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Her er vi med et nytt Heimhug, og denne gangen 

har vi fått flere skrivebidrag levert til bladet. Det 

synes vi er kjempeflott, og vi vil fortsatt 

oppfordre våre lesere til å sende inn tekster til 

lagsavisa.  

En nydelig og tørr september gav oss en fin 

start på høsten. Det meldes om plommer og 

epler i hager hvor slikt finnes. Bærsesongen har 

kanskje ikke vært optimal i år, men mange har 

nytt skog og mark og uteliv generelt.  

Skolesaken holder sin klamme hånd over veldig 

mange. Til tross for dette står de ansatte ved 

skolen på, og leverer kvalitet og trygge rammer 

for våre elever. Litt om det i dette nummeret.  

Med 100-årsjubileum i teatergruppa og revy 

tidligere i år, vil resten av høsten også preges av 

arrangement knyttet til dette. Ta imot og benytt 

mulighetene som mørketida gir.  

Alle årstider har sin sjarm.  

 

Marion og Britt Nancy  

 
 

 
  

http://www.uldaggry.no/
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

Nylakkert golv – Driftsgruppa ved Bjørn Soleglad, Elisabeth Bakken, 

Vebjørn Sletten og Alf Einar Håkonsen, har sørget for at alt tregolv 

på hovedplanet på Steinrøys har fått flere etterlengtede strøk med 

lakk. Blankt ble det, og lettere å gjøre rent blir det også. Mye arbeid 

over flere dager. Godt jobbet! 

Småbarns- og familietreff – det har ikke vært arrangert noe på en stund, men 

det planlegges grøtfest når det nærmer seg juletider. Kommer det like mange 

som i fjor, er det bare å starte innkjøp av grøt!  

Skolesaken – Alteren FAU i 

samarbeid med andre 

arbeidsutvalg i kommunen, 

forsøker å underkjenne vedtaket 

om ny skolestruktur. Det er også 

jobbet med en forvaltningsklage i 

samarbeid med LUFS (Landslaget 

for nærmiljø-skolen). Argumenter 

som at barns beste ikke er 

ivaretatt blir brukt. Man vil også benytte en ny paragraf i opplæringsloven hvor 

man kan klage direkte til Fylkesmannen. Det er krevende å være i disse 

prosessene, men Alterens representanter har stått på, og de vil ikke gi seg. 

Parallelt med dette jobber Alteren Montessoriforening med alternativ plan. Som 

tidligere nevnt har man måttet starte fra begynnelsen igjen med søknader. Det 

er i tillegg mange hindringer og praktiske utfordringer som arbeides videre med. 

Det vil si alt fra skoletomt, skolebygg, pedagogisk personell og 

spørreundersøkelser / informasjonsmøter rettet mot målgruppen.  

UL Daggry tok nettopp initiativ til et felles møte med nevnte aktører, der 

skole/skolebygg/grendahus var tema. Hva vil skje med eksisterende skolebygg og 

tilhørende uteareal når skoleåret 2017/2018 er over? Det er det ingen som vet. 

Kommunen har i hvert fall ikke tenkt å tillate skoledrift der – all den tid de har 

vedtatt å legge ned den kommunale skolen. Så får vi se hva resultatet blir av 

skoleaksjonistenes jobb. David mot Goliat. Vi følger nøye med! 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

Medlemmer 2017 – Vi er veldig fornøyd med ny vri på distribusjon av 

medlemskontingentgiro. Det vil si å ikke sende fysisk giro i postkassa til hele 

bygda – med unntak av noen få. Vi benyttet Alterenlista og Heimhug til å bringe 

ut informasjon, også benyttet folk elektronisk påmelding/betaling. Vi var spente 

på om det ville slå uheldig ut å droppe «papirgiro til å henge på oppslagstavla». 

