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Kjære Heimhugs lesere!  

 
Der var årets siste Heimhug snart klart for trykken, og vi 
kom i mål i år og!  
Og det gjør vi jo stort sett hvert år vi som styrer og steller i 
denne tida og lurer på om ‘e du ferdig tel jul???’  
Leste en plass at hverken julenissen eller julefeen sjekket 
inni skapene, så det har ingen hensikt å prioritere det   
 
Tradisjoner er godt å ha, og også i år har det vært 
julegrantenning på skola, selv om den er lukket og låst for 
elever på dagtid. Stort oppmøte og stort engasjement, ja 
det er viktig for å ha ei aktiv bygd.  
 
Hva som skjer med skolebygningen på Alterneset er enda 
uvisst, men UL Daggry er kommet i dialog med 

kommunen og skal jobbe videre med å vurdere muligheten 
for å overta. Ungdomslaget har ikke kapasitet til å drive 
skola i tillegg til Steinrøys, så det må gjøres en grundig 
evaluering av hvilket alternativt som blir best for laget på 
sikt. Det er jo også viktig å få avklart hva som eventuelt 
overtas av areal, muligheter for utvidelse ++. Når 
alternativene foreligger, blir det en sak for årsmøtet i 
ungdomslaget å ta stilling til. Disse tingene vil ta litt tid å 
få avklart, men i mellomtiden har bygda fått tilgang til å 
bruke skola til forskjellige aktiviteter, og det er vi veldig 
glade for.  
 
Denne utgaven av Heimhug ble etter hvert innholdsrikt, 
og vi håper du kan kose deg med bladet når du skal ta 
den en velfortjent pause i julevasken.  
 
Vi ønsker våre lesere ei riktig god jul og et godt nytt år!  
 
 
 

 
 

I redaksjonen;  
Marion og Britt Nancy 

  

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

Trening etter nyttår? Vi starter opp treningstilbudet på Steinrøys fra 

15.januar. 

Tirsdager kl. 1830-1930 (hovedvekt på styrke) Torsdager kl. 1700-1800 

(hovedvekt på kondisjon) Maiken Aasebøstøl 

er tilbake etter fødselspermisjon og klar med 

nytt program. 

Grip sjansen til å gi deg selv en god start på 

det nye året!  Inntil 20 påmeldte på hver 

time.           En time   pr. uke kr 990.                                       

To timer pr. uke kr 1.600 (pakketilbud) 
Kontakt Britt Nancy - 906 34 943 - for påmelding! 

 

Alteren andeløp 2019 Sommerens kommende 

andeløp blir faktisk det tiende i rekken, og i 

så måte står vi foran et aldri så lite jubileum.  

Dato for andeløpet 

er lørdag 15.juni.  

Loddene er rykende 

ferske fra 

trykkeriet, og du 

kan allerede nå få 

kjøpt eksemplarer 

av arten. Flott 

julegaveide! Pris som før: kr 100.  

Kontakt Britt Nancy Westgaard: 906 34 943. britt.westgaard@nb.no  (har Vipps) 

 

Alterenlista Vi minner om e-postlista hvor informasjon om aktiviteter i regi av 

UL Daggry og andre relevante aktører blir sendt ut. I tillegg blir Heimhug 

distribuert på Alterenlista. Har du fått nye naboer som bør tipses om dette 

tilbudet, er det fint om du tar ansvar og gjør nettopp det. Navn og nye e-

postadresser sendes til hovedlaget@uldaggry.no Husk også å gi beskjed dersom 

du får ny e-postadresse. 

 

Idrettsgruppa – jobber med cupløypa. De skal få lagt rør i forbindelse med 

bekken. 

 

Driftsgruppa – skal i løpet av våren få fjernet oljetanken og ryddet på området 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Gang- og sykkelvei på Alteren Pengene er bevilget, og nå 

blir det oppstart i januar! Endelig skal den etter hvert så 

omtalte gang- og sykkelveien bli en realitet. Morten har fulgt 

prosjektet med krum nakke og aldri gitt opp. En perm full av 

sakspapirer vitner om alle årene det har vært jobbet med 

dette. Hvis alt går etter planen skal veien v  ære ferdig i 

oktober 2019. Vi gleder oss!  

 

Dryppstein på Alteren – Alf Bustnesli viser her frem to 

eksemplarer av en slags dryppstein som han har funnet i fjæra. 

Disse er vanligvis under vann, men har blitt oppdaget 

på storfjære. Alf har vært i kontakt med museet på 

Mo om dette funnet. 

 

 

 

Mary Johansen og ett kg ullgarn: I disse dager når 

ikke alle kan eller ikke har tid, eller ikke prioriterer – 

stryk det som ikke passer – så er det ingen selvfølge å 

få heimstrikka sokker til høstbasaren. HVIS 

man ikke har kontaktene i orden! På forespørsel 

om Mary kunne strikke sokker til basaren om vi 

holdt garn, var svaret «Det går vel bra. Jeg 

pleier å ta ett kg garn». Det var med andre ord 

ikke første gang hun påtok seg oppdraget. Tre-fire uker etter at ett kg 

garn ble levert på døra, kunne vi komme tilbake og hente mange par 

ullsokker i alle størrelser. Dette til glede for alle mottakere og for oss 

som arrangerte høstbasaren. Tusen takk, Mary!!!! I samme slengen kan vi 

nevne at årets høstbasar resulterte i rekordoverskudd på nesten 

trettifem tusen kroner! Mer om høstbasaren kan du lese på annet sted i 

dette Heimhug. 

 

 

Tinglyst skjøte – tomtekjøp – UL Daggry har nå fått sluttført arbeidet med å 

kjøpe del av eiendom knyttet til Steinrøys. Dette for å ha arealer tilgjengelig 

ved eventuell utbygging av grendahuset. 

  

Primus motor Morten Growen.         
Foto Rana Blad 



 

 

 

Sosial aften til ære for alle komite-medlemmer i UL Daggry 
 
 
 
Som takk til alle som bidrar i komiteer i ungdomslaget, inviterte styret til 
sosial sammenkomst fredag 19.september.  
 
 
 

 
Høsten er ei fin tid til mange 

aktiviteter, men ca 30 stykker 
hadde meldt seg på og fikk en 
trivelig kveld på Steinrøys. Det 
ble servert koldtbord og tapasretter som falt i 
smak, og styret var komite denne kvelden.  
 
Flott tiltak som viser at ungdomslaget setter 
pris på alle sine frivillige og kvelden ble også 
benyttet til å takke spesielt Britt Nancy for lang 
og fantastisk innsats som leder over mange år.  
 
