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Riktig god høst ønskes Heimhugs lesere! 
 

 

 



 

Fra redaksjonen:  
 
‘En sommer er over, men minnene om 
den består’ - en strofe i en sang Kirsti 
Sparboe har på sitt repertoar – og så 
sant som det er sunget   
Og det er godt å ha en sommer å se 
tilbake på når det samme skjer i år 
igjen: Det kommer snø – like 
overraskende som årene før – om enn 
litt tidlig i år sies det. Så, nå er det 
bare å stålsettes seg; finne frem 
vinterdekkene og vottene – vi e klar; vi 
har jo tak over hodet og det beste som 
behager.  
 
Høsten er også høsting av ymse slag. 
1.oktober ble det servert fårikål til 
middag på Steinrøys for de som 
ønsket. Ett fantastisk tiltak som bidrar 
til at vi har ett treffpunkt i bygda 
innimellom. Ryktene sier at det var 
mye folk og stor stemning!  
 

 
 
Barneskolen er flyttet til 
Båsmo, og om vi er uenig i dette 
eller ei, håper vi at alle barna 
fra Alteren er blitt godt tatt i 
mot og at de får ett flott skoleår 
på Båsmoen.  
 
Heimhug strener frem i kjent 
stil – vi ønsker alle en flott høst 
– også er vi plutselig tilbake 
med julenummeret før du aner!  
 

Marion og Britt Nancy 
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Redaktører:  
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Opplag og frekvens        

50  (trykt utgave)          
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Utgis med 3 nr. pr. år.   

Neste utgivelse kommer til jul 2018 

Bilde på forsiden:  

Lærere og ansatte ved skolen hylles i 

forbindelse med forestillingen Gruvas 

hemmelighet, for godt samarbeid med 

bygdas barn og voksne gjennom både 

forestillingen og alle årene som ansatte 

ved Alteren skole. 
 

http://www.uldaggry.no/
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Han Kristoffer på Bakken. UL Daggry- og Alterenpatriot 

 
Heimhug har ikke tradisjoner for å omtale dødsfall eller skrive om personer 

som har gått bort. Det er fort gjort å trå feil og eventuelt glemme gode 

Alterenværinger. Likeså er det vanskelig for nye folk i styre og stell å vite 

«alt om alle» som har gjort gode gjerninger i bygda gjennom årene. 

 

Vi gjør imidlertid et unntak i anledning av at Kristoffer Bakken                  

har gått ut av tiden.  

 

Han hadde et varmt hjerte for ungdomslaget, og han var selv aktiv i flere 

tiår i ulike verv. Bl.a. var han leder i noen år. I lange perioder var han også 

medlem i «huskomiteen» (nå: Driftsgruppa). 

 

Kristoffer ble 89 år gammel, og jeg har bare kjent ham i knapt 30 år. Første 

møtet var av en trivelig postmann, såkalt landpostbud, da vi flyttet til 

Alterneset 1985. Hvor mange tusen meldingslapper han har pakket i alle 

postkassene på Alteren i alle disse årene, kunne vært interessant å vite. Før 

Facebook, Alterenlista, mobiltelefoner og sosiale medier - var det ikke så enkelt 

å informere om det som skulle skje i regi av UL Daggry. Man hadde kostbare 

annonser i Rana Blad, jungeltelegrafen og han Kristoffer! 

 

Jeg tok selv vare på et utvalg av disse lappene som omhandlet alt fra 

«Juletrefest», «farsdagsbasar», «Julesoare», «Vårsoare» til «17-maifeiring» og 

«Barnelagstreff» osv. osv. Denne innsatsen fra Kristoffer var til uvurderlig 

hjelp for de som skulle arrangere noe på Steinrøys i regi av ungdomslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klipp fra Rana Blad 6. september 1983 

 



Etter at jeg ble leder i ungdomslaget i 2009 og fram til i dag, var jeg innom 

Kristoffer to-tre ganger pr. år, og det var alltid veldig trivelig. Ofte hadde jeg 

med et nytt nummer av Heimhug, eller kanskje en julehilsen fra ungdomslaget. 

Uansett ble jeg alltid tatt godt imot. Kaffe med noe attåt ble det alltid bydd på, 

og en god prat om det som foregikk i ungdomslaget var nesten alltid tema. I den 

sammenheng opplevde jeg han som en raus og god lytter, en som gav ros og råd.  

I tillegg hadde han ofte gode historier å komme med. Humoren lå alltid lett 

tilgjengelig, og det var ikke mye tungsinn å oppdrive. En mer positiv og 

optimistisk mann, skal man lete lenge etter. Selv da han amputerte den ene foten 

for noen år siden, var det kun snakk om muligheter – ikke begrensninger. Han 

kjørte bil og reiste til Syden flere år etter amputasjonen. 

 

Jeg minnes en anledning der det var sendt ut oppfordring om å komme på dugnad 

for å bordkle en vegg på Steinrøys. Oppmøtet var dårlig i antall personer, men 

hvem hadde dukket opp? Jo, det hadde Arnstein Remmen og Kristoffer gjort. Da 

var Kristoffer passert 80 og Arnstein nærmet seg 70! Veggen ble bordkledt 

den, av to flotte frivillige karer. 

 

Ellers så har Kristoffer vært en trofast patriot 

og en man alltid kunne regne med dukket opp når 

det var arrangement i regi av ungdomslaget.   