Faktisk så fikk vi nesten like mange medlemmer som tidligere. Ressursbruk ved å 

få printet ut giroer for så å dele dem ut i hele bygda, er større enn det lille 

tapet vi opplevde i antall medlemmer. Derfor: TUSEN TAKK til dere som tok 

oppfordringen med å betale medlemskontingenten til ungdomslaget, både på nytt 

og gammelt vis. Det betyr mye for oss som organiserer og driver UL Daggry! 

Soare – 6.januar 2018 – Musikk er allerede 

bestilt!  «Lillis cafe» har takket ja til å spille 

for oss på  kommende soare. Det blir knallbra 

musikk, så det er bare å holde av helga. Lag 1 

har ansvaret for arrangementet. 

 

Høringssvar. Kommuneplanens samfunnsdel – Lag og 

foreninger samt andre relevante parter var invitert 

til å komme med «høringssvar» på høringsutkast 

knyttet til samfunnsdelen av kommuneplanen. Det var 

lite inspirerende og igjen skulle bruke tid på å skrive 

velformulerte betraktninger (høringssvar) som ingen 

bryr seg om allikevel! Bra var det derfor at flere har 

tenkt det samme og heller ville forsøke en annen 

strategi. UL Daggry har skrevet under på et felles innspill i lag med andre 

foreninger lokalisert utenfor sentrum. Der har man bl.a. påpekt den manglende 

evnen til å se ressursene i hele kommunen. Det nevnes også i dette felles 

høringssvaret, at «samfunnsdel» mer blir oppfattet som en «sentrumsdel» av de 

som har skrevet under. Videre er det er nok å nevne et av spørsmålene 

kommunen stiller i eget høringsutkast: «Hvordan skal vi styrke verdier som 

identitet, tilhørighet, stolthet og fellesskap?»  For Alteren og flere andre 

bygders del er svaret ganske enkelt: jo, ved bl.a. å satse på skoler i nærmiljøet! 

Styret i UL Daggry er derfor veldig fornøyd med å ha gått sammen om dette 

felles høringssvaret. Kanskje når budskapet bedre fram når flere står samlet. 

https://www.facebook.com/272171996587051/photos/274075866396664/
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

 

Trening på Steinrøys - Nå som høsten har kommet, og kanskje lysten til å 

begynne med trening har meldt seg… Vi har ledige plasser ved vårt 

treningstilbud på Steinrøys tirsdager og torsdager. Du/dere er hjertelig 

velkommen i lag med oss.  

Tirsdag  

Kl. 1830-1915: kondisjon 

Kl. 1915-2000: styrke 

Torsdag 

Kl. 1830-1915: styrke 

Kl. 1915-2000: kondisjon 

Du kan melde deg på én time, to timer eller fire timer pr. uke. Eller du kan kjøpe 

klippekort og komme akkurat på den timen som passer og som du har tid til. Pris 

regnes fra den dagen du begynner, og satsene varierer i snitt fra 30-75 kr pr. 

treningstime, avhengig av hva du velger og hvor mange timer du har pr.uke. 

Maiken Aasebøstøl er vår dyktige og 

trivelige trener.  

Påmelding og informasjon: 

britt.westgaard@nb.no eller mobil: 906 

34 943  

mailto:britt.westgaard@nb.no


Stedsnavn på Alteren – Vil 

du være med på et lite 

prosjekt? 

Onsdag 01. november kl. 1800 

inviterer vi alle som har kunnskap 

om stedsnavn på Alteren til et 

arbeidsmøte. Formålet er å få 

samlet og registrert stedsnavn som 

eksisterer i beste velgående samt – 

ikke minst - de som er i ferd med å 

gå i glemmeboken. I tillegg ser vi på 

navn som er av mer lokal- og til og 

med intern karakter. Forklaring/beskrivelse av opphav til stedsnavnet er også av stor 

interesse. 

Naturlig nok vil den eldre garde og de godt voksne fra bygda være de med mest 

kunnskap om dette. Men, mange yngre alterenværinger med interesse for feltet, kan ha 

fått med seg verdifulle samtaler med eldre slektninger og ha kjennskap til eget nabolag. 

Til sammen håper vi at hele bygda blir geografisk representert. 