 
 
 

Leder Ann Marit innledet med 
god attest fra styret og Mette 
bisto med kortlesing og 
overrekkelse av gave (et flott 
vinglass og en flaske god vin).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gjestene takker for helaftenen og er klar for nye komiteoppdrag  



 

 

 

Morgenstemning 

ved busstopp 

tidligere  

Alteren skole 

En liten gåtur ned på 

skoleplassen en fredag 

desember morgen i 

nydelig vintervær, 

møtte jeg 

denne flotte 

gjengen som ventet på skolebussen.  

I harmonisk rekke sto de oppstilt. Den som kommer først får stå først i køen, må vite. I 

tur og orden kom det elever fra alle kanter etter hvert som klokka nærmet seg avgang. 

Denne dagen var det i tillegg til barne- og ungdomsskoleelever en «fullvoksen kar» som 

jeg måtte sjekke opp. Det viste seg å være en ungdom fra Alterneset som er elev ved 

elektrolinja i den videregående skolen. Denne dagen var den ordinære skolebussen på 

hovedveien ikke alternativ, så da var det kjekt å gå på bussen her. 

Det kommer to busser. En har vært på runde og hentet elever i bl.a. Snefjellåga og 

Altermarka. Begge bussene møtes på skoleplassen. Her går noen av den første bussen 

for så å gå inn i den andre bussen. Fikk inntrykk av at ungdomsskoleelevene samles i en 

buss. Elevene kunne røpe at den ene bussen var mer populær, fordi der var det 

Internett-tilga ng. Skolebussen går fra skoleplassen kl 0810. 

Elevene har busskort som de «bipper» i en leser når de går om bord. Det går stort sett 

bra om man er uheldig og glemmer busskortet, men av og til kan bussjåføren bli kraftig 

irritert og lar elevene få gjennomgå. Nye rutiner som skal læres og erfaring skal 

tilegnes.  

En annen gang har jeg lyst å være med på bussen for å se hvordan det ser ut i andre 

enden, når de ankommer Båsmo-skolene. Trivelig var det i hvert fall å få et lite 

øyeblikksbilde av morgenstunden når våre Alteren-elever skulle på en helt vanlig 

skoledag.  

F.v. Magnus Nilsen, Birthe Nilsen, Stian Storrø, Oda Håkonsen, Henrik S. Stanghelle, Mathilde Rydning og Mathias Gabor 

På buss-stoppen; Britt Nancy 



 

 

 

 Folkemøte om tidligere Alteren skole  - Møtereferat  

Dato: 29.10.2018 på Steinrøys  

 

Hilde Anita Snefjellå åpnet folkemøtet kl. 18:15 den 29.10.2018 på Steinrøys.  

Møtet er ment som et idèutvekslingsmøte der alle kan komme med innspill og ideer 

vedrørende en eventuell etterbruk av tidligere Alteren skole.  

II. Deltakere  

Det var totalt 43 personer tilstede, inkludert de fleste i UL Daggry`s styre og 

iniativtakerne.  

 

III. Saksagenda  

a)  Hva ønsker vi med skolebygget? Bør/vil vi overta det?   

b)  Hvordan kan det i så fall brukes, hvilke muligheter har det?   

c)  Hvem skal det være til gode for?   

d)  Hvem skal forvalte et slik bygg?   

Viser for øvrig til utsendte invitasjon vedlagt i referatet.  

IV. Gruppearbeid / diskusjon  

Det kom mange forslag på hva skolen kunne brukes til, blant annet: - Barnehage - 

Kontor - Pub / kafè - Idrett (alt fra barn til voksen gym) - Sommerleir - Messer - 

SFO før og etter bussing Båsmoen - Kursvirksomhet (lefse- og flatbrødkurs, 

gitarkurs) - Eldrebolig på noe av tomta - Skille ut eneboligtomter og derav inntekter 

til drift og vedlikehold - Spillekvelder (Volleyball, bordtennis) - Møtevirksomhet - 

Halloweenfest / Julegrantenning / 17. mai feiring - Basar / soare / revy - 

Ungdomsklubb - Smabarnstreff- Bryllupsfester - Konfirmasjon - Friluftsbarnehage

 - Hundepensjonat - Samhandling med / avlastning for andre skoler i kommunen 

(sjø/fjæra/skog/fjell) - alternativ ungdomsskole, for de som faller utenfor i 

Ranaskolen - Eldretreff - Gruvemuseum - Padlesenter - Leirskole - 

Ungdomhus/fritidsklubb - Utleie til andre lag og foreninger - Kulturhus - 

Øvingslokale - Musikkskole - Teaterlag - Bygdekino - Barneidrett - Bingo / Quiz - 

Sankthansfeiring  

Det kom også frem noen synspunkter på at skolebygget kanskje kunne være godt 

egnet som et forsamlingslokale:  

-  God tilgjengelighet  -  Enkel adkomst  -  Gode parkeringsmuligheter   -  Stort 

uteområde   -  Fleksibelt med tanke på bruk og utleie  -  Mulig rimeligere 

vedlikehold  



 

 

 

-  Isolert bygg  -  Delvis god isolasjon   -  God lekeplass/fotballbinge/gymsal og 

samlingsplass   

Dette førte videre til en del gode spørsmål som bør belyses:   

-  Dugnad. Det er i dag ikke så enkelt å få folk med i komitéene på Steinrøys. Hvor 

villig er folk til å bidra på skolebygget? Hvem stiller opp?   

-  Er naboene til skolebygget klar over at det blir en del støy i forbindelse med 

arrangement i helgene?   

-  Hva er det kommunen eventuelt vil kunne tilby oss? Hele eller bare deler av 

skoletomten? Til hvilken pris?   

-  Hvordan skal noe slikt driftes? Kostnader?   

-  Hva skal UL Daggry være? Lokal tilhørighet og kulturen i bygda må  videreføres.   

- Kan ungdomslaget drifte to bygg? Økonomien i dette er et vesentlig punkt.  

En av de ny-tilflyttede poengterte at de hadde ikke noe tilknytning til Steinrøys. 

Men til skolen hadde de sterk tilknytning. Dette som følge av bl.a. haloween-feiring, 

julegrantenning og 17.mai arrangement. Flere var også inne på at vi må tenke 

fremover. Hva vil f.eks. skje når drivkreftene rundt teaterlaget ikke er med lengre? 

Har vi noen som vil og kan videreføre dette meget gode arbeidet? 