Det er utrolig givende å ha slike dedikerte 

personer som støtter alt som foregår. 

 

Da vi jobbet med Alterenkalenderen som ble 

utgitt i 2012-2014, var Kristoffer en viktig 

ressursperson å ha med på laget. 

 

 

De som kjente Kristoffer lengre tilbake i tid, kunne ha fortalt mye mer om hans 

virke i ungdomslaget fra da han var aktiv i styre og stell.  

Vi får minnes Kristoffer på hver vår måte. 

 

Takk, Kristofferfor alt du har bidratt med, men først og fremst takk for at du 

var den du var! 
 

 

Britt Nancy Westgaard 

 

  

Kristoffer «på hjemmebane» på Steinrøys. Her i lag med gode 
sambygdinger, Rolf og Lillian Jensen og Anna Steinfjell 



 

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

 

 Fra 1. januar i år ble Grasrotandelen økt fra fem til sju prosent av spill-

innsatsen. Det er en betydelig økning som vil resultere i en pen sum til bruk 

i ungdomslagets arbeid. Vi er utrolig takknemlige for å bli valgt som 

mottaker av rundt 100 grasrotgivere! 

 

Trening på Steinrøys – Denne høstsesongen har vi halvert antall treningstimer i forhold 

til tilbudet vi hadde før sommerferien. Det skyldes to ting: for det første har vår 

kjære trener, Maiken Aasebøstøl termin i oktober, og dermed mer enn nok å klare av 

med to timer pr uke. For det andre var det ikke tilstrekkelig med folk på 

treningene til å forsvare fire timer pr. uke. Vi får komme tilbake til en evt. 

økning i timeantall. 

I noen uker mens Maiken har fødselspermisjon, har vi fått ei ung dame som 

heter Ine Ravn Andersen til vikar. Hun har frie tøyler til å teste ut ulike 

treningsopplegg på oss. Det er både styrke- og kondisjonstrening som 

tilbys: tirsdager kl. 1830 og torsdager kl. 1830. Vi har ledige plasser på begge dager, 

flest ledige på tirsdagene. Kjempeartig!  

Kontakt Britt Nancy om du vil bli med. Vi blir enige om en pris i forhold til antall timer 

som gjenstår før jul. Treningene passer for alle. Velkommen! 

 

Flatbrødkurs i november! Ketil Røbergeng vil kjøre kurs et tretimerskurs for de som 

måtte kjennet på at NÅ! … er endelig tiden moden for å 

hive seg med på flatbrødkurs. Max 6 deltagere. Hvis stor 

pågang, kan det bli aktuelt med to kurs. Dato/klokkeslett 

vil bli annonsert på Alterenlista. Dersom du vet allerede nå 

at du er interessert, ta kontakt med Ketil på tlf. 917 71 742 eller e-post: 

ketroe01@online.no  

 

Gruvas hemmelighet - det er planlagt en premierefest i oktober for elevene som deltok 

på teateroppsettingen. 

 

Komitefest 19.oktober – alle som er medlemmer i LAG 1-6 (festkomiteene) har mottatt 

invitasjon til komitefest hvor det blir gjort stas på de som stiller opp. Har du ikke 

mottatt invitasjon, men står i en av komiteene – ta snarest kontakt med AnnMarit på 

tlf. 906 29 029. 

 

Tilskudd fra Helgeland kraft – UL Daggry er tildelt 5.000 kr etter søknad om midler. 

 

Medlemstall – det er en økning i antall medlemmer i år. Det er gledelig lesning! 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 
Ny komité ønskes dannet – det har i «alle år» vært seks komiteer – såkalte 

festkomiteer. LAG 2 er betydelig redusert de senere år og er i praksis avhengig av 

frivillige støttespillere. Det er nå avgjort at de som gjenstår i LAG 2 går over til LAG 3. 

Det forsøkes å få dannet et nytt LAG 2, gjerne med nye folk fra byggefeltet på 

Alterneset. Med seks lag i stallen, blir det i gjennomsnitt knapt ett arrangement pr. år å 

delta i. Det velger vi å tro at de fleste kan få til. Dess flere som drar lasset, jo mindre 

jobb blir det på hver enkelt. Det er givende og trivelig å være med i disse komiteene 

samtidig som man bidrar til ei levende og aktiv bygd!  

Driftsmidler – Rana kommune har tilgodesett UL Daggry med kr 24.000 i driftsmidler 

(tidligere omtalt som «kulturmider»). 

 

Fjerning av oljetank – Driftsgruppa har ansvar for å få laget en plan for å fjerne 

oljetanken. Det er mange år siden ungdomslaget sluttet å bruke olje til oppvarming. 

 

Rundvasking – denne ble gjennomført av 18 voksne –samt flere barn fra Snefjellåga.  

Takk for innsatsen! Her er dugnadsgjengen 

representert av Lars Eilertsen og Gerd Lillealter.  

 

 

Ny strømmåler – regninga er betydelig høyere etter 

innstallering av ny strømmåler. 

 

Utleie av Steinrøys i vintermånedene (nov – mars): 

I denne perioden vil ikke huset bli leid ut eksternt, 

men kun i UL Daggrys regi.  Dette på grunn av fare 

for frosne toaletter og vannrør. 

 

Stedsnavnprosjektet – de tre gruppene som har jobbet med registrering av stedsnavn 

på Alteren, er kommet langt. Arbeidene vil bli sydd sammen til en felles presentasjon. 

