a shoe» og «En heks-en kjeks». Stor og velfortjent applaus fikk de før de 

fikk forfriskninger i kafeen. Heldige er vi som har ressurser fra skolen vår til å 

underholde oss på grendahuset! 

 
Glade sangfugler fra 1. og 2. klasse. Tobias V. Snefjellå, Petter A. S. Snefjellå, Mia Rognhaug, Edwin S. Rølvåg, Magnus 
Nilsen, Henrik Stanghelle, Caroline Evensen og Victoria Andreassen – sammen med lærer Helen Aslaksen på gitar. 

Det ble kjørt fem runder med åresalg med tilhørende utdeling av masse flotte 

gevinster, før ei effektiv trekking av loddbøkene avsluttet årets vellykkede basar. 

Takk til privatpersoner og bedrifter som har bidratt med alle gevinster. Stor takk 

også til engasjert og dyktig komité med Ingvild og John Gjølstad, Anita Westgaard, 

Robin Andersen, Lysfjord, Unni, BjørnO og Gerd Lillealter, Lars Eilertsen, Edel 

Gullesen, Karianne Gjølstad og Bente Sørhøy.  
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Et godt forhåndssalg av lodd, bidro til en ellers økonomisk innbringende basar.  

 

 

 

Det er også gledelig å se at stadig flere 

småbarnsfamilier finner veien til 

Steinrøys og arrangementene våre. Det 

lover godt for framtida.  

Kanskje flere ser verdien av samvær 

jobbet fram av frivillige til glede og 

styrke av fellesskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire generasjoner. Med oldefar Signar, 

bestemor Lisbeth, mamma Silje og pappa 

Ørjan til stede - var lille Alma Helmine 

Klausen – en av de yngste gjestene på gamle 

Steinrøys. 

 

 

Ingvild og Gerd sørger for at folket får kjøpt årer. Til tider ble det 
utsolgt, og man måtte ty til reguleringer!  
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Bordtennis som hobby blant unge fra Alteren 
 
For mange år siden var det et lite bordtennismiljø på Steinrøys, i regi av 

idrettsgruppa/ungdomsgruppa i UL Daggry. Senere har interessen gått i 

bølgedaler og endt opp med å bli av mer privat karakter. Nå er det nye tider, 

nye koster og en ny generasjon spillere i aktivitet på andre arenaer. 

 

For 5-6 år siden flyttet familien Solvoll til Alterneset med tre barn. Pappa 

Ronny og guttene Olve og Ask hadde med seg interessen for bordtennis på 

flyttelasset, og de var aktive i Rana Bordtennisklubb (Rana BTK). Deres 

aktivitet smittet over på flere unger på Alteren, og i forbindelse med at UL 

Daggry ønsket å bidra med en gave til ungene på skola – ble et spleiselag inngått 

for å få kjøpt et skikkelig utendørs bordtennisbord. Dette ble satt opp i 

leskuret på skoleplassen.  

 

Mange er opptatte av fotball som fritidsaktivitet, men slettest ikke alle. 

Interessen for bordtennis har økt betraktelig blant barn og unge på Alteren, og 

Heimhugs reporter har vært på besøk på Selfors – hvor Rana BTK har treninger 

hele tre dager i uka. Nesten halvparten av de yngre spillerne for sesongen 2016/17 er fra Alteren. 

Man fikk snart teften av den gode atmosfæren i klubben. Et inkluderende og trivelig miljø, med en 

munter tone spillerne i mellom. Det tyder på god ledelse og flott ungdom!  

 

Trener Gunnar Ingebrigtsen forteller at de har et lavterskeltilbud for folk i alle aldre. I hovedsak 

er det gutter og menn som trener, men innimellom har det vært jenter med. De har en solid 

medspiller i bl.a. Helgeland sparebank, som gjør at de kan ha lave priser på både treningsavgift, 

turneringer og utstyr. For å bli «ranket» må spillerne delta på turneringer. De har vært bl.a. i Bodø 

og i Narvik. 

 

Nivået har økt betraktelig de siste årene, og Rana BTK hevder seg godt med flere topplasseringer i 

Nordland. I tillegg har klubben en ung spiller, Mikael Ingebrigtsen, som har gjort seg bemerket 

nasjonalt og som har deltatt internasjonalt.  

 

Fra Alteren møtte jeg på 

Adrian Iversen Sletten (12 

år), Elias Johan Feng Alteren 

(15 år) og Christoffer 

Norrman Haueng (11 år). 