Øyvind Snefjellå fra prosjektgruppen "Steinrøys 2020" informerte litt om status i 

Steinrøysprosjektet og litt om forrige gang det var snakk om at UL Daggry prøvde å 

få til en samhandling med kommunen. Dagens situasjon er en helt annen enn den 

gang. Grunnlaget er såpass mye endret, at en bør se på saken med ”nye øyne”. Det 

vil bli en stor økonomisk sak å bygge om Steinrøys i forhold til det prosjektet har 

sett på. Enda er ikke grunnerverv helt i mål og veien er visstnok ikke med i 

tomtespørsmålet eller tinglyst. Skolebygget pr. i dag er ikke tilpasset for den bruken 

en antar at et ungdomslag vil trenge. Blant annet mangler scene og hall. Uansett 

bygg vil det bli store økonomiske utfordringer. En bør derfor utrede begge 

alternativene og vurdere hva som blir best økonomisk, bruksmessig og 

fremtidsrettet.  

Det var enighet blant de fremmøtte om at det skulle sendes en henstilling til styret i 

UL Daggry om å oversende en formell henvendelse til Rana kommune om 

overtakelse av tidligere Alteren skole.  

V . Sammendrag  

Det kom meget klart frem i møtet at bygda ved UL Daggry bør se på muligheten for 

eventuell overtakelse av tidligere Alteren skole.  

UL Daggry blir sett på som Alterens "ansikt utad". Det fremkom på møtet at det er 



 

 

 

 
 
U.L.Daggry 
v/Ann Marit Flågeng 
Nesnaveien 365 
8616  MO I Rana 
 
 
 
 
Rana Kommune  
                                                                                              071118 
 
 
 
UL Daggry ber om å få komme i dialog med Rana kommune for å se på muligheten for å 
overta Alteren skole. 
 
UL Daggry har ett pågående prosjekt med å vurdere ombygging av dagens ungdomshus 
på Alteren (Steinrøys), og ønsker i den forbindelse å vurdere om Alteren skole kan være 
ett alternativ som bygdas samlingsplass. 
 
Vi ber om tilbakemelding om hvem vi kan ta kontakt med i denne saken.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann Marit Flågeng 
Leder 

 
 
Kopi til:   
Rådmann Robert Pettersen,  
Ordfører Geir Waage 
Og gruppeledere: 
Jan Erik Arnøy 
Espen Haaland 
Hilde Rønningsen 
Egil Brauten 
Karl Hans Rønning 
Anne Sofie Urke 
Sissner Olsen 
Mats Hansen 

både viktig og riktig at en slik henvendelse derfor bør frontes av ungdomslaget.  

Vi kan ikke bare vente og se hva som skjer, ettersom ønsket er å kunne påvirke en 

viktig avgjørelse som berører hele bygda før det er for sent.  

Møte hevet  

Hilde Anita Snefjellå hevet møtet kl. 20:05.  

Referat godkjent av: Hilde Anita Snefjellå, Merete Soleglad, Susanne Bjørkmo og 

Morten Growen  

 
I etterkant av møtet den 29.10.2018, ble det sendt et brev til Rana Kommune fra 
styret i UL Daggry:  

 

  



 

 

 

Vaskedugnad på skola 

Heldigvis har Merete Soleglad det sosiale årshjulet som var ved Alteren 
skole, godt innarbeidet, og tok derfor kontakt med flere foreldre for å få 
arrangert den tradisjonelle Halloween-festen.  

Vi visste at dette ville bety mye for barna, spesielt etter at skolen nå var 
nedlagt. Det å få lov å følge de vante tradisjonene og å få lov til å feire 
den på skola, som så mange savner, var viktig. Derfor var skuffelsen stor 
da vi fikk nei fra kommunen. Til sammenligning er Legepestrota en 
plante som har slått seg ned på Alteren og den er nesten umulig å bli 
kvitt, likeså vi!! Så etter flere brev til kommunen og avisoppslag så snudde kommunen og 
gav oss sitt ja. Hurra!!! 

Da vi ankom skolen for befaring, så det ut som et pandemiutbrudd 
hadde slått til og alt var forlatt i en hast. Flere skoler i Rana kommune 
har vært og hentet pulter, skap o.l for å bruke rundt på deres skoler. Vel 
og bra er det, men resultatet var kaos. Derfor trengtes det mange 
hender for en kvikk fiks, slik at det kunne stå klart til 31. oktober. Etter 
en invitasjon via Alternlista bare noen dager før, kom det en haug med 
Alternbygdinger. Kjeller, klasserom, SFO, ganger og læreværelset ble 
vasket og ryddet. Mye av pyntinga og tillaging av skrekkammeret ble 
også gjennomført denne kvelden. Helt fantastisk! Vi er 
så takknemlige til alle som stilte opp. Sammen gikk det 
fort og hyggelig var det jammen og.  

I følge wikipedia er definisjonen på dugnad “et felles utført og frivillig 
arbeid av betydning for fellesskapet.” Det skaper samhold, trivsel ved å 
skape noen sammen. Det er tydelig at dugnadsånden lever i beste 
velgående på Alteren og at det som skjer på “skolen” betyr mye for 
mange.  

Jeg benytter samtidig anledningen til å komme med en oppfordring. Skal 
det skje noe, skal tradisjonene videreføres, må noen trå til. Det er det 
mange! som gjør allerede, men det er nå slik en gang at jo flere man er som bidrar, jo 
mindre blir det på hver enkelt. Jeg syns selv det er en veldig fin måte å bli kjent 
med folk på og skape nettverk. Slik ble jeg kjent med verdens beste Merete og 
det er jeg veldig glad for. Er det skummelt å komme alene, kan du ta med deg 
naboen, kjerringa eller bestemora og kom.  

I vår ble det sendt ut en mail om at U. L Daggry trengte folk til å stille til 
komitearbeid, slik at en kan gjennomføre arrangement som blant annet basar 
og soare, som er en kjærkommen inntekt for lokallaget som bidrar i bygda. Det 
var dessverre ingen som meldte sin interesse og en av seks komiteer ble 
nedlagt. Jeg tror at det kan være et stort steg å for eksempel være ny og så skal 
ta steget og melde seg inn i en komite alene. Det er lettere hvis noen drar deg 
med, eller at en vennegjeng melder seg sammen. Vi må verve hverandre.   

Hilde Anita V. Snefjellå 

 



 

 

 

Halloween-feiring på skola   

 
Etter å ha fått en dialog med 

kommunen om å benytte nedlagte 

Alteren skole til bl.a. Halloween, 

ble først en skikkelg dugnadsrunde 

med rydding og vasking gjort før 

foreldre «gikk løs» på å lage ekte 

Halloween-stemning i bygget. 

 

Da dagen var der og klokka nærmet 

seg 1800 kom det stimende barn og 

voksne fra hele Alteren gående og 

kjørende til «åstedet». Lys i 

vinduene og liv i «alle rom» - slik 

det skal være – ønsket alle velkommen. 