Fremdeles mangler vi frivillige som kan arbeide med en dokumentasjon av Storalterens 

stedsnavn. Frivillige oppfordres til å ta kontakt med Britt Nancy. Tlf. 906 34 943. 

 

Bruk av Alteren skole – vi vet at det foregår bordtennistrening i gymsalen på skola. Det 

er jo strålende. Vi vet også at det er stort behov for å kunne benytte bygningen til ulike 

formål. Det meldes om forsøk på å få kontakt med ansvarlige i kommunen for å få låne 

bygget til aktiviteter som man tidligere hadde på skola, f.eks. kosekvelder, 

barnebursdager, trening, med mer. Vi er spente på fortsettelsen. 
 



Velkommen til lapskaus og 

høstbasar på Steinrøys,   

søndag 4.november kl. 1500 
 

PÅ HØSTBASAREN:  

Kafeen tilbyr: I stedet for vafler og påsmurt mat, selger vi lapskaus fra kl. 1500 

til kl. 1600. Det blir også brus, kaffe og kaker å få kjøpt i kafeen hele 

ettermiddagen. 

Åresalget med fem runder starter ca kl. 1600. 

Underholdningsinnslag: Elever fra 7.trinn ved Båsmo barneskole synger for oss. 

Loddbøkene: det selges parallelt lodder fra loddbøkene hele ettermiddagen. Det 

blir mange flotte gevinster.  Hovedgevinster er gavekort på kr 1.000 fra Olsen 

Dekk & Felg og gavekort på kr 1.000 fra XXL. 

 

FØR HØSTBASAREN:  

LODDSALG: Det vil bli solgt lodder både 

på dørene og på Facebook av folk i LAG 

1. Vi kan ikke love at alle husstander blir 

besøkt, ta derfor gjerne kontakt for å 

få kjøpt lodder elektronisk og betale 

med Vipps. Kr 2 pr. lodd.  

Kontaktperson: Britt Nancy Westgaard                                                                                               

Vipps 906 34 943 -  e-post: 

britt.westgaard@nb.no  

 

GEVINSTER: Vi håper husstandene i 

bygda kan bidra med en gevinst eller to til basaren. Det kan være 

hjemmestrikkede votter, en pose med kaffe, husgeråd av ymse slag. Det 

bestemmer du selv, alle gaver mottas med takk! Gevinstene kan leveres enten til 

de som selger lodd eller du kan ta den med til basaren.  

 

ELLER: kontakte en av disse i komiteen, så kan vi hente eller ta imot: 

Bodil Jensen, Solbakken 8.   Tlf. 934 11 452 

Åse Lantz-Juløy, Alternesv.23        Tlf. 951 23 295 

Britt Nancy Westgaard, Alternesv.1   Tlf. 906 34 943 
 

 

 

  

mailto:britt.westgaard@nb.no


17. mai 2018 
 

I år ble vi delaktige i en historisk 17.mai-feiring på Alteren. 

 

Med flertallet i ryggen satte kommunepolitikernes 

skammelige vedtak om å legge ned skola vår, et markant 

preg på feiringa. 

Rana Blad var til stede for å dokumentere dette, og de leverte både film- og 

fotoreportasje. 

 

Man kunne ta og føle på stemninga ved ankomst. Det var både dystert og vakkert på 

samme tid; elevene med sine klassefaner, e(t)litekorpset og de mange festkledte som 

hadde møtt opp. 

 

Det meste var som før; mat- og kakefat ble levert ved ankomst, været var bra, 

komiteen fra 2. og 7. klasse hadde gjort jobben sin, de kjente aktivitetene med 

styltegang, sekkeløp, luftgeværskyting, fiskedam og 17.mai-tale… 

Hilde Anita ønsket velkommen. Elevene i 7.klasse holdt en rørende og god tale for en 

preget forsamling. Den følger på neste side. 

 

17.mai er en festdag, og det ble det. Glade barn fylte skoleplassen, is ble fortært, 

«gjetteglasset» gikk runden. Tror ikke det var innbilning – men, mange kjente en varm 

følelse av samhold omfavne oss parallelt med vemodet over siste feiring på egen skole. 

 

17.mai vil dukke opp med årlige mellomrom – som før. Hvordan den blir markert på 

Alteren fremover gjenstår å se. Feiring i bygda vil det uansett bli!  
 

 

Flotte elever fra 7.klasse holdt dagens tale.                                                                                                                                   
Vi ser fra venstre: Henriette, Christoffer Haueng, Jannick Isaksen, Emil Eide, Patrick Haueng og Heine Lillealter 



17. mai-tale 2018       Alteren skole 7. trinn 

«Hjertelig velkommen til 17. mai- feiringen her på skolen. I år er det, tradisjonen tro, vi i 7. 

klasse som har fått lov til å holde talen. En tale som kommer til å bli historisk, ettersom det er 

siste 17. mai- tale mens det ennå er elever ved Alteren skole. Derfor er det med stolthet vi gir 

dere noen ord på veien inn i feiringen av vår nasjonaldag. 

Det vi feirer i dag, er at Norge fikk sin egen grunnlov på Eidsvoll den 17. mai 1814. Der ble 

det bestemt at Norge skulle være et fritt og selvstendig land. Da hadde Norge vært under 

Danmark i over 400 år. Vi ble ikke fri med en gang, for ikke lenge etter kom vi under Sverige. 