Mens de spilte, tok jeg en 

prat med bestefar Johan 

Bernt Haueng (som bor et 

steinkast fra skola på 

Alterneset). Han følger opp 

Christoffer i denne 

aktiviteten, og henter han 

hjemme i Altermarka tre 

ganger i uka for å følge ham 

på trening. Ellers er han også 

med Christoffer på turneringer rundt omkring. Det synes vi det står stor respekt av, og vi er sikre 

på at det er et gjensidig trivelig samvær. Tidligere fulgte Johan Bernt også med Christoffers 
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tvillingbror (Patrick) på bueskyting, mens han var aktiv med på den idretten. 

Fra sikre hold har jeg hørt at Johan Bernt fikk en uhøytidelig premie i 

bordtennisklubben, for sin innsats som interessert bestefar!   

 

Jeg tok turen ned på skolen en dag mens det var langfriminutt. Der fikk jeg 

snakket litt nærmere med Adrian og Christoffer, som jeg hadde møtt på 

bordtennistreninga uka før. I tillegg var også Jannick Aleksander Isaksen (11 

år) med på praten. Dessverre var bordtennisbordet i leskuret skadet. Noen 

småunger hadde uforvarende laget hakk i platen. Det var derfor ikke så artig 

å spille på det lengre. Men, så kaldt som det var nå – kunne man ikke spille 

uansett. Det kunne skade racketen, ble jeg fortalt.  
 

 
 

De trivelige guttene fortalte velvillig om hobbyen sin, som de hadde holdt på med i ca 2 år. 

De syntes det var artig med høyt tempo under spillinga, de trivdes godt og de gledet seg også over å 

delta på turneringer. Neste gang ble det turnering i Harstad. De kunne fortelle at det kostet 800 

kr pr år for å være med i klubben. Utover det måtte man ha en god bordtennisracket. Det er med 

andre ord ikke kostbart utstyrshysteri her, som ofte er tilfelle i en del andre idretter. 

 

I tillegg til de guttene jeg møtte på Selfors og på skola, er også følgende Alteren-gutter med i Rana 

BTK: Tobias Enoksen (14 år), Joakim Isaksen (15 år) og Benjamin Iversen Sletten (14 år). 

Hvem sier at ungdommen kun sitter med nesen plantet i nettbrett og dataspill!?!? 

 

Takk for hyggelig prat med flotte representanter for Alteren-ungdommen! 

 

Høflige og snille var også flere andre unger på skolen, da jeg kom glidende på glattisen i friminuttet. 

Ei jente i 10-års alderen som jeg dessverre ikke har navnet på, ville gjerne fortelle meg hvor jeg 

måtte gå slik at jeg ikke datt. Og, da jeg kom til gapahuken for å se etter bordtennisguttene, møtte 

jeg Emil Eide og Jacob Antonsen Gulla. De lyttet tålmodig på budskapet mitt, og var mer enn villig til 

å hjelpe meg og finne de jeg etterspurte. Godt å oppleve slike hjelpsomme elever.  

 

Se for øvrig artige bilder fra et annet besøk på skola uka før, da det var «furebonaza» på 

skoleplassen.  
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En helt vanlig fredag ved Alteren skole – siste friminutt før helg 
 

 
 

Etter noen dager med regn og igjen med litt kulde, ble det perfekte forhold for 

aking på skoleområdet. «Hele skola» var ute med rumpeakebrett, og ivrig løp de opp 

igjen etter å ha fura nedover med frydefulle hyl. 

 

Det var så koselig å se alle elevene som gjorde dette i lag, uansett om de var seks- 

eller tolv år. Sånn har vi det på ei lita skole der alle kjenner alle!  

Og, sånn vil vi fortsette å ha det. Er det for mye forlangt?!? 

 

Heimhug traff også på tre yngre elever som var nysgjerrige på hva den fremmede 

damen gjorde der i skoletida. Her er Sigurd, Caroline og Henrik. 
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Utklipp fra Dunderlandsdølen som ble utgitt 1902-1946 
 

 

1927.02.24 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1928.06.21 
 

1936.09.17 
 

1932.02.18 
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Revyplaner i 2017 
 

 

Da var datoer for revy i 2017 på 
plass:  

20. – 23. april 
 

Altså: Når påsken er over er det tid 

for revy og denne gangen skal 
revyen vises på Nordland Teaters scene i byen.  