 
Utkledte store og små satte 

farge på omgivelsene. Flere 

rom i skolebygget var pyntet i 

Halloween-stil. I gymsalen var 

det diskolys og musikk. Det 

var utsalg av godterier i en 

kiosk omhyllet av spindelvev. 

Voksne gjester kunne også få 

kaffe og skumle kaker.  

 

 

I kjelleren var det laget til skrekkløype med både skjeletter, skumle lyder og 

spindelvev. Der ble gjestene utfordret på ulike vis.  

 

 

 

 



 

 

 

Da flere av de tidligere ansatte 

ved skolen plutselig dukket opp, 

måtte selv Heimhugs utsendte 

kjenne på nostalgitårene. Det ble 

en rørende gjensynsglede, og 

mange godklemmer ble delt ut og 

tatt imot. Det var nesten uvirkelig 

å ha elever og ansatte samlet på 

den nedlagte skolen. Ei av jentene 

som var til stede uttalte etter 

festen: «det fineste med kvelden 

var at jeg fikk møte Eli og de 

andre lærerne». Det flotte bildet 

av de ansatte har vi lånt fra Rana 

Blad. Her er de samlet på det som 

var lærerværelset. 

 

Hele 70 innbetalte sier mye om 

interessen og behovet for å 

møtes. Det som er så fint med 

små plasser som Alteren, er at 

alle aldersgrupper er sammen. 

Det er ikke klassevis, som det 

gjerne må bli på større 

skoler/steder. Her blir man 

vante med å omgås unger som er 

både mindre og eldre enn seg 

selv. Det er en fin sosialisering 

for alle parter. 

 

Rana Blad var til stede og laget en fin reportasje samt tok mange fine bilder. De ligger 

tilgjengelig på nett.  

 

Tusen takk, på vegne av store og små, til de som jobbet i mange 

timer og dager 

med å få til denne 

festen.  
 

 

 

 

 
  



 

 

 

Tacokveld på skolen. 

 

Den 15. November ble det arrangert Taco kveld for 3. og 4. klassen med foreldre på 

SFO lokalene ved Alteren skole. Tidligere var gikk de mye i samme klasse, fordi 

Alteren var en fådelt skole. Nå når de er begynt på Båsmo skole, er forholdene 

ganske mye større og de ser ikke så mye til hverandre som før. Derfor ønsket noen 

av foreldre å tromme sammen en sosial kveld for klassene, for å opprettholde 

kontakten og vennebåndene. Både for liten og stor.   

 

 

 

Kvelden ble finansiert som et 

spleiselag, der 17 barn og 14 

voksne møtte opp. Som bordbønn 

ble det sunget "Pulverheksa 

Abelone". Kvelden ble kjempetrivelig, og både voksne og barn storkoste seg. Som en 

litt spennende avslutning på kvelden ble brannalarm utløst, på grunn av strømbrudd 

natten før, så barna fant det tryggest å leke ute resten av kvelden.  

 

 

 

Tekst og foto: Fred Arild Johansen. 



 

 

 

Storslått julegrantenning ved Alteren skole. 

 
Oh, jul med din glede og jublende samhold og storslått kosefaktor. 30. november 
ble julegrana tent atter en gang ved Alteren skole, den 22.gang i rekken. Første 

gang var i 1996.  
 
Selv om skolen er nedlagt, lever bygget 
videre, så langt, og tradisjonene med. Jeg 
opplever et stort engasjement rundt å 
skape og holde liv i aktivitetene rundt 
skolen. Hver gang vi er på skolen, så er det 
tegnet et hjerte på tavla, av barna, der det 
står Alteren skole. Ingen unntak var denne 
kvelden. 
 
Idet et av barna trådte over dørterskelen, 
kom det montant ut av hans munn; “Åh, 

eg e så gla i Alteren skola”. Gjennom nervesystemet spraker det mange følelser i det 
hans utsagn treffer trommehinnen min. Varme, fordi jeg ser at det 
vi gjør betyr så mye for barna, men samtidig en stikkende sorg, 
fordi vi har mistet noe viktig i bygda og at vi ikke vet framtida for 
bygget og området. 
 
For det er ikke bare skolehverdagen ved Alteren som har betydd 
mye for barna, men det sosiale som har skjedd rundt og i skolen 
også, etter skoletid. Det sosiale limet som vi skaper sammen, på 
tvers av generasjoner. 
 
Da jeg sto og så utover forsamlingen som gikk rundt det flotteste 
juletreet vi har hatt på lenge, (ja, selv Geir Waage hadde nok blitt 
imponert) og hører forsamlingen synger “Du grønne glitrende” 
ufrivillig tostemt. Forsamlingen litt raskere enn det Jan Høiland  i 
bakgrunnsmusikken klarer. Da merker jeg at julestemningen slår 
meg som ei slegge, og med ett blir øynene fylt med tårer. Se, for 
en flott gjeng, for et vakkert øyeblikk. Barn, tanter og onkler, 
besteforeldre og foreldre i en skjønn forening rundt juletreet, med brede smil og 
varme hender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modige Liana sang “På låven sitter nissen”, og vi andre stemte i som kor. Da 

kom nissen luskende med lys og sekk over ryggen. Nissen ler og tuller lunt, 
slik bare en nisse kan, mens han deler ut poser fra sekken. Rundt omring 

sitter barna og gomler i seg søtsaker og prater om løst og fast, og det samme 
gjør de voksne med en varm gløgg i handa, mens det siver ut god norsk 
julemusikk fra høyttalerne. Og aldri har vi vel opplevd at folk har vært så 

lenge tilstede etter at julenissen var dratt. 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle de flittige arbeiderne som 

har gjort dette mulig, både før, under og etter arr. Dåkk e gull! 
 

Nå gleder vi oss til juleverksted den 10. Desember. Da blir det også høy 
kosefaktor! 
 

Hilde Anita V. Snefjellå 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Sponser UL Daggry i 2018:  



 

 

 

Sosial kosekveld med juleverksted 

 
Stina Rognhaug og Hilde-Anita V. Snefjellå var initiativtakere til dette 

populære arrangementet. Nærmere 40 store og små unger var påmeldt. 

I tillegg var 15-20 voksne til stede. Gamle Alteren skole var trivelig og 

riktig møteplass midt i adventa.  

 

I gymsalen ønsket Stina og Hilde-Anita først velkommen 

til spente tilhørere i alderen 3-13 år. De informerte om 

hva som skulle skje før man delte seg i grupper på 

de respektive plassene. 

 

Et av klasserommene og SFO-rommet var verksted 

for kreative kunstnere. Man kunne bl.a. lage 

julekort, avanserte dorullnisser/dorullreinsdyr, 

tresleiver, dekorere glass og lage julefigurer med 

«trykk og klistre-metoden».  