Det var først i 1905 at Norge ble et selvstendig land med sin egen konge. Det var en dansk 

prins. Han het Carl, men tok navnet Haakon da han kom hit og ble konge. Den lille sønnen 

hans, Aleksander, fikk navnet Olav, og er far til vår nåværende konge, Harald. 

Nå ser det ut til at våren endelig er kommet etter en lang og uvanlig kald vinter. Bjørka er 

sprunget ut, og nyutsprunget løv hører liksom til 17. mai.  Å være ung – i livets vår kan være 

så mangt. Det kan være rene latmannslivet. Eller det kan være tunge tanker om en usikker 

framtid. Eller det kan være slit og stress. Men det kan være gøy som i dag når vi møtes til en 

festpyntet skole.  

I år er det et litt rart år. Fra og med sommeren er Alteren skole historie. Skolen skal legges 

ned og elevene overflyttes til Båsmo barneskole. Det blir mange elever i hver klasse, og 

mange får en veldig lang busstur. Her på Alteren er det små klasser der læreren har tid til å se 

og å hjelpe elevene. Det er et trygt, åpent og godt miljø. Skolen har skåret helt opp i 

Norgestoppen når det gjelder nasjonale prøver flere år. Dette viser med all tydelighet at 

politikerne har tatt feil. Alteren skole skulle fortsatt vært nærmiljøskolen på Alteren. 

Det siste året har vi, gjennom nyhetene, blitt vitne til all plasten som blir kastet i naturen og 

som kommer ut i havet. Vi har sett hval som har hatt magen full av plast og fugler som har 

viklet seg inn i tynne nylontråder og garn. Vi her på skolen har vært med på å 

rydde stranden og området rundt skolen i mange år nå. Dette håper vi at folk i 

bygda kan fortsette med, slik at vi fortsatt kan ha et rent og ryddig nærmiljø. 

Vi har alltid kjempet for skolen vår, og vi kommer til å savne den. Men når den 

nå blir lagt ned, håper vi den blir brukt til noe nyttig, og ikke blir revet ned.  

Kampen er tapt, men vi må se framover. Når tingene er blitt som de er blitt, så ønsker 

vi både elever og lærere lykke til på ny skole og nye arbeidsplasser. Vi vil takke 

elever, foreldre og lærere for et fantastisk samarbeid gjennom alle disse årene. Vi er stolte av å ha slike 

foreldre som har stått på for skolen vår.   

Gratulerer med dagen! Ha en flott 17. mai- feiring og kos dere masse. Hipp hipp hurra!»  



 Når det tikker mot vår er det en kjent sak at det blir mer liv 
utendørs. Slik er det også her på Alteren. Det lukes i hager og 
males på hus. Ungene finner frem syklene og de voksne vasker bil. 
Også kommer joggeskoene og løpe tightsen frem. Postkassa over 
Almlia besøkes hyppigere, og for de som kjører Altermarkveien 

observeres det joggere og mosjonister opp veien til Åsen. Noen med hund, noen med 
barnevogn, og noen som bare nyter å være ute og røre på seg. De mest entusiastiske er 
observert opp og ned Steinrøysbakken på kveldstid. 
Alteren har tidligere vært kjent for å være ei løpebygd, fra den tida vi deltok på 
Optimisten. Dette ryktet skal vi no ta tilbake. 
For andre året på rad deltok vi på Celsastafetten. 3 generasjoner løp vi for bygda i vårt hjerte. I noen 
intense uker i mai ble det diskutert løpeteknikk: Intervall, eller langdistanse, opp med knærne, opp 
på tå. Len deg fremover, frem med blikket. Hvilke løpesko er best? Motbakke, eller nedoverbakke. 
Ingenting og si på innsatsen. 
Også var dagen der. 2. juni stilte vi mannsterke opp. Først ved Alteren skole, for å dele ut skjorter, 
startnummer og en klapp på skuldra. Så gikk turen til Klokkerhagen og et yrende folkeliv. Selv om det 
var ruskete vær og lav temperatur, var stemninga på topp. Vi skal være stolte av innsatsen vår: 
Alteren 1 og UL Daggry kom inn på en respektabel 12. og 15. plass i gruppa for Idrettslag. På etappen 
8 kan det avsløres at eldstesønn i huset løp forbi sin mor og kom i mål nøyaktig 1 minutt før henne. 
Men slik skal det være. 
Etter at alle hadde spist en velfortjent hamburger i målområdet og vært hjemom og dusja var det 
duket for bankett på Lillealteren. Mens noen hadde svetta i Klokkerhagen hadde Unni Lillealter stått 
på kjøkkenet og laga tapas og pynta bord til slitne sambygdinger. Snakk om gjestfrihet.  
Etter at maten var no segen og hvilepulsen kommet tilbake, ble listene over dagens bragd lagt på 
bordet. EQ-timing altså. For de som hadde peiling, så kunne en se sin egen innsats, sammenligna 

med i fjor, noen smugtitta på konkurrenten og ikke minst mål satt for neste år:) 
 
Med oss på laget vårt i år hadde vi med oss Olsen Dekk & Felg AS og vår egen 
Kim Even Olsen som sponsor. Tusen takk for flotte lag t-skjorter. Vi takker for 
støtten og ønsker deg lykke til i nye lokaler. Det er alltid godt å se at våre hardt 
arbeidende sambygdinger lykkes. 
 