 
Ettersom dette blir en slags jubileumsforestilling - 100 år 

siden det Dramatiske oppsto i ungdomslaget på Alteren – 
planlegges det en forestilling som skal vise litt gammelt 

stoff men også nye og aktuelle tema.  
 

Revygjengen består av et gjeng kreative og ‘gale’ folk som 
ikke tar seg selv altfor høytidelig, og trives med å 

underholde et godt publikum – og vi søker deg som kanskje 
har lyst å være sammen med oss?  

 
Hvis du har lyst å være med?             

 
Ta kontakt med lederen i teatergruppa – Ingvild Gjølstad 

(mail: ingvild.gjolstad@coop.no) 
 

 
 
Informasjon om billettsalg kommer ut på Alterenlista 
etterhvert 
  

mailto:ingvild.gjolstad@coop.no
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Alteren andeløp 2017  

 
Andelodd er klare for salg, og kan være et godt 

alternativ til presang til gammeltante som «har alt» 

eller som ekstra nissepakke til junior – eller senior! 

 

Også denne gangen her styret i Alteren andeløp klart å 

inngå avtaler om mange flotte gevinster.  

1. reisegavekort, 25.000 kr 

2. Skjærvik’s Scooter og MC AS, gavekort 3.000 kr 

3. Felleskjøpet, bålpanne verdi 2.000 kr 

4. KIWI – Ytteren, gavekort 1.000 kr 

5. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr  

6. Statskog, Nordland, gavekort, hytteweekend – verdi 1.000 kr 

7. Scandic Meyergården Hotell, gavekort 1.000 kr 

8. Clinique Cava (Byporten), gavekort, rygg-nakkemassasje – verdi 600 kr 

And nr. 13 – LuckyDuck, Jabra trådløst headset fra Telemix AS, verdi 1.090 kr 

Antall andeler: 1500 stk. á 100 kr. 

Endene slippes lørdag 17.juni kl. 13.00. Målgang ved Sagpøla på Lillealteren. 

Usolgte ender er ikke med i trekningen. Vinnerne blir kontaktet. 

 

Lodder kan kjøpes hos representanter for skytterlaget og for ungdomslaget. 

 

 

En av Heimhugs redaktører observerte en dag to herrer i oransje ‘outfit’ som drev 

med måleinstrumenter, delvis i Alternesveien og delvis i skogen. Det viste seg å 

være oppmålingskarer fra Vegvesenet og de jobbet med forarbeidet til gang- og 

sykkelvei. På spørsmål om å få ta bilder til vår lokale avis, så sa herrene at det 

allerede hadde vært en journalist der fra Heimhug, så da var vi for sent ute. 

Ettersom dette var ukjent for begge i redaksjonen, så kom vi raskt frem til hvem 

det kunne ha vært .  

 

Vår alltid undersøkende med-reporter  Mette Oddny er som alltid på vakt og 

beredt hvis det dukker opp situasjoner vi bør formidle i Heimhug. Her kommer et 

bilde fra henne (og hun fikk kun 
fotografere herrene bakfra ). 
 

Godt jobba! 
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JULESOARÉ  

eller nyttårsfest om du vil 

 
Lørdag 7. januar kl. 20.00 inviterer LAG 5 med hjelpere 

til tradisjonell julesoare på Steinrøys.  

 
 

Pris: 375,00 pr person.  

 

I prisen inngår:  

iddag  

 

– evt. mineralvann  

 

 

Kørvan spiller opp til dans etter middag, og dermed blir det dansbart og gode muligheter 

for en svingom eller tre.  

 

Max antall billetter: 120 stk – førstemann til mølla……. 

 

Du bestiller slik:   

1. Send e-post med påmelding til: julesoare@gmail.com 

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

3. Du får tilbake et referansenummer  

4. Dette referansenummeret må benyttes ved innbetaling  

til kontonummer: 4516.19.92112  

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

6. Har du spørsmål?  

 

Kontakt Mette Børstad på tlf 40 48 45 10 

eller på e-post som over.  
 