 

I gymsalen kunne man «springe av 

seg» om man ble litt rastløs. 

 

Julemusikk gikk i bakgrunnen og 

lagde julestemning. Stina gikk 

rundt og spanderte pepperkaker 

til alle som ville ha. Gløgg og 

kaffe var også tilgjengelig.  

  

Tida raste av gårde, og etter 

halvannen time ble alle bedt om å avslutte arbeidet.  

 

Mens noen gjorde klar klasserommet til kveldsmatstue, tok Hilde-

Anita alle med på artige sprell i gymsalen. Ikke vanskelig å se at vi 

har med en dreven og flink pedagog å gjøre! Alle deltok med liv og 

lyst på både tøysete sanger og på julesanger med gang rundt 

juletreet. Herlig å se små og store glede seg over felles moro 

sammen!  

 

 

 

 

På dette bordet ble glass dekorert med fargerikt silkepapir.  

Konsentrert Arya på 3 ½ år, kom på 
juleverksted med mormor Marian Nikolaisen 



 

 

 

Mange hadde fulgt 

oppfordringen med å 

ta med seg 

kveldsmatpakke. 

Denne ble spist 

sammen i det ene 

klasserommet. 

Komiteen kunne 

overraske med både 

juicepakker til maten 

og med nissepakker 

som «noen» hadde satt i en stor eske utenfor skolen.  

 

Det var mange kreative kunstneriske uttrykk, og praten gikk livlig mellom 

deltagerne hele 

kvelden. Det var 

tydelig at ungene 

satte stor pris 

på å være sammen. Da de ble 

spurt om de hadde hatt en 

trivelig kveld ropte de 

«Jaaaaa!».  

 

Da de ble spurt om de kunne 

tenke seg å ha flere lignende 

kosekvelder var svaret 

«Jaaaaa!»  

 

 

 

 

All ære til Stina og Hilde-Anita for den utrolig fine kvelden de 

har stelt i stand! Dette ble satt skikkelig stor pris på.  
 

 
 

 

 

 

 

  

Maren Linea Pedersen              
har laget «Rudolf» Eline Harsvik og Anie Helen Almli går i 6.klasse på Båsmoen. 

De var så heldige å få fortsette i samme klasse etter 5 år 
sammen på Alteren skole. 

Magnus Kjerrvang Melkild og Iver Håkonsen gikk sammen i 1. klasse på Alteren. De var nå 
delt i to ulike klasser på Båsmoen. Det var de ikke glade for. På juleverkstedet koste de seg 
sammen. Her pusser de tresleivene sine som Øyvind Snefjellå har prefabrikkert til arr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dette er gjengen som var med på revy i 2017.  
 

Nå er vi i startgropa med ny revy – blir du med?  
 
Du kan være med på scena, som ‘hjelper’, vakt under forestillingene 
(brannvakt), lage kostymer, sminke ++. ‘ 

 
Vi spiller revy i uka etter påske – nærmere bestemt 25.-28.april 2019 på 
scenen hos Nordland Teater.  

 
Øving vil foregå fra starten av 2019 og så går vi mot oppkjøring rundt påske.  

 
Vil du være med?  
 

Meld deg til en av oss innen 1.januar 2019   
 
Kontakt:  
Karianne Gjølstad Gregersen eller Marion Brun (prosjektledere).  
 

Du treffer oss på hhv mobilnr 95815199 og 97739102  - du kan også sende 
oss en melding via Facebook.  

 

Tilbakeblikk:  
Annonse i Rana Blad, 19.april 1974 
 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

Filmkveld ‘Gruvas hemmelighet’ 

 
7.juni 2018 ble ‘Gruvas hemmelighet’ 

satt opp som uteforestilling på Alteren 
skole.  
 

Onsdag 24.oktober på ettermiddagen 
var de som var med og spilte i 

forestillingen (også de som var 
bortreist og ikke kunne være med på 
selve dagen) invitert til filmkveld på 

Steinrøys.  
 
Med smått og stort var det ca 80 stk som var påmeldt til denne 

fremvisningen, og mange var spente på hvordan det skulle bli å se seg selv 
på filmlerret om litt.  

 
Før filmen ble det servert 
pølse med brød og 

drikke, og til en god film 
serveres det også 

popcorn.  
 
Hver enkelt fikk diplom 

for sin innsats, og på 
diplomen sto også 
opplysninger om 

hvordan den enkelte kan 
laste ned filmen og dermed få den til odel og eie.  

 
Det er litt spesielt å se seg selv på film, men det er ‘gull’ å ha ett slikt opptak. 
Forestillingen vakte mange applauser underveis, og den var vel fortjent. 

Innsatsen som alle bidro med var viktig for resultatet – prosjektet hadde ikke 
blitt det samme uten noen av dem som deltok – både på og utenfor scena.  
 

 

 

 

 

 

  
[Skriv inn et sitat fra dokumentet 

eller sammendrag av et interessant 

poeng. Du kan plassere 

tekstboksen hvor som helst i 

dokumentet. Bruk kategorien 

Tegneverktøy for å endre 

formateringen av tekstboksen for 

sitat.] 
Utdeling av diplom – og snart klar for filmfremvisning 



 

 

 

Husker du ‘Alteren Kabel-TV’?  
 

23.mars 1990 gikk første sending fra 
Alteren Kabel-TV på lufta. I regi av UL 

Daggrys teatergruppe ble denne 
forestillingen satt opp. Deltakere som 
var med var alle talenter som da gikk på 

Alteren skole.  
 

Forestillingene ble filmet – og fantes på 
VHS format. Digitaliseringen har rast 
fremover og Simon sørget for å få filmen 

over til spillbart medium på dagens 
teknologi. Noen av de som var med i 
1990, tok initiativet til ‘reunion’ og 

inviterte til filmkveld på Steinrøys 
27.oktober 2018. En engre krets hadde 

tatt seg tid til denne helaftenen, og det 
ble et fantastisk gjensyn!  
 

Eller gjensyn….Heimhugs reporter var ikke 
engasjert i teatergruppa på dette tidspunktet og 

må innrømme at mange var ukjent i datidens utgave. Men dyktig var de! I 
følge de som var tilstede var det takket være et teaterkurs de hadde gått på i 
forkant, selv om noen helt klart har medfødt 

talent og heldigvis spiller dette helt ut til glede 
for oss andre.  
 

Selv om det er hele 28 år siden Alteren Kabel-
TV ble vist, kjenner vi igjen mange tema som 

vi diskuterer også i dag. Blant annet handlet 
debatten om storflyplass den gang om 
Gardemoen, mens vi nå kjører debatt lokalt.  