Med oss på Alterenlagene i år hadde vi: Heine Lillealter, Bjørn Olav Lillealter, 

Marita Skatland, Mathias Gabor, Bente Solvoll, Joachim Isaksen, Jostein Bakken, Victor Soleglad, 
Merete Soleglad, Trine Lise Stensland, Eirik Snefjellå, Johan Snefjellå, Patrik Einarsen, Malin Persson, 
Jørn Ove Pedersen og Kristian Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teatergruppa har de siste 
årene lagd revy for voksne 

hvert annet år, og hatt flere 
oppsetninger for barn i 
årenes løp. I 2018 var det 

barnas tur, og det ble 
planlagt en oppsetning ute i 

det fri på Alteren skole 
7.juni.  
 

Dette ble 3.gang ‘Gruvas 
hemmelighet’ ble satt opp i 

samarbeid med Alteren skole 
– og også siste gang ettersom 
skola er lagt ned fra i høst.  

 
Prosjektet foregikk delvis i skoletiden og delvis utenom. All tekst og regi 
hadde teatergruppa ansvaret for, mens elevene (ca 55 stykker) øvde på 

tekstene til sangene i musikktimene – til playback som ble lagd av 
teatergruppa.    

 
I uka før forestilling var det hektisk aktivitet på 
skoleområdet. Under ledelse av teatergruppa, deltok 

både elever, foreldre, folk fra teatergruppa og lærere i 
forberedelser. Det skulle lages scene, kulisser og 
gjerder skulle opp blant annet.  

 
Forestillingsdagen opprant endelig – været var flott og 

publikum strømmet til. Foran en forestilling er alle 
nervøse, men det gikk kjempegodt!  
 

Gruvas hemmelighet ble avslørt for 3.gang – og det med god innsats fra både 
elever, lærere og teatergruppa. Nå gjenstår bare filmkveld sånn at alle 

skuespillerne får se opptak av forestillingen – det kommer vi tilbake til i 
neste Heimhug.  

 

 



ALTEREN ANDELØP 2018 

  
Årets andeløp ble gjennomført i sommermåneden juni, men med 

været tatt i betraktning gav det mer assosiasjoner til en våt og 

kjølig høstdag. Forholdsvis typisk andeløpvær. 

Endene ser ikke ut til å ta dette nevneverdig opp, de gjør jobben 

sin og følger elva mot målet hvor heder og ære og publikum venter spent. 

 

For andre år på rad fikk vi disponere en av åkrene til Bjørn Olav og Unni Lillealter lengre 

inn på Lillealteren langs Busteråga – rett nedenfor nyfjøset. Med skilting og vaktposter 

finner da folk fram! 

 

Alle 1500 endene ble sluppet. I tillegg var drøyt 40 ender 

påmeldt «løp-i-løpet». Sjefsanda Ingvild var på reise, og 

hadde derfor leid inn en Kardashian-versjon av seg selv – 

nemlig Karianne G. Gregersen. Hun hadde latt seg inspirere 

av siste nytt på «stussfronten». Samarbeidet med 

«løpegutten» Øyvind Snefjellå, fungerte utmerket. 

 

Fra kafeen ble det solgt forfriskninger.  

 

Også i år kunne publikum gjette hvor mange andeegg som 

befant seg i et glass. Nærmest kom Ida Vassvik Snefjellå.  

 

 

Takket være innsatsen til loddkjøpere, loddselgere, sponsorer og mange frivillige -  ser 

det ut til at det blir andeløp også neste år – og da blir det 10-årsjubileum! 



Her er årets vinnere: 
 

 

 

ANDET ANDESTOFF 

 

Etter et raid i elva, opplever vi alltid at ei and eller sju blir borte. Derfor må man alltid 

sortere endene og få talt dem opp før nytt løp gjøres. Vi supplerer da med ender fra 

vårt reservelager. Vi vil oppfordre publikum som måtte komme over forvillede ender i 

tiden etter løpet, om å levere disse til folk i skytterlaget eller ungdomslaget.   

 

Her er et bilde fra årets opptelling noen dager før løpet. Store og små i 

arrangørklubbene stiller opp. 

 
 

Vi kan også nevne at 600 av våre 1500 ender har vært utleid til Bardal ungdomslag i 

sommer. De hadde sikkert godt av et opphold på sydlige breddegrader. Noen avhoppere 

ble det også. Det vites ikke om de har søkt asyl i Leirfjorden.  



Noen reiser til sydlige breddegrader for en eksotisk ferie – men jeg kan love 

deg: det finnes slike alternativer lenger nord også! Ikke bare eksotisk – men 
en opplevelsesreise tilbake i tid, skulle det også vise seg å bli. 

  
Store Tamsøy ligger midt i vakre Porsangerfjorden. Øya er i 
privat eie og ble fredlyst på midten av 1600-tallet. Den er 

14.1 kvadratkilometer stor (ca. 6.6 km lang og 4.4 km 
bred), og øyas høyeste punkt er på 65 moh. Øya er mest 
kjent for sine bugnede multemyrer med bær av ypperlig 

kvalitet – i tillegg finnes også blåbær, krekling, tyttebær og 
en mengde ulike typer urter og sopp.  