 
 

 

  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8ubW3czJAhVGkA8KHSfMAOMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/fadsmorristown/dance-trivia-quotations-fun-stuff/&psig=AFQjCNFw6vELBVw1gHUjVFo_KJ6NhQVYUQ&ust=1449680102707854
mailto:julesoare@gmail.com
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXj_393czJAhUCKg8KHUv6Bo0QjRwIBw&url=http://www.elmariachilouisville.com/menu.html&bvm=bv.109332125,d.bGQ&psig=AFQjCNE2I89jhqmlhuIhoitNalYWkdXuqA&ust=1449680239597953
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://cdn.snappages.com/so3t0t/theme/227607/images/blackpartypeople_1381142360.png&imgrefurl=http://partydjs.no/&h=368&w=846&tbnid=4q9FTayP4inoRM:&docid=tlTbJYuHXrm5TM&ei=ywxnVqHoH6u5ygPQ56rABA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh-fHX3szJAhWrnHIKHdCzCkg4ZBAzCAsoCDAI
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Julegrantenning 2016 
 

I god tid ble det sendt 

invitasjon om den tradisjonelle 

julegrantenninga.  

Denne invitasjonen går ut til 

skolelevene samt til alle som er 

medlem av Alterenlista. 

Det betyr ikke at arrange-

mentet kun er tiltenkt disse. 

Det er ønskelig at alle på 

Alteren kommer, men det er 

vanskelig å nå hver husstand 

med beskjed - siden det er 

slutt på at man sender lapper i postkassene til folk. 

Husk på til neste gang at dette arrangementet alltid er første søndag i advent med start 

kl. 1700, og at alle er velkomne!  

 

Foreldre og foresatte i 2.klasse sørget for at de oppmøtte fikk 

en fin adventsopplevelse, med gløgg, saft og pepperkaker – samt 

lys i mørketida. Sang og gang rundt juletreet til musikk over 

høyttalerne, var en ny opplevelse.  

 

Ganske mange store og små, møtte opp for å få litt 

førjulsstemning. Til og med julenissen hadde tatt turen til 

skoleplassen. Og, i år hadde han tatt miljøhensyn ved å erstatte 

papirgodteposen med en matboks! Gjenbruk er stikkordet.  

I matboksen lå det ikke brødskive med brunost, nei – men, 

godteri! Visse ting endrer man ikke på, selv om man er julenisse.  

 

Takk til arrangørene! 
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Nissegrøt på Steinrøys. 
 
Oh, jul med din glede. Og ekte nisseglede, glede over å være sammen, lek og le, 
var det i allmass på Steinrøys, mandags ettermiddag 12. Desember. Tradisjon 

tro ble det arrangert Nissefest på Steinrøys. 
 
Etter fortæring av nydelig grøt, med tilbehør, var det tid for avfotografering av 

de søte nissene.  

 
Det var riktig så koselig og trivelig atmosfære, med flere generasjoner samlet, 

nye og ”gamle fjes”. Vi var rundt 60 stykk, store og små tilstede.  
 
Vi tror jammen nissen ble plaget opp Steinrøys bakken i år, for etter flere 

nissesanger fra barna, banket det endelig på døra. Nissen var i riktig så rocka 
et humør og bø opp til dans. Nissen følger jammen med i tiden og tok i bruk 
You Tube, for korreografering av ellevill alldans. Stor stas og moro! 
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Sannelig hadde nissen med seg matbokser fylt med godter til barna. Tror de må 
ha inngått et samarbeid i år. 

 
Dette er en hyggelig tradisjon 
som vi håper kan fortsette i 

mange år fremover.  
 

God jul til alle og 
enhver!  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

P.S. Arrangementskomiteen vil gjerne takke for all hjelp med 
oppryddingen, etter festivitasen. Dette gjør jobben med å 
arrangere slike koselige kvelder enklere.  

 
Hilde Anita Vassvik Snefjellå 
 

 

  

”Jeg så Merete kysse nissen jeg…” 
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Tradisjoner er gode å ha 

 
Vi er en gjeng med heldige damer som hvert år blir invitert 

på førjulsfrokost til ho Rigmor (Øijord) på Båsmoen.  
 

Og i år som i fjor og tidligere år – det vart ei koselig stund 
der vi har tid å sitte litt i ro å nyt både kaffe og smak på 
alle sortan bakst ho server – førr ikkje å snakk om alle typan 

pålegg ho lag.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Her er de heldige gjestene:  

 
 

 
 
 

 
Vi kjem garantert tilbake 

neste år! 

På vegne av gjestene;  
Marion 
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Den gamle julenissen 2016 av Jan Robert Antonsen 
 

Den gamle julenissen satt i gyngestolen og gynget fram og tilbake. Kanskje det bare var innbilning, 

men han syntes gyngingen gikk saktere i år. Formen hans var omtrent like dårlig som en skiløper 

uten tilgang til astmamedisin. Med andre ord var den temmelig skral.  