Møtet skal være av en trivelig og uhøytidelig karakter, så ikke vær redd for å komme i 

lag med oss. Tips gjerne andre du mener kan ha interesse av å bli med! 

Det skal foreligge en del skriftlig dokumentasjon fra tidligere arbeid. Bl.a. vet vi at en 

artikkel i Årbok for Rana for rundt 15 år siden, skal inneholde stedsnavn fra 

Altermarka. Det skal også finnes en skoleoppgave som omhandler stedsnavn på 

Lillealteren. Har du liggende noe som kan være aktuelt å bruke?  

Vi legger ikke opp til noe påmelding, men det er alltid kjekt å få en pekepinn på hvor 

mange som vurderer å komme. 

Hvis noen trenger skyss, vil vi sørge for dette. 

Gi i så fall beskjed minst én dag i forveien. 

VELKOMMEN!  

Det blir kaffe og enkel servering. 

Tilbakemelding og tips kan sendes til  

Britt Nancy på tlf. 906 34 943  

e-post: britt.westgaard@nb.no  

mailto:britt.westgaard@nb.no
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5.november kl 16.30 arrangeres den tradisjonelle 

høstbasaren på Steinrøys.  

Det blir salg av kaffe og kaker, og ikke minst; åresalg. I 

disse kontantløse tider, kan ungdomslaget ta i mot 

betaling også på VIPPS og via betalingsterminal.  

Underholdning av elever fra Alteren skole.  

Store og små ønskes hjertelig velkommen  

 

 

Til alle våre lesere av 

  

 

Heimhug sendes ut til ca 300 mailmottakere og 50 trykte eksemplarer. 

Tilbakemeldingene på at mottakere setter pris på bladet er veldig positive, og 

er i grunnen det som motiverer oss til å få gitt ut lokalavisa 3 ganger i året.  

Ettersom vi ikke har en abonnementsordning er utgivelsene gratis til alle. Er 

du en av dem som setter pris på Heimhug og ikke allerede er medlem i UL 

Daggry? Vi oppfordrer deg til å betale medlemskap i stedet for abonnement – 

et enkelt medlemskap på kr 200,00 går rett til drifta av våre aktiviteter.  

 

Mer om våre forskjellige medlemskap finner du på vår nettside 

http://www.uldaggry.no/hovedlaget/bli-medlem/  

Kontingenten betales til U.L. Daggry, Alteren, 8616 Mo i Rana,  

kontonr. 4516 10 97571.  

http://www.uldaggry.no/
http://www.uldaggry.no/
http://www.uldaggry.no/hovedlaget/bli-medlem/
http://www.uldaggry.no/hovedlaget/heimhug


Pubkveld  

med filmvisning 

av siste revy      

«Stort ska det va» 

Fredag 10.november      

kl. 1900 

 

 

 

En del fikk ikke sett revyen «Stort ska det va» da den ble satt opp for 

stappfulle hus i april. Noen har kanskje også lyst til å se den én gang til?  

Nå har du sjansen til å se et godt filmopptak på heimebane på Steinrøys. Vi 

rigger opp stort lerret og god lyd! 

Vi vil ha pubaften samtidig, med enkel servering fra kjøkkenet og med øl- og vin 

rettigheter i baren.  

Steinrøys pub åpen kl. 1830-0100. 

Kl. 1900-2130 – Filmvisning - Inngangsbillett kr 150 kr.  

Fra kl. 2130 gratis adgang til pubaften.             

Forhåndsbestilling av billetter til filmvisning revy:  

Kontakt Britt Nancy på tlf. 906 34 943 

Vi har Vipps. 

Velkommen!   

  

 

Hilsen 

Teatergruppa  

og Lag 3 

  



Vårtreff på Steinrøys 

 

29. mai inviterte UL Daggry til formiddagstreff på Steinrøys. 

Målet var at Alternværinger og andre gjester kunne møtes til en trivelig prat. 