 
En minnerik aften for de som var tilstede – og en film i arkivet av 

forestillinger vi har hatt, er absolutt en høydare å hente frem. Vi håper også 
på et gjensyn med skuespillere fra den tiden når vi skal ha ny revy i 2019.  
 

De som ikke kunne være med på filmkvelden, har fått muligheten til å laste 
den ned til hjemmekinoen.  
  

Dagens utgave av noen som var med:  
Ingvild Gjølstad (manus/regi), Øystein Bruvold, Trond Vassvik Snefjellå, Ina Forsbakk, Linda S Forsmo, Karianne 
Gjølstad Gregersen, Geir Johansen, Simon Kåre Almli og Mette Røbergeng (manus/regi).  



 

 

 

Høstbasaren 2018 

 
Lapskaus og høstbasar hører så absolutt sammen! Søndag 

4.november hadde vi muligheten til å få servert 
søndagsmiddag og være med på det spennende åresalget 

etterpå.  

 
Og det var mange som hadde funnet 

veien til Steinrøys denne søndags 
ettermiddag. Loddsalget foregikk i tradisjonell stil; 
loddbøker og åresalg.  

 

I pausen var det elever 
fra 7.klasse på Båsmo 

som stod for 
underholdningen. En 
stor gjeng med flotte 

og sangsterke gutter og jenter starta med en 
sang som Jørgen Kjærsund har laga. Han bisto på gitar og noen av elevene 

bidro med messingblås. ‘Hanen stend på stabburshella’ er et gammelt stev 
som gjengen hadde god dreis på. De avslutta med Nordnorsk julesalme, og vi 
kjente alle ett snev av julestemning – og det på tross at vi akkurat bare 

hadde bladd om til november på kalenderen.  
 

 

 
Det klikka og smaill i nummerårene rundt på bordene, og gledesutbruddene 
økte i takt med antall premier som ble trukket . Til slutt ble det trekning i 

kjent stil av premier på loddbøkene.  
 
 
 

  



 

 

 

Stedsnavnprosjektet 

 
Det har nå gått et drøyt år 

siden vi møttes første gang 

til fellesmøte på Steinrøys. 

  

Etter å ha satt hovedmål for 

arbeidet, nemlig å få 

registrert flest mulig 

stedsnavn på Alteren og å få 

disse plottet inn på et kart, 

har tre grupper jobbet jevnt 

og trutt med oppgaven. 

 

Til sammen er flere hundre navn blitt lokalisert og nedskrevet. Stedsnavnene har i den 

grad man har kjennskap til det, fått en beskrivelse av opprinnelse til navnet. Likeså en 

forenklet uttalelse. 

 

Vi har valgt å nummerere navnene fra 1 og oppover innad på hvert gårds- og 

bruksnummer. Det vil bli satt av numre til evt. nye som måtte dukke opp. I tillegg vil 

stedsnavn i utmarka som gjerne går over flere eiendommer, få en felles nummerering.  

 

De ulike gruppene har i tillegg til å benytte allerede nedskrevne kilder også hatt et 

utstrakt arbeid med å registrere stedsnavn for «sitt område» og herunder også 

snakket med relevante personer med ytterligere lokalkunnskap.  

Det ferdige produktet vil bli sydd sammen og få en felles innledende tekst og et mest 

mulig ensartet uttrykk. Vi har også tatt kontakt med Kartverket for å sjekke 

muligheten til å benytte deres elektroniske kart i vårt prosjekt. 

 

Etter hvert som alt er ferdig vil alle få tilgang til dette materialet fra vår hjemmeside 

www.uldaggry.no  

 

Vi er glade for å ha kommet skikkelig godt i gang med denne jobben. Navn som er mest 

kjent på folkemunne og som ikke benyttes lengre, vil fort forsvinne om de ikke blir tatt 

vare på. Dette prosjektet har derfor en viktig rolle i så måte.  

 

Dessverre er flere deler av bygda ikke omfattet av arbeidet som har pågått til nå. Det 

skyldes at vi foreløpig ikke har fått noen til å ta ansvar for de aktuelle områdene. Det 

gjelder Storalteren, Alterskjær, Grotnes og Snefjellåga. For de som måtte kjenne på at 

de ønsker å gå i gang med dette, så vil arbeidet være noe enklere nå som rutiner er 

kommet på plass. Metoder og erfaring kan deles av de som til nå har «gravd seg ned i 

dette». Kontakt gjerne en av følgende personer: 
Arnfinn Småli (tlf. 979 86 931)  gruppeleder for Alternes, Almli, Røbergenget                      
Kjell Sletten   (tlf. 907 10 737)  gruppeleder for Lillealteren, Sletten, Bustnes                  
Arnstein Remmen (tlf. 994 61 434)   gruppeleder for Altermarka                                                
Britt Nancy Westgaard (tlf. 906 34 943) igangsetter av prosjektet 

Fra siste fellesmøte i prosjektgruppa.  

http://www.uldaggry.no/


 

 

 

Blir du med å lage lappeteppe til 
neste års høstbasar?  
 

 

 
 

De fleste av oss har litt restgarn liggende, og nå håper jeg 
at mange griper muligheten til å ‘nytte opp’ dette.  

Planen er å lage ett lappeteppe som premie til neste års 
høstbasar.  

o Lappene må måle 15 cm x 15 cm 

o Fritt valg i farger og mønster 

o Tips:  

Pinne nr 3 – 3,5: 30 masker 

Når du har festet alle tråder, kan du levere dette til meg. 
Jeg har gjort avtale med en driftig dame i bygda som skal 

hjelpe meg å montere dette sammen. 
Du kan levere hos meg – på døra eller i postkassen. Legg 

en lapp sammen med leveransen med navn, sånn at vi får 
reklamert med bidragsytere når vi kommer i mål.  

Statusrapport på prosjektet gis i neste Heimhug   
 

I mottaket:  
Marion 

Nesnaveien 400  
mobil: 97739102 

 

Du kan også ta kontakt med 
meg via facebook.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOARÉ  

DEN FØRSTE OG BESTE  

FESTEN PÅ NYÅRET  

 
Lørdag 5. januar kl. 2000 inviterer LAG 6 til 

tradisjonell nyttårsfest på Steinrøys.  

 
 

For kr 380 får du mye for pengene:  

 God middag (saltkjøtt og kålrotstappe) 

 Kaffe og dessert  

 En øl eller et glass vin til maten – evt. 

mineralvann  

 Levende dansemusikk  

 

Vi har fått Frode Hansen til å spille for oss. 

Han legger opp til variert dansemusikk.  
 

Bar med alle rettigheter – Vi har VIPPS 

 

Kun 110 billetter legges ut – og disse kan du begynne å bestille allerede nå!  