 

Tohundre år i arbeidslivet begynte å merkes på kroppen. Men enda hadde han ikke behov for 

lasarettet for de kranke og gebrekkelige som det ble snakket mye om rundt omkring rundt 

leirbålene i landet mot nord. Det var aldri godt å vite når det var behov for å bruke dette 

lasarettet.  Diskusjonen blant folk og nisser gikk mest på hvor dette lasarettet skulle plasseres.  Et 

spørsmål var også om det skulle være et svært stort lasarett eller to store lasaretter. 

Noen mente de måtte plasseres hvor det var mest folk og minst nisser, noen der det var minst folk 

og mest nisser. Det var også et spørsmål om de fleste med nisseluer 

på befant seg nord eller sør for et hull i et fjell, som hadde kurvform. Dette hullet i fjellet var det 

selvfølgelig nissene og dvergene som hadde laget. Nissen syntes de to nisseleirene sør og nord for 

dette hullet i fjellet kranglet mye. Han tenkte at de hadde hatt godt av besøk av den gamle 

grånissen som kunne lese litt fra Den Gamle Kloke Boken til dem.. 

 

Nissen var ellers opptatt av å prøve og følge med i tiden. Han lurte på om 

han skulle få laget en blogg med tips om personlig hygiene og utstyr til 

moderne nisser. Det skulle visst være gode ekstrainntekter å tjene. Tips 

om hvordan kroppsformen kan tilpasses de moderne skorsteinene og 

kosthold for å ivareta det. Det var spesielt viktig at alvene og nissene 

valgte riktig kremer og salver til kroppspleie slik at de ikke ble mistenkt 

for å bruke kunstige stimuli. 

 

Nissen syntes det var viktig å henge med i den teknologiske utviklingen, men han måtte innrømme at 

han slet av og til. Det nye datasystemet Santa Claus Deluxe Edition 3.0 som var innført hadde små 

innkjøringsproblemer. Når han la inn gavelistene for barn fra hele verden inn i databasen hadde det 

blant annet ført til at datasystemet foreslo at barn i Sør-Afrika skulle få snowboard og skiutstyr. 

Siden det var et nytt og moderne datasystem måtte han bare godta det. 

Likeledes hadde barn i Nord i landet mot Nordpolen fått tilbud hovedsakelig på shorts og 

badeutstyr. Det var ting de ikke kunne bruke hvert år. Men med klimaendringene som var i vente var 

kanskje bare datasystemet forut for sin tid tenkte han. 

 

Når han testet programmet ved å spørre hvem som var den snilleste gutten i verden ble svaret en 

presidentkandidat fra USA med hentesveis. Det måtte være korrekt siden programmet som var 

nytt og moderne ga disse svarene. Han hadde fulgt oppskriften fra den asiatiske datanissen i 

innstalleringen av dataprogrammet, men det hadde altså  gitt uventede resultater.  Det stemte ikke 

helt med de forventningene han hadde hatt. Men med en så lav pris bare litt over to milliarder og 

behov for 300 alver til å passe på det døgnkontinuerlig var det kanskje ikke å forvente at det skulle 

fungere bedre. Han var derimot imponert over teknologien med de små mennene som satt i lysende 

stolper langs veien og noterte alle kjørende. For deretter å sende papirlapper med hva som skulle 

betales til hver trafikant. Det var en videreføring av grindgutten fra tidligere tider. Han fikk som 

kjent en slant for å åpne opp grinden for de reisende. De nye grindene var usynlige, men det kostet 

fortsatt en slant å komme igjennom dem. Nissen godtok det selv om det var et trist faktum at en 

slik vegbomstopp hadde ført til at lederreinen Rudolf endte sine dager for noen år siden. Det 

skjedde da han stoppet for å få i seg litt sårt tiltrengt vegsalt.  En øst-europeisk trailer avsluttet 

et liv i lang og trofast tjeneste for barn over hele verden. 

https://kamesutra.files.wordpress.com/2010/12/julenissen-i-pipa.jpg
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Siden det var så mange som brukte velosiped i stedet 

for motoriserte kjøretøy kunne det kanskje være en 

ide at disse måtte betale. Nissen visste ikke om han 

torde foreslå det. Det hadde nettopp vært en stor 

begivenhet mot Polarsirkelen med mange velosipeder 

som kjørte om kapp. Hva hadde skjedd hvis alle disse 

måtte stoppe og betale vegbomavgift? Det ville gitt 

endel inntekter dersom avgiftene hadde vært 

tilpasset inntektene til velosipedeierne. Men det 

kunne gitt litt byråkrati siden papirlappene måtte 

sendes over landegrensene.  