Der var også et program slik at man kunne får utvide sin kulturelle horisont:  

Ketil Røbergeng hadde foredrag der han viste lysbilder og fortalte om sine 

mange turer til Alaska. Mette leste dikt og fortalte historie. 

Så ble det servert kaffe med mye godt attåt. 

Komiteen stilte med nykokt kaffe, Ketils nysmurte lefser, Heidis nystekte 

vafler og Mettes nysmurte rundstykker. 

 

Det var loddsalg der hovedpremien var en eske med flatbrød fra Ketils bakeri 

på Skøtløftet. Den ble vunnet av Aron Krokstrand , som var særdeles fornøyd 

med gevinsten!  

 

Takk til alle de som møtte opp og gjorde at vi fikk en trivelig stund på 

ungdomshuset en dag i mai  

 

Gammelbordet på Steinrøys bød på noe for 

enhver smak. 

Her er det Ketil R. og Anna Steinfjell som 

finner seg noe godt å spise. 

 

Praten gikk rundt bordene.  

Et utvalg av 

deltakerne: 

Kalle og 

Mary 

Breimo, 

Kjell 

Skjærvik, 

Ketil R, 

Jarle og 

Oddbjørg Bech, Signar Karlsen og Aron 

Krokstrand. 

 

 

Kristoffer Bakken og Bjarne Sletten venter 

spent på om det blir noen gevinster.  

 



Alteren Andeløp 2017 

Også i år var risikoen til stede for at Slettaelva 

skulle bli så stor at man måtte ta bruk «plan B». 

Styret i Alteren andeløp hadde ei alternativ løype 

og et nytt område vi kunne boltre oss på, nemlig 

lengre inn på Lillealteren langs Busteråga. Enden 

på visa ble at vi slo til og valgte dette nye stedet, 

selv om det strengt tatt ikke var nødvendig. Der, rett nedenfor nyfjøsen til Unni 

og Bjørn Olav, var et stort flatt område langs elva og med gode muligheter for 

parkering. Skilting samt personell sørget for at publikum fant fram. 

Dessverre var ikke værgudene på vår 

siden denne gangen, kjølig og vått – til 

tross for midten av juni. Det var 

færre oppmøtte enn vanlig, trolig 

skyldtes det delvis andre arrangement 

samme helg. De som kom fikk i hvert 

fall oppleve et effektivt andeløp. Hans 

Gullesen og barnebarnet Trym sørget 

for at alle endene ble sjøsatt på 

forsvarlig vis. 

Elva hadde stor fart, og endene svømte så fort at publikum nesten ikke klarte 

holde følge langs elvekanten. Hele andeløpet ble således gjennomført i 

rekordfart. Ingvild og Øyvind sørget for å oppdatere folk om hvilke ender som 

til enhver tid lå først i løypa, både av de ordinære endene som deltok i 

hovedløpet – men også av de private endene, som var påmeldt «løp-i-løpet». 

Kafeen hadde forberedt seg på flere folk og lengre «oppetid», så med både 

pølser fra grill, is, vafler og kaffe til overs – fikk de som var igjen til slutt gratis 

bevertning. Det ble kjørt en liten barnelek hvor man kunne kaste ender i en 

badering. Som belønning fikk man søte og gode «andeegg». Tradisjonen tro kunne 

man også gjette på hvor mange andeegg som var i glasset. 

I år ble alle loddene utsolgt FØR løpet! Skytterlaget har for første gang klart å 

selge hele sin andel av andeloddene, og dermed ble inntekter og utgifter likt 

fordelt mellom ungdomslaget og skytterlaget. Begge lag ble sittende med en 

netto på rundt kr 60.000 kr hver. Det er strålende! 

Alteren andeløp 2017 vil takke loddselgere, gevinstsponsorer, alle som har kjøpt 

lodd og ikke minst de som har bidratt til det praktiske rundt selve andeløpet. På 

UL Daggrys hjemmeside ligger det mange flotte bilder, tatt av vår faste 



fotograf Simon Kåre K. Almli. I tillegg ligger en dronevideo produsert av Bjørn 

Olav Lillealter.  