 
Men det var multene som lokket oss nordover. Går det an å 
finne multemyrer som bugner? Der du kan 

ligge på kne å plukke bøtta full?  
Og ja: det gikk an! Det tok 

nøyaktig få minutter før 
multefeberen steg til uante høyder, 
og første dagen var jeg nesten helt 

i transe….det verste var at når 
natta kom, så lurte synet av de 
langstrakte multemyrene seg frem i 

søvne også…. 
På Tamsøya bor man i enkle, men trivelige hytter 

fra -50 tallet. Det er hverken innlagt vann eller 
strøm på øya, så her lever man det enkle liv langt 

fra den vanlige 

hverdagen. Rommene 
var utstyrt med det 
vi trengte til 

matlaging og et 
trivelig opphold. 

Varm mat kunne vi 
tilberede på 
gassapparat, og en 

god gammeldags 
vedovn med tørr 

bjørkeved gjorde susen som varmekilde. Utsikten over Porsangerfjorden fra 
utedoen var magisk !  
En tur til Store Tamsøy anbefales på det varmeste! I tillegg til at 

multekremen til jul er sikret, ble det for meg ett minne for livet. Fikk også 
gleden av å møte mange andre som var i samme ærend + bli kjent med de 
flotte folkene som organiserer besøkene dit - Anne og Olav. Om du er 

interessert kan du lese mer om dette på Facebook (søk etter ‘Store 
Tamsøy’) 

På eksotisk ferietur i nord; Marion 



Gang- og sykkelvei - hva skjer’a? 

 
Morten Growen har holdt i trådene på vegne av FAU og Alternes velforening i 

mange år og pushet på i arbeidet med å få realisert gang- og sykkelsti på 

Alteren.  

I sommer kontaktet Morten Statens vegvesen for å høre hvorfor ingenting 

skjedde til tross for vedtak om bygging. Til sin forskrekkelse fikk han til svar at 

prosjektet var stoppet siden anbudene viste seg å bli det dobbelte av hva som 

var budsjettert. Videre ble det opplyst om at saken skulle opp i fylkestinget i 

oktober for om mulig å få bevilget tilstrekkelig med penger.  

Dette ble det et par artikler av i Rana Blad. Lene H. Jensen og Tom Abelsen med 

sin nyfødte datter representerte folket i bygda og utålmodigheten ved at 

prosjektet igjen skulle bli utsatt. 

Det siste som er sagt i saken, er at samferdselsråden regner med tverrpolitisk 

enighet for mer penger til gang- og sykkelveien mellom Båsmoen og Alteren. 

Nøkterne og skeptiske som man dessverre har blitt etter så mange nedturer, 

tror vi ikke på noe snarlig bygging – før vi ser det!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet i 

fylkestinget 

skal være i 

disse dager, så 

kanskje får vi en 

endelig avklaring 

før vi går mot 

mørkere tider 

og Kong vinter 

tar over. 

 

Bildet er sakset 

fra Rana Blad 

5.september. 

 



Fårikålfest på Steinrøys  

 
De fleste bare MÅ ha fårikål hvert år! Like sikkert som 

lauvet skifter farge om høsten, tilbyr ungdomslaget 

Norges nasjonalrett på en helt vanlig hverdag etter jobb.  

Mange hadde takket ja til å få kjøpt seg middag på denne 

ruskeværsdagen første oktober. Pølser med brød, kaffe 

og dessert sto også på menyen. 

Yngste gjest var Ingrid Marie Jensen Abelsen (6 uker). 

Hun ble kjærlig tatt vare på av «tante Merete» mens 

mamma Lene og pappa Tom spiste middag. 

Komiteen hadde laget til et tegnebord og LEGO-matte, 

slik at ungene kunne leke uforstyrret etter maten. 

Tusen takk til LAG 4 for nydelig fårikål og godt utført 

komitéarbeid!  
 

Her representert ved Lars Eilertsen, Anita Westgaard, Linda 

Lysfjord og Ingvild Gjølstad. 

 

 

FRA BARNEMUNN OM MAT; 
 

«Blåbær er innmari godt, fordi det er syltetøy inni dem» 

«Fordøyelse er noe man gjør i fordøyelsesparker» 

«Kroppen må ha mat for å overleve» 

«Det som er forskjellen på mennesker og dyr er at når grisen er passe feit, så blir den spist 

«Mange damer slanker seg for å få en figur»  



Alteren-elevene har fått en ny skolehverdag 
I Rana Blad leser vi at elevene finner seg godt til rette. Skolesjefen poserer i 

«dessa» utenfor skolen med et stort smil. 

Virkeligheten er vel mer nyansert enn som så. 

Heldigvis går det meste bra – etter hvert.  

I oppstarten var det mye tull med busstillatelser. Elever som ikke hadde fått 

sine kort opplevde å bli møtt av direkte ubehagelige bussjåfører som ikke 

kjenner elevene på Alteren. Ei belastning som flere syntes var veldig utrivelig, og 

ikke det man hadde sett for seg. Dette skyldes dårlige logistikk/planlegging hos 

de som skal ha ansvar for slikt. 

Lovnader om tiltak knyttet til av- og påstigning av bussene ved Båsmo-skolen er 

ikke gjort noe med. Det vil bli gjort kostbare midlertidige løsninger på ulike hold, 

som igjen skal rives/fjernes når mer permanent ordning er på plass. Kunne man 

da ikke ha ventet ett år med denne sammenslåingen, som planen opprinnelig var? 

De minste elevene som har vært vante med ett klasserom og oversiktlige forhold 

på Alteren, må i løpet av skoledagen flytte mellom ulike klasserom. Vi hører om 

enkelte yngre elever som sliter med å finne vennene sine i den store skolegården. 