 

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 på tlf. 456 34 853 eller e-post som over 

mailto:julesoare@gmail.com


 

 

 

Den gamle julenissen 2018 – av Jan Robert Antonsen 
 

I lysskjæret fra det rødlilla stearinlyset satt den gamle julenissen og gynget fram og 

tilbake i gyngestolen sin. Han tenkte som vanlig på mange ting mens han satt der. 

  

Nissen duppet av et øyeblikk og bråvåknet plutselig. Hva om noen fikk tak i innholdet i 

tankene hans og publiserte disse ut til omverdenen? Det var en helt ulidelig grusom 

tanke. Men straks lente han seg tilbake siden han forstod at dette var en drøm og ikke 

virkelighet. Puh, så lettet han ble da dette gikk opp for han. 

 

I alt oppstusset som hadde vært mellom blånissene 

og rødnissene, hadde de nissene som bodde midt i 

mellom ofte blitt glemt. Det gjaldt jazznissene som 

hadde sin heim i områdene rundt Berget det blå og 

jazzberget. De var fredsommelige, kunstneriske, 

musikalske og glade i både sjø og fjell. Dette kunne 

nesten høres for godt ut til å være sant, men det var 

faktisk helt korrekt. Av og til når han kjørte sleden 

over Berget det blå, kunne han høre vare blå toner 

innenfra Berget. Andre ganger var det tyngre og 

heftigere toner som strømmet mot nattehimmelen. Dette gjaldt både for lyse 

sommerkvelder og mørkere kvelder før jul.  Han hadde et håp om å besøke en av 

landemerkene deres, Rabattstua, i år, men han ville ikke love noe. Han var den eneste av 

rødnisseslekt som ikke hadde besøkt stua enda. Nissen måtte nok bruke reinsdyra hvis 

han skulle få det til. Stua lå to middels lassokast, tre kraftige nisserundkast og et langt 

steinkast fra fjell og breformasjonen Tindbreoksen, og stua var ført opp av dyktige 

håndverkere blant nissene bosatt i Brygger, Fjell, Berg og Daler i området. De var flinke 

med treverk, han selv og alvene var flinkere med is og snø som materialer. 

 

Av og til kom disse jazznissene i skvis mellom rødnissene og blånissene. 

Disse jazznissene hadde mistet en langbåtforbindelse for en tid tilbake som følge av 

press blant annet fra blånissene. Båtforbindelsen hadde ført tvertover til landet for 

fjordrødhudene. Det ble fortsatt snakket mye rundt leirbålene i alle tre byene og også 

ute på bygdene hvor lasarettene skulle ligge og hvor mange det skulle være. 

 

Høvdingen for blånissene ble så glad når det ikke lenger var noen fra rødnissene som 

styrte med lasarettene. Alt var bedre uten en med rødnissebakgrunn i ledelsen. Det 

eneste som likevel var helt sikkert var at noen nisser ville bli skuffet til slutt uansett 

resultat. I aksen mellom blånissene og kystnissene omtrent der hovedsetet for 

fjordrødhudene lå, så noen på som den beste plassen for et stort lasarett. Rødnissene 

ville ha to lasaretter og det største i deres by. Blånissene ville ha et stort felles 

lasarett i sin egen by. 

         

Kystnissene skrev at de ønsket seg det største lasarettet, men samtidig syntes 

julenissen de var litt sympatisk innstilt til rødnissene siden de mente de også hadde 



 

 

 

behov for lasarett siden de ikke blødde saktere enn andre folk og nisser. Men nå like 

før jul lå det an til at rødnissene og kystnissene hadde størst sjanser til å få et stort 

lasarett, mens det så verre ut for både blånisser, fjordrødhudene og jazznissene sine 

muligheter.  

 

Når det gjaldt landingsplass for reinsdyr og andre objekter hadde rødnissene og 

jazznissene stort sett samme syn. Det hadde vært stille om stor landingsplass for 

reinsdyr og andre flyvende objekter fra blånissene. Nissen trodde kanskje blånissene 

fortsatt håpet det ikke ble noen bygging. Rødnissen mente det av og til er bra å stikke 

fingeren i jorda, men kanskje enda bedre å bruke spade.    

Blånissene hadde fått laget en trapp opp mot fjellet ved Øya, og nå hadde de også fått 

laget en bane ned fra fjellet - og mer vil komme om en stund. 

Julenissen måtte innrømme at blånissene var dyktige her. Rødnissene hadde ikke lenger 

en bane opp på fjellet sitt. De måtte kunne få laget noe med litt svung over. Hva med å 

få laget en skikkelig stor rundkjøring for hester, reinsdyr og motoriserte kjøretøy og 

fått den kalt Polar Arctic Circle Roundabout Circuit Circle? Vent nå litt, kanskje 

rødnissene allerede hadde fått til noe lignende, men det var ikke kjent overalt i 

kongeriket enda. 

 

Julenissen måtte spørre seg. Hva var det med rødnissene som gjorde at de ble så dårlig 

likt av flere blånisser og andre? Var det virkelig slik at bare rødnissene tenkte på seg 

og sine, mens de andre folkene og nissene tenkte i et større perspektiv? Mente 

rødnissene virkelig at de var senteret i universet som enkelte kystnisser hevdet? 

Han hadde ikke noe fullgodt svar på det og rødfargen hadde også smittet over på han så 

han var ikke helt uhildet  i den saken. Han lurte også på om det var bare folk og nisser 

på den ene siden av en tunnel som hadde tunnelsyn? Et annet mer zoologisk spørsmål var 

hvor de største stormåsene fantes, langs kysten eller på innlandet? 

 

Kystnissene hadde en bladskriver som arbeidet som gravende journalist. Ut fra sine 

egne erfaringer ved utgraving av tenketanken under huset visste nissen at et slikt 

arbeid kunne føre til at man fikk skit på fingrene. Skribenten roste de av rødnissene 

som hadde litt andre meninger enn de fleste rødnissene om både landingsplasser for 

reinsdyr og plassering av lasaretter. Disse mente han talte fornuftige ord. 

 

Det siste året hadde nissen også tenkt på om han hadde oppført seg høvisk mot 

nissedamer opp gjennom årene. Noen sjefsnisser både med og uten juleøl innabords, 

hadde ikke gjort det de siste årene. De hadde utnyttet sin makt og posisjon på en ufin 

måte. Disse sakene hadde nådd helt opp til de som skulle styre landet og de som var i 

lære for det. 