Vi gratulerer alle vinnere: 

1. Berg Hansen -reisegavekort, 25.000 kr – And nr. 1093:  

Therese Isaksen 

2. Skjærvik’s Scooter og MC AS, gavekort 3.000 kr – And nr. 0067:  

Odd Arne Guttormsen 

3. Felleskjøpet, bålpanne verdi 2.000 kr – And nr. 0955: 

Lars Erik Z. Nilsen 

4. KIWI – Ytteren, gavekort 1.000 kr – And nr. 0760:  

Børge Z. Nilsen 

5. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr – And nr. 1371:  

Tanja Sandvik 

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

0548:  

Ole Håkonsen 

7. Scandic Meyergården Hotell, gavekort 1.000 kr – And nr. 0942:  

Harald Lorentzen 

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

nr. 0863:  

Karsten Søfting 

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

And nr. 0545:  

Mona Stensheim 

Vinner av Løp-i-løpet: Ingvild Gjølstad 

  



IS OG FRUKT TIL STORE OG SMÅ PÅ ALTEREN SKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen 

dager før skolen tok sommerferie overrasket ungdomslaget barn og 

voksne med forfriskninger, som en takk for ryddejobben     de 

gjorde i fjæra og i omegnen. Melon og is ble inntatt ute i fellesskap 

samme dag som de hadde utedag på timeplanen.             Her er bilde 

av den flotte gjengen midt i pausen. 

 

Dessverre, som en også kan se symbolsk av bildet,   henger det mørke skyer over 

skoleidyllen -fra sentrumsmakta i byen………. 



Alteren skole = helsefremmende skole 

Alteren skole jobber godt på alle vis. Nå har de oppfylt alle kriteriene for å bli 

en helsefremmende skole. De har hatt en samling i gymsalen der det ble 

holdt tale av rektor Berit, og de fikk en plakett som er satt opp på veggen til 

skola. Dette syns vi er flott - i den anledning fikk de før høstferien overrakt 

en premie fra UL. Daggry og FAU ved Alteren skole. Det var 2 fine 

høstblomstersom nå pynter opp ved hovedinngangen, og inngangen til SFO. 

Vi gratulerer! 

 

Her er bilde av 

førsteklassingene Fra venstre: 

Eirik, Jonathan, Marius, 

Magnus, Sebastian, Iver, Linus, 

Hannah og Sondre  

 

 

 

 

Noen fra andre klasse 

viser fram skiltet på 

veggen: "Helsefremmende 

skole".  

Fra venstre : Magnus, 

Tobias, Jana og Henrik.  

 

Representant for personalet: Helen Aslaksen. 

Hun har jobbet ved Alteren skole i hele 20 år. 

Som vanlig smilende og blid  

  



Et lyspunkt i hverdagen  

(ihvertfall i den mørke årstiden) 

(Tekst: Morten Growen) 

Det var i februar 2011 at Alteren FAU søkte om 

trafikksikkerhetstiltak fra Nordland 

fylkeskommune (NFK) om bl.a. midler for å 

etablere et minimum av lys i kryss/holdeplass. 

Etter lang tid anså NFK dette som et kommunalt 

ansvar og ny søknad ble i September 2011 sendt til 

Rana Kommune (RK) ved Rana 

trafikksikkerhetsutvalg (RTU). 

I starten av 2012 mente RTU at et lyspunkt på RV.12 burde etableres. 

Deretter ble det nok en gang flere runder med etterlysing av tiltak, før RK i 

august vedtok at “da Statens Vegvesen (SVV) jobber med plan for gang og 

sykkelveg, er det derfor ikke aktuelt med en kostnadskrevende midlertidig 

løsning nå” 

I juni 2013 sendte Samarbeidsutvalget ved Alteren skole et innspill til ny 

reguleringsplan for gang og sykkelveg, der lyspunkt igjen ble tatt opp.Deretter 

har Alteren FAU etterlyst tiltaket i 2013 og 2014 hos ordfører, Fylkesråd, 

kommunepolitikere, fylkespolitikere, SVV og RTU. Til og med Trygg Trafikk har 

mottatt brev. 