Og, skolegården er ikke 

som på Alteren hvor det 

var ballbinge, 

klatrejungel, gapahuk, 

lekestativ, grøntareal og 

ekstra fotballbane. Til 

tross for at det er 

mange ganger så mange 

elever på Båsmoen, har 

de et magert leketilbud i friminuttene. 

Selvsagt er det en ny og krevende hverdag også for dem som jobber på Båsmo 

barneskole. De ansatte har fått mange flere elever å forholde seg til, de har 

fått mindre plass, nye metoder skal tas i bruk. 

Mange elever synes nok det er spennende med en stor skole og finner seg nye 

venner. Slik vil det nok bli for de aller fleste. Dette er en omstilling, men til 

hvilken pris?  

Heimhugs redaktør hadde opprinnelig bedt noen foreldre om å skrive en tekst 

om overgangen til ny skole. De hadde begynt, men avsluttet før de ble ferdige. 

Resultatet var så bedrøvelig at de vurderte om det kunne komme på trykk. 

Basert på noen stikkord fanget opp her og der, er dette hva vi kan presentere 

for øyeblikket. Vi får komme tilbake til intervju med elevene selv. I skrivende 

stund har de høstferie. 
  

Båsmo barneskole. Bilde lånt fra kommunens hjemmeside 



 
Hva gjør du når det er fem minutter igjen til treninga på Steinrøys begynner og alt av 

nøkkelsett til begge biler er i ektemannens besittelse – som igjen er «ikke-tilgjengelig» 

på annen trening utenfor bygda?  

 

Jo, du tar håndveska på armen, hjelm på hodet også peiser du på sykkelen ned 

Rognhaugbakken, videre noen hundrede meter langs FV12 også opp Steinrøysbakken, 

med blodsmak i munnen. På plass kun få minutter etter oppstart.  

 

For mange kunne det sikkert vært fristende og heller legge beina på bordet, ta en 

sjokolade til kaffen og bare gi seg over. Men, nei! Merete Soleglad er ei dame som 

effektivt utnytter alle minutter og timer i en travel hverdag der familien på fem 

balanserer jobb, skole og fritidsaktiviteter.  

 

 

Da treninga var over, hjelmen var kommet på hodet og håndveska på armen – ringte den 

nevnte ektemann og lurte på «om det var noe» siden hun hadde ringt en time tidligere. 

Det fikk han høre etter «Steinrøysbakken ned-RV12tilbake-Rognhaugbakken-opp» 

senere…. 

 
Treninga er over, sykkelhjelmen er kommet på hodet, håndveska på armen – så var det bare å hive seg på sykkelen. 



Plan for ny revy i 2019?  

 

Teatergruppa satte opp revy like etter påske i 2017. I stedet for å spille revy 
på Steinrøys, trakk vi innover til storbyen og Nordland Teater. Teatergruppa 

har i flere år hatt ett tett og nært samarbeid med Nordland Teater, og da vi 
fikk muligheten til å låne storstua i byen så slo vi til.  

 
Heimsnekra stoff – både nytt og gammelt ble til vel 2 timers forestilling. Vi 
syntes det var både greit og lettvint å være på Nordland Teater. Ferdig rigga 

amfi for våre publikummere med nummererte plasser er en av de lettvinte 
løsningene som fulgte med. Nå skal det sies at byen ikke er det samme som 

Steinrøys, men det er ei tid for alt. Garderobeforholdene på Steinrøys med 
tilhørende fuktproblemer er ei utfordring vi har valgt å gi etter for.  
 

Men: Publikum sviktet ikke og vi hadde fulle og utsolgte hus lenge før 
premieren – og derfor avtalte vi allerede da med teateret at vi ønsker å  
komme tilbake dit i 2019.  

 
Så nå får du forhåndsvarslet: Det blir revy uka etter påske – vi kommer 

tilbake med info om datoer og mulighet for å bestille billetter. 
 
Først ska vi hiv oss i skrivinga…..   

 
Litt fra 2017:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjemme hos…… 

 I utgaven av Heimhug for ett år siden (nr 2 2017), var vi på hjemmebesøk 

hos Kikkan og Leander. De hadde bodd på Alterneset fra 1977 og frem til 
2016. Når de bestemte seg for å kjøpe leilighet i Vika og selge huset på 

Alterneset, så var avgjørelsen lett når nabokørven, han Rolf Einar Jensen, 
bestemt seg for å kjøpe huset. De var lettet over at huset var over i gode 
hender – og at det til og med var mala og stelt.  

 
At unge folk ønsker å vende nesen 
hjem, og etablere seg på Alteren etter 

endt utdanning syns vi i Heimhug-
redaksjonen er stas. Når vi så atter en 

høstkveld var på jakt etter hjemme-
hos-kandidat, så var gamle ‘Kikkan-
og-Leander-huset’ et spennende 

stopp. Hvordan trives ungdommen og 
har de gjort forandringer? 
 

Vi så at tv’en var på og satset på at det 
var folk hjemme. Vi ringte behørig på døra, men ingen reaksjon….men som 

gode Heimhugreportere, så gir vi oss ikke så lett – opp med ytterdøra og ‘ho-
ho, e det nån heime?’.  
 

Jauda – heime va de og ringerklokka virka ikke ettersom kjelleretasjen er 
under full renovering og også strømkablan va ribba av veggan. Vi la frem 

ærendet – og vart ønska velkommen inn!  
 