 

Det lille gule partiet som var på vippen i det Store tinget måtte bestemme seg om de 

skulle følge de blå eller røde, sa lederen til de gule. Denne rød og blåfargen måtte ikke 

forveksles med fargene på nissene i byene lenger mot nord. I alle fall valgte de gule å 

følge de blå kanskje helt inntil det å være med og styre landet. Striden hadde ført til 

at flere hadde skiftet farge fra dag til dag både i ansiktet og i politisk syn. Noen av de 

gule med lett rødskjær følte seg slått både gul og blå. 



 

 

 

 

Julenissen visste at det ikke var alt han forstod. Han klarte f.eks ikke å forstå hva 

presidenten i De Forente Stater egentlig mente om saker og ting. Problemet var ikke at 

han uttalte seg klart nok, men heller at han neste dag mente det motsatte av det han sa 

dagen før. Det eneste faste med presidenten var at han var den klokeste og mest 

stabile geni i vår tid. Dette var ikke falske nyheter. Presidenten i Russland og 

statslederen i N-Korea virket mer drevne i spillet om kloden vår, så julenissen lurte på 

hvor høyt de scoret på geniskalaen? 

 

Han var bekymret på vegne av nisseungene som vokste opp i dag. Noen feiret sammen 

med andre at de skulle være ferdig med videregående utdanning om et år. Dette feiret 

de med å reise til varmere strøk der de la nisselua hjemme og fikk i seg mengder med 

juleøl og andre typer flytende og ikke flytende stoff. Dette var en tradisjon fra da 

vikingene reiste nedover i Europa i langskipene sine og plyndret, drakk og herjet for 

tusen år siden. 

Nå kunne det oppstå bråk mellom nisserussen når de diskuterte seg imellom hvilken 

rus(s)nisseslede som var finest og coolest.  

 

En ting som gjaldt for de ansatte alver, nisser og andre som skulle ut å reise, var at de 

meldte fra hvor de skulle reise. Det gjaldt både også om de reiste til land hvor det 

fantes like mye flygende tepper som nissesleder eller reisen gikk til land med mye 

sanddyner, Sandberg eller andre severdigheter. I noen av disse landene fantes det også 

kameler som var hele og ikke slukte enda. Kanskje det var derfor noen politikere likte å 

reise dit? Dette med å gi beskjed i god tid og ikke ta med jobbtelefonen hadde han 

vært nøye på overfor alvene og de andre hjelperne sine. Det var flere land nissen hadde 

lyst til å reise til. For eksempel å besøke land med de største elefantene utenfor 

rommet, de største giraffene utenfor foreningen og de største bøflene utenom 

bedriften. Derimot hadde han sett de største hybelkaninene i ungdommen sin og hadde 

ikke behov for å se de igjen. Han lurte på hvor den turen skulle gå til. For noen som 

reiste svært mye ville nissesleden være et godt og bærekraftig alternativ. Reinsdyr for 

fly eller tog måtte være et godt og tryt alternativ. Han gikk ut på trappa mens 

nordlyset danset over nattehimmelen. De vakreste former og farger ble dannet. Når 

han så dette tenkte han ofte de store spørsmål i livet og om det som skjedde for 

2000 år siden der et barn ble født i en fattigslig stall. Det var fortsatt vanskelig å 

være både barn og voksne i dette området. Nissen gikk ut i stallen til reinsdyrene og ga 

de både høy og lav. Da han var ferdig ble han stående en god stund og se på 

nattehimmelen før han gikk inn og lukket døra sakte etter seg. Sporene i snøen ble 

sakte hvisket bort av den lette vinden mens nordlyset fortsatte sin dans på 

nattehimmelen. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Et slag for freden på Helgeland!  

 

På selveste dagen for utdeling av Nobels fredspris var den årlige rengakak-

bakinga planlagt.  
 

I år var det Ingvilds tur til å stille hus og hjem til 
disposisjon – og vi ankom Litjalteren just etter at 
husfruen va heimkommen fra Coopen. Deretter gikk det 

‘slag i slag’ – plutselig sto lapkausen på bordet og litt mat 
i magen sku gje grunnlaget for å få fart på 

rengadullsnurran.  Enkelte medlemmer av ruillar-ligaen 
mått ha seg en liten 10-minutter i skyggen, og deretter 
gikk alt så meget bedre.  

 
Som sagt – det va utdeling av Nobels 

fredspris just dein her dagen, og i fredens 

tegn ha vi invitert selveste Vefsn-hanen med på baking. 
Og det må vi sei  ble en suksess: Han va litt spiss – ja 

faktisk litt småkveppen når han kom – men etter ei litt 
kraftig hjortonsaltlukt så roa han seg kraftig ned. Og 

etterkvart som akevitten kom på bordet, så 

vart stemninga rettele god!  
 

Så no ha vi fuinne oppskrifta: Det e bærre å 
ta med seg en rengakakdeig tel Vefsn og la 
de innhaler litt skikkelig hjortonsaltlukt, så 

roa det heile seg ned. Og når vi først legg 
veien tel Vefsn, så e det jo mulig å gjer en 
stopp på både Hemnesberget og i Korgen 

sånn at vi kain få roa gemyttan i 

Arbeiderpartiet i nabokommunen.  
 

Vi ska jo ha ei fredelig jul – det må vi vel kun enes om!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God jul fra rengakakligaen;  

Ingvild Målfrid, Mette Oddny og Marion 

Ho mor Aasen kom å kvalitetskontrollert baksten - 
dein vart godkjent!!! 



 

 

 

God jul 
Hei og hade       av Kjell Sletten 
  
Ho mor og han far måtte være temmelig opptatt av god utsikt da de fant på at de 
skulle bygge på Rabben. De tenkte iallfall ikke mye på det lettvinte. 
Men vakker utsikt var det – enten det var en sommerkveld da Sletten og Litjalteren 
lå frodig grønn framfor en blankstill, bregrønn Ranfjord og kveldssola slo lyn i 
glasruten på Nordteian, eller en kald, snykvit, og mørk vinterkveld da du så vidt 
kunne skimte rødblankt skinn fra parafinlampene gjennom vinduene hos naboene. 
Men lettvint, nei, det var det ikke. 
  
Vatn måtte hentes i bekken, og veien dit var bratt og tung. Halatreet var i største 
laget for gutten som var litt stolt over å bli betrodd å hente ei vassfal. Og lenkene 
med krokene som bøttene skulle henge, var i lengste laget. Så om vinteren slepte 
bøttene ned i snøen langs den oppmoka veien. Resultatet var gitt; de var knapt 
halvfulle når du kom heim. Og trur du det var likere om sommeren?! Åneida, da var 
graset så høyt at bøttene var halvfulle av gras- og syrgrasfrø når du leverte dem fra 

deg på kjøkkenet. Men ho sa ingenting om det, ho mor. 
  
Ikke var det flust opp av jevngamle