I desember 2014 ble ny søknad til RTU om et ekstraordinært hastetiltak for 

trafikkikkerhet ved holdeplassen. Samtidig vedtok faktisk MPR-utvalget å 

innvilge inntil kr 90.000.- til lyspunkter i krysset! 

Men i januar 2015 valgte RK å avvente saken da de skulle ta kontakt med NFK 

for eventuell felles tiltak i krysset i påvente av fremtidig gang og sykkelveg.  

Etter mange runder og tett oppfølging, ble det til slutt lovet lys til skolestart 

høsten 2017. Da hadde vi innvolvert RK, Helgeland kraftlag og 

gatelysleverandøren. 

Så endelig, etter nesten 7 år bearbeiding, kom det endelig et lyspunkt ved 

holdeplassen på Alterneset og i september ble lyset slått på . 



Sosiale medier (Tekst: Kjell Sletten) 

 
Ho Stina ha fått seg hund. Ikkje ein sånn liten ein før å putt i veska. Heller ikkje ein 

sånn stor ein før å kjør støypsand med. Nei, ho ha fått seg ein sånn mellastor ein med 

svart krøllahår å svarte aua under aubruna så sir ut så hengskavla så kjem tel å ras ut i 

neste nekken. Å før han så e ho Stina det eineste han har aue før under hengskavlan. 

Han følg ho med auan ke ho gjær å ke ho fær, å nemn ho ordet tur, så e han på døra, å 

det eineste så då ikkje rør  seg på han, e auan; de e festa på ho Stina lekså de e spikra 

fast. Han e klar. 

Det kan man ikkje sei om han så ligg på 

sofaen. Han e vørten så lite sosial a seg å e 

slett ikkje klar. Han e bære opptatt a sosiale 

medier. På den store skjermen får han me 

seg de store begivenheitan i verden, På de 

minner skjerman har han omgang me aill han 

kjenn - å ein masse folk han ikkje kjenn. 

Sånn får han oversekt over alt nytt å all 

slaidder som verser i nære å fjerne grendelag. Sålessen kan han rett ofte fortelle de 

mest fantastiske historie om ka som ha skjedd, eller så nesten ha skjedd, eller som kunn 

ha skjedd....... 

  

De e sånt så interesser ho Stina omtrent på medten a en kroppsdel nefør ryggen. 

Akkurat den kroppsdeln kan ikkje namnsettest på nordnorsk, men på ein meir urban 

(Bergens-)dialekt kan det uttrykkest omtrent sånn; det interesserer ho omtrent midt 

bakpå ræven. 

 

Å få han med på nokka e ette kvart vørten omtrent omaule.  

Sist dem va på kino ilag va vesst «Heftig og begeistret» me Berlevåg 

mandssangforening. 

De e slut på eittemeddags- å kveldsturan og. Han bry seg ikkje lenger om å få kjækan 

piska rau å stiv a haustskletta, eller å ta en tur i vårskogen der svarttrasten pris live me 

melankolsk fløytespell, å der skogsbøtn formele eksploder å løftest opp imot lys å 

varme. 

Før ikkje å snakk om de kvitblå månskjennsturan der kaillsnyen gneill under skoen å der 

minusgradan bit me kvasse tenner i næsn. Nei, den tia førsvainn omtreint samtidi så aill 

skjærman fainn plassen sin i stua. 

 

Nå, rett ska va rett – to gong va han me på stranda i sommer. 

Der la han seg ne me knean i vere å en handduk over høve før å 

få såpass skygge at han kunn sjå skjermen på mobiln. 

Det mått bære to mas tel før han kom seg opp å fyra på grilln 

så kørvan fekk svidd pølsa si. 
 

Så ho Stina ha fått seg hund. 

Han heit førresten Otto.  

Akkurat de omvendte a han så ligg på sofaen.    