Rolf Einar Jensen representerer ungdommen født på 1990-tallet, og for 

utflytta alternværinger og generasjonen over; så er han den eldste sønnen til 
Bodil og Pål Jensen (og dermed barnebarnet til Rolf og Lillian 
Jensen).  

 
Rolf Einar og samboer’n Julie hadde hviledag i dag etter at de 

hadde vært på en veldig bra konsert med Sondre Justad i går. 
Vi syns de takla revolverintervjuet flott etter hvert som vi 
hamra laus med spørsmål om det meste.  

 
Rolf Einar har vært aktiv idrettsutøver hele sin ungdomstid, og 

dro til Tromsø da han var 20 år for å kombinere langrenn og 
skole. Dette gikk helt til nest siste skoleår, da ble skiene 
nedprioritert til fordel for skole (økonomi og administrasjon). Men flotte 

plasseringer ble det synes vi å huske, og han rakk en 7.plass i NM i sin 
tidlige skikarriere.  
 

Han har ikke akkurat tilbragt all fritid i godstolen etter dette. Nå er det 
toppturer som gjelder. Målet på ett år er å være på 100 topper (over 1000 

meter!!!) i Rana (red.anm: Vi visste ikke det var så mange høye topper i Rana 

Hviledag med litt ekstra snop – 
eier av hånd: Ukjent, men en 
av de utsendte… 



engang….). Han er litt bekymret over at de har 7 

topper igjen og at det er blitt kortere ettermiddager å 
rekke det på. Her kommer det gode råd fra Heimhugs 

utsendte fra LitjAltern: ‘Det fins så utrolig mykje gode 
hodeløkte – det e jo det som e in no’. Beskjeden om å 

med oss all i hop…. 
 
Rekorden på 3 t og 43 minutter over fjellkjeden Syv 

Søstre står enda, og vi antar at vi er ikke de rette 
som kommer til å utfordre han. Han har fått god 

oppdragelse, for han presiserer at ‘Farta e ikkje så nøye – førr det e en fin tur 
og dein anbefales’. Det bi sånn når man ser an sitt publikum   
 

Rolf Einar har fått seg jobb i Helgeland Sparebank. Der leder han 
personmarkedet og trives godt med det, selv om jobben tar mye tid.  

 
Julie er ei Åga-jente som ymter at ho er på feil side av fjorden. Men – fin 
utsikt og en kjekk kar trekk nok opp når det kjem tel støkke. Julie er 

eiendomsmegler og har fått seg jobb på Mo etter endt utdannelse i 
Trondheim. Som sagt: Vi syns det er gjevt at ungdommen kjem i retur til 

Rana etter skolegang. Ho er ikke så kjent med alle fasiliteter på Alteren enda, 
men Heimhugs utsendte ga ett raskt innblikk i høstens store happening – 
nemlig basaren på Steinrøys, så no gjenstår det å sjå om han Rolf Einar tar 

ho med dit sånn at ho får opplev åresalget der.  
 
Tilbake til huset: Det va ikkje berre utenpå det va mala og stelt. Overetasjen 

er nok ganske annerledes enn hvordan det var før. Vegger mellom kjøkken 
og stue var fjernet. Åpen løsning med moderne preg på det meste, gjorde at 

vi ble mektig imponert 
over at Rolf Einar har 
gjort det meste selv – men 

god hjelp fra pappa Pål og 
bror Sondre. For å ta inn 

den fantastiske utsikten, 
har han satt inn 2 store 
vinduer i stua i tillegg til 

de 3 som var der fra før. 
Panoramautsikt ble det!  
 

I tillegg til nymoderne 
planløsning, var også 

Støvfrid kommet i hus. Kjært 
barn har mange navn, og det hadde også denne robot-støvsugeren. Etter ett 
par utforkjøringer i trappa, var det riktignok blitt litt ulyder, men gjør jobben 

fortsatt. Det gikk liksom i ‘-frid’: Gressfrid var roboten i hagen og det ble 
ymtet om at kallenavnet på Julie er ‘Matfrid’. Nyforelska som de er, så går 

det an med slike kallenavn sier nå vi .  

Rolf Einar på en av sine mange toppturer 



Selv om vi ble bergtatt av både 

ungdoms mot, utsikt og 
moderne løsninger, så har 

vi ikke glemt våre faste 
punkter dukskuffa og 
vedkassen. Og her må vi si: 

Dette er vårt første møte 
med en vedkasse i glass. 
Den kledde plassen ved siden 

av en hvit og flott vedovn, og 
gjorde absolutt jobben sin.  

 
 

‘Dukskuffe? Hva er det`’ Her ble vi ett øyeblikk forutinntatt og regna med at 

dette var ukjent område – men nei – dukskap hadde de og da må vi 
innrømme at vi lot oss imponere – igjen! 

 
Middagslaging sto på programmet en sen 
ettermiddag/tidlig søndagskveld, og på menyen sto 

lasagne. Her var husmora fra Litjalteren frempå og lurte 
på om det var pakke-lasagne eller de lagde den fra 
bunnen av? Her parerte de ganske så kjapt: ‘Det er Toro-

poser fra bunnen’. Så har altså den unge generasjonen 
også funnet ut av det….. 

Vi takker for at vi fikk komme på besøk og ønsker det 
unge paret mange flotte år fremover på Alterneset! 

 

 
for bladfykan i Heimhug;  

Ingvild og Marion 
 
 

 

 

Gressfrid og Støvfrid 