 

Det var bokstavelig en hel Hær som jobbet for å bedre ut vegene for de vegfarende. 

De arbeidet som flittige bier eller maur med sine store maskiner. De flyttet bokstavelig talt fjell. 

De gjorde som det heter i sangen om nissene og dvergene de boret, de hamret og banket og hvis 

ikke det hjalp brukte de krutt. 

 

Selv oppholdt han og kjørereinene seg mest i lufta. Når nissen fløy rundt med kjørereinene sine 

midt i landet mot nord tenkte han på noen blånisser som var ekstremt opptatt av dalsøkk og 

senkninger i landskapet ved planlagte landingsplasser for julenissesleder og andre luftfartøy.  

Han fikk tårer i øynene når han tenkte på at noen brydde seg så mye om sine naboer at de var redde 

for at de skulle få en hard smell etter landing. Det ville også bety noe for nissen når han landet med 

sin slede der. Disse blånissene måtte få en ekstra fin julegave i år. Selv om han var litt bekymret 

fordi blånissene skulle sette opp masse vifteformede saker på et fjell. Det måtte han passe seg for 

når han fløy med reinsdyrene og sleden hvis ikke kunne det gå riktig ille. 

 

Fra lufta så han av og til en vandring av folk både til fots og på tohjulinger og også til havs i små 

båter. Men han så ingen som ble båret på gullstol. Men det kunne være at noen få av disse som 

vandret håpet å komme til et land som fløt over av melk og honning. Gullstolen hørte mer til 

historier fra fjerne tider da hvite menn ble båret av folk med mørkere hud. 

 

Han så noen som virret rundt og prøvde å fange usynlige figurer ikke ulik de som satt i stolpene ved 

vegbommene.  Disse var det blitt flere og flere av mens det var blitt mindre av de som syklet og 

gikk i flokker mot grensen i landet mot nord. 

 

I kveld ville han tenne et lys for de som vandret uansett årsak og for de som satt 

heime i stuene rundt omkring med stearinlysene tent og hadde urolige tanker over 

det som skjedde rundt omkring i verden. Nissen skjønte han var 

heldig i forhold til mange andre nisser og mennesker. Hans bidrag 

til verden var å skape hygge og glede for barn i alle land. 

 

I morgen skulle han få hjelp av alvene til å finne et passende 

juletre. Det var av de små tingene i verden, men en artig og 

trivelig ting. Nå kjente han trøttheten sige på og han strakte på 

kroppen sin mens han stille så på myriadene av stjerner på 

nattehimmelen.  

 

Da kom han på at han ikke måtte glemme småfuglene denne jula heller.  

  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4un4jvfQAhXFelAKHX1NCecQjRwIBw&url=https://lothiane.wordpress.com/2011/12/19/julekalender-19-luke-har-nisser/&bvm=bv.141536425,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNGyhdFFprxB5flwK_Tw_dKI0mJ4dQ&ust=1481922839218419
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_tqSCkvfQAhVCjywKHfcJDFIQjRwIBw&url=http://fuglevennskap.blogspot.com/2010/11/julekort-med-fuglemotiv-vi-tillater-oss.html&bvm=bv.141536425,d.d24&psig=AFQjCNHBLYfC3nm20H9FeQsUXt8jQC4U2w&ust=1481923645672337
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJlv7LlPfQAhVIkCwKHT8HBEYQjRwIBw&url=http://forskning.no/2016/12/juleskikker-gamle-rotter/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-stavanger&bvm=bv.141536425,d.d24&psig=AFQjCNGdq-vUcNpfQNO2fhun_O8Cm_i80w&ust=1481924264706523
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Hjemme hos…….på tampen av året 
 
Takk og lov førr pigg og piggsko…..Ei gneterholka vart det i førjula, og det e 

ikkje helt enkelt førr Heimhugs utsendte når man ha planlagt besøk i områder 
der det e bratte bakka og litt utaførr allfarvei – just presis som man har det 
heime…. Eller det vil sei – Røbergenget er ikke utenom allfarvei sånn sett – 

man har god oversikt både til den gamle og den nye 
riksveien derifrå – men ulite bratt…..ja det e det der når man 

ska ned dit.  
 