Hjemme hos…… 

Midt i hardeste sesongen med elgjakt, såg Heimhugs 

omflakkende bladfyker sitt snitt i å stekk av fra hus, 

heim og elgslakt førr å ta en tur å sjå om vi kuin finn 

intervjuobjekt til høstens ‘Hjemme hos’. Og ska vi unna 

heimen, så gjer vi det ordentlig! Nesten helt tel byen 

bar det – nærmere bestemt tel Vika – oppi di der nye 

leilighetskompleksan som ligg just puinn Lyngheim.  

Det er jo flere og flere som selger hus og flytter i lettstelte 

leiligheter og blir litt mer urbanisert enn vi er her ute på bøgda. Er det nå 

sånn at man blir mer opptatt av kulturarrangementer av førskjellig slag når 

en fløtt innover tel byen? Fær man meir på kafeer enn før? Glem man 

Steinrøys og aktiviteter i ungdomslaget? 

Før å få svar på våre funderinger, tok vi turen til Kikkan (Liv ) 

og Leander.  

Det såg litt mørkt ut når vi ankom Vika, men fruen i huset 

åpnet når vi ringte på og tok det ganske fort at det var Heimhug som var på 

ferde. Hvordan skjønte hun det så fort? Kan det ha sammenheng at vi altfor 

sjelden er ute i annet ærend???  Vi snakket oss inn og på stubordet sto store 

buketter med røde roser – er det Leander som er over gjennomsnittet 

romantisk eller er det sånn det blir når man flytter til byen?? Mulig det, men 

denne gangen var det at Kikkan just har passert 70 år og feiringa var ikke 

helt ute av veggene enda. Jubileumet er også behørig sammen med 

syklubben (Lisbeth, Torill og Hildegunn). De har vært i sydens land og feiret 

Kikkan behørig.  

Kikkan og Leander kjøpte seg hus på Alterneset i 1977 og bodd der fram tel i 

2016. I fjor ble leiligheta de bor i ledig og de slo til og bestemte seg for å selge 

og flytte til det nye komplekset i Vika. Å selge på Alterneset satt langt inne, 

men så ville en nabokørv kjøpe (Rolf Einar Jensen) og da ble det plutselig 

helt greit. Og huset er i gode hender sier de – nå er det malt og stelt!  

At vi er kommet til et mer urbanisert strøk, får vi en anelse av når vi blir 

servert Dolce Gusto kaffe – også vi som bærre e vant med koka Coop-kaffe! 

Det va nydelig kaffe og med eksklusiv Anton Berg sjokolade til, så fækk vi 

absolutt et hint av storbyfølelse. Til og med reporteren fra Liltj-Altern klart å 

pakk ned litt Anton Berg, på tross av at ho ha lura innpå en halv M-pose til 

Poirot før vi for av gårde…. 



Ho Kikkan og han Leander har vært 

aktiv i ungdomslaget i alle år på 

Alteren. En av bladfykene trodde 

sågar at Leander var kokk til vanlig, 

ettersom vi har sett han på 

kjøkkenet når deres komite hadde 

‘tur’ på Steinrøys. Nei – Leander har 

gått til sjøs siden han var ung og 

ikke som kokk – men som 

maskinist.  

At de havnet på Alteren gjorde at 

kriteriet ‘rett side av fjorden’ ble 

innfridd. Eldstemann Børge (41) var 

kommet til verden, og den lille familien fikk sitt eget lille rede. Etter hvert 

kom to gutter til; Sturla (37) og Lars-

Erik (35). Den eldste og den yngste bor 

på Mo, mens mellomstemann har 

flyttet til 

hovedstaden. 

Der ventes det 

familieforøkelse 

om litt, så 

strikkepinne 

klirrer flittig hos 

den vordende 

bestemor.  