Vi ha observert på Facebook at det bakes i Rødbergenget – 

og at det stadig prøves nye sorta. Det siste vi ha fått med oss 
er at det er lagd kamkaka der – kost fra Hemnes som ikkje 

så mange her i distriktet lag. Han Ketil har sammen med 
flere av oss andre på Alteren, gått på kurs for å lage lefser 
hos ho Målfrid på Bustneset – og Målfrid: Han må nok kalles 

en mønsterelev! Han bak og hold lærdommen din i hevd!  
 
Vi finn frem til skøtloftet – der det heile foregår – og der finn 

vi Ketil klar til dagens bakeøkt – i ført 

skikkelig forkle og skaut. Det bi ikkje hår i 
maten her i gården! Ketil minnes tilbake 

til da han var kørv og til tidene på året da det foregikk 
flatbrødbaking på skøtloftet – ‘virr-virr-virr’ sang kjevlene når 
ho mor Margrete og flere kjevlet ut leiv etter leiv. Når ho 

Margrete sluttet med flatbrødbaking, ble Ketil nødt å bake 
selv for at han skulle få flatbrød og med ønske om å ta vare 

på bakstearven etter ho. Og det gjør han på samme måte 
som ho - om kanskje i litt mer eksklusive lokaler. Skøtet er 
under fornying; nytt tak er lagt og bakerommet på loftet 

fremstår i ny drakt. På loftet er også noe av låven omgjort til 

et lite festlokale der blant annet barnebarn har fått feiret 
bursdag.  

 
 
Tilbake til baksterommet: Her er det godt med 

benkplass, steketakke, stekeovn og sist men ikke 
minst: baksteovn av ny dato. Ovnen var under 
oppvarming når vi kom, og deigene sto klar til 

hevings på benken. Bakeplassen har 
panoramautsikt over Ranfjorden, og på bakelista i 

dag står flatbrød, julebrød og vanlig brød. Vi 
observerer også at radioen er på plass i 
bakgrunnen og at musikkvalget ikke er tilfeldig.  

 
  

Inngangen til skøtloftet e pynta til 

jul 

Festlokale med diskolys - tøft!!! 
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Freddy Mercurys heftige rockelåter dundrer i vei – her er det ikke 

rolig julemusikk, men det er vel for å holde oppe trykket på kjevlet!  
 

Vi får også se prøver fra kamkak-baksten. De ser jo riktig fine ut, 
og i dette prosjektet er både Ketil, Tone og Heidi (Havstein) 
involvert i. De er også fornøyd med smaken, selv om de første 

eksemplarene mer så ut som en ‘prompepute’ i stedet for ei 
kamkaka – men det kom seg etter hvert. 

  
Han Ketil har bodd i Røbergenget så godt som 

bestandig, og som eldste kørv i huset var han 
naturlig med i arbeidet på gården fra han var ung. 

Med kort vei ned i fjæra, ble det også mye fisking for 
å gi mat på bordet. Ketil minnes all fiskingen, men 
like mye kor iskaldt det var på nevene bestandig.  

 
Han var heller ikke gammel når han jobbet som 

dreng hos Anton Olsen i Granhekken. Der var det 
onning og dagene hadde sin rutine. Der jobbet de på 
formiddagen, så var det middag kl 12 med påfølgende 

middagskvile. Så var det kaffe før ei ny økt ble 
gjennomført. I tillegg jobbet han på minkfarmen hos 
onkel Leif i Røbergenget. Leif hadde opp i 500 livdyr, 

og de trengte jevn foring og drikkevann. Skinnene fra 
disse minkene var ettertraktet da de fikk mye fiskeavfall som mat – og dette 

gjorde at skinnene ble av særdeles god kvalitet.  
 
I sitt arbeidsaktive liv, har han vært innom flere forskjellige grener, men for det 

meste har han vært sjåfør i traktorer, gravemaskiner og diverse kjøretøyer. Han 
husker også da han jobbet på skogsarbeid. Han Knut i Almlia var sagfører og 

han var løpegutt og jobbet med å vinsje inn tømret. 
De var de første som var oppe med bil på Stortjønna 
og det var stas i den tiden.  

Litt drama var det også innimellom – han Knut skar 
seg i foten med nykvessa blad like etter en lunsj. Da 
va det bare å få han i bilen og kjøre han til sykehuset 

i full fart.  
 