Når guttene var 

små, var Kikkan hjemme alene med dem 

i periodene Leander var i utenriksfart. 4 måneder på jobb og 2 måneder 

hjemme. I den tiden var det ikke så enkelt som nå å snakke hjem når man 

hadde lyst. Nå kan man snakke over telefon og video når det måtte være og 

fra hvor du enn er – mens da var det å snakkes over Rogaland Radio når 

båten var i ett bestemt område. Og med fullt publikum tilstede, ettersom de 

som lyttet på radioen fikk det med seg. Praten ble lite personlig og som 

‘arbeidsmøter’ å regne forteller dem. I tillegg var dette før de selv fikk telefon, 

og da måtte Kikkan ta hele sin hær med seg til Åga til svigermor for å 

snakke. Var det glatt om vinteren oppi bakken der de bodde, var det på med 

knipetakene på bilen og komme seg av gårde. Ellers var det til han Kolsvik 

på Alteren som hadde telefontjeneste.  

Ja tidene forandrer seg – tekniske innretninger gjør at livet forandrer seg på 

mange hold. De påstår at de ikke kommer til å savne hverken gressklipperen 

eller snyfræsen – men inne ser vi en vanlig støvsuger – det e ikkje kommen 



robotstøvsuger enda, men ska vi tru husvertens ønske…så kjem dein etter 

hvert. 

Å flytte ut av et hus man har bodd nesten 40 år i, medfører rydding og 

sortering som vi andre også sikkert skulle gjort jevnlig. Leiligheta de nå bor i, 

har livsløpsstandard og inneholder mange praktiske innretninger i tillegg til 

en stor balkong. Utsikten vil ingen komme til å skjule for dem fremover. 

Minuset er at ei gammel husmor ikke kan henge/riste sengklær og matter på 

altan for lufting, men man finner andre alternativer  

I tillegg har de hytte både i Lofoten og i Røytvika. I Lofoten har de overtatt 

hjemmet der Leander er født og de er der oppe 2-4 ganger i året for å ta vare 

på det. Hytta i Røytvika har plass til mange og er en god plass å dra til hvis 

anledningen byr seg. Og når den verste vinteren sliter her, finner vi Kikkan 

og Leader i syden 3-4 uker skyggen på en balkong med kryssord eller andre 

aktiviteter.  

Dukskuffa og vedkassen er faste sjekkpunkt på våre 

besøk. Med et raskt blikk kunne vi konstatere at 

vedkasse ikke er nødvendig  – for her fyres det 

sentralt . Duker har ikke lenger egen skuff sier 

husfruen – de er spredt litt hist og her. Men duker 

fins det: vi lar bildet av en sirlig brodert løper tale 

for beholdningen, og legg merke til de søte skoene 

som Kikkan en gang brukte – de kledde virkelig den 

flotte løperen.  

Tilbake til våre funderinger over dette med å bli 

urbanisert  - hvordan ligger det an her? 

Kino, teater ++ er oppskrytt. Det er noe de ikke gikk 

videre mye på før – og det har heller ikke tatt seg opp 

etter at de flyttet hit. Fine gangstier i nærområdet er fine å gå på tur, og som 

svoren kopratør må Kikkan gå til Selfors hvis hun skal handle på rett butikk 

(dette var som musikk i ørene til den 

ene bladfyken – det bi kanskje en ekstra 

rabattkupong å få her??? 

Og Alteren er langt fra glemt – de ser jo 

utover hit hver gang de ser ut av 

vinduene i front på leiligheta. 

‘Nyyyyyydelig utsikt’ mener vi er en 

passende og uhilda kommentar… 

 



Hjertet for ungdomslaget ligg tjukt 

utenpå – vi berre nevn loddboka tel 

basarn – og han Leander hiv seg i 

skrivinga!  

Neida – ingen grunn til panikk: 

Urbaniseringa har ikke tatt Kikkan og 

Leander. De er uten tvil fremdeles 

Alterenværinger. De e mottakere a mail 

fra Alterenlista og får med se det som 

rører seg her  

 

 

 

 

Vi takker for oss og håp at kjøttet e kommen i 

frysar’n når vi e kommen oss heim.  

 

 

Takk for oss !  

Heimhugs utskremte bladfyker 

……og uinnasluntrende husmødre;  

Marion og Ingvild 

  



 