Da Ketil var aldeles ung, bare 18 år, traff han ei fager 
snelle fra selveste byen. Tone er oppvokst i 
Strandgata og ble som 16 åring bondefanget av karen 

fra bøgda. Det ble også hennes fortjeneste at Ketil 
bodde borte fra Rødbergenget i ett års tid – mens de 
bygde huset de bor i. De giftet seg i 1979 og i 1984 

kom Stian som første gutt. 5 år etter – i 1989 - kom 
Thomas.  

  

Det e nøye at kvart emne er likt! 

Her sjekkes temperaturen i baksteovnen 
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Stian bor i Hamar der han jobber i eget firma som spilleutvikler, mens Thomas 
jobber som tømrer på Mo og har overtatt huset der Margrete bodde de siste 

årene hun levde. Der er også kommet en ny generasjon til – hele 3 barnebarn 
springer nå rundt husene der.  
 

Byjenta Tone stortrives i Røbergenget. Kort vei til skogen og bæra er det beste 
med å bo her mener hun. Tone jobber i Båsmo 
Barnehage og har jobbet i barnehage i snart 40 år – 

slå den! Og heldig er barnebarna som bor i 
nabohuset – de går inn og ut hos bestemor og 

bestefar, og får delta på det meste. Her lærer de å 
klatre i trær, gå på tur, fyre bål, ro i båt, smi litt 
ved og hva det enn måtte 

være – i stedet for å lære at 
alt er farlig. Å bruke naturen 

og å gi videre tradisjoner er 
viktig for de spreke besteforeldrene.  
 

Hytta på Almlilangtjønna er også en plass som familien 
samles. Ketil har vært vant å dra dit siden han var liten. 
De første gangene han var med foreldrene ble han satt i 

datidens bæremeis – ryggsekken. Det ble vissnok litt vått 
i sekken ettersom bleiene på den tiden ikke hadde den 

store sugeeffekten….   
 
I Røbergenget var det sauehold til utpå 90-tallet, men 

selv om det ble nedlagt er Ketil nøye med å slå områdene 
der, sånn at det ikke ‘gror igjen’. Litt dyrehold har det 

vært i ettertid også, og det siste var ender. Nå er endene i 
fryseren og det blir nok servert andebryst etter hvert – 
om det ikke blir i jula.  

 
Hvordan ligger så familien an med juleforberedelsene?  
 

De er godt i rute, og i tillegg har 2 av barnebarna 
bursdag i desember. En er feiret – med fest på skøtloftet 

og pizzabaking i steinovnen, den andre har etter helga og 
bestemor baker finere kaker på kjøkkenet i hovedhuset.  
 

I uka som kommer er det tradisjonell nissefest på låven, og der de møtes til 
gløgg og pepperkaker. Da venter de også besøk av ei smågal nissemor som kan 
finne på de underligste sprell. Ho har ved et tidligere besøk klart å mørklegge 

hele skøtet når ho nesten turna i taklampa – ja vi er spent på hva som skjer i 
år! 

  

Litt historie: Det ble ført nøye 

oversikt over fordelingen når 

poteten ble tatt opp 
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På julaften serveres det sjølfisket kveite, og ribbe blir det senere i jula. Juletreet 

kommer inn i stua lillejulaften, og til da er nok også egglikøren klar – ho mor i 
huset spar på alle eggeplomman no utover. Det er derfor det er lurt å lage både 

kokusmakroner og pavlova….. 
 
Vanligvis så inspiser vi både dukskuffa og vedkassen når vi er på hjemme-hos-

besøk, men ettersom besøk i hovedsak foregikk i baksteområdet, hoppet vi over 
dette denne gangen. Men at dukene er i orden i dette huset er vi ikke i tvil om – 
de røde flotte juledukene var begynt å finne sin plass rundtomkring – nystiva 

og strøken.  
 

Ei god stund på skøtloftet vart det like før 4.søndag i 
advent. Kaffen og nysmort lefse smakte aldeles fortreffelig 
før Heimhugs utskremte lura seg ut og kraup seg opp de 

bratte bakkan til Gamle Nesnavei – men ingen fare: 
husbonden hadde strødd godt!  

 
Velgjort som alt anna han og fruen har på gang av 
prosjekter! 

 
Takk for oss og god jul i stua! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ute på glattisen i adventa; 
Marion 

Litt av muggesamlinga på kjøkkenet -  

den gule til venstre er over 90 år 

En liten nissefamilie som Ketil har 

laga og Tone har gitt liv med 

ansikter 
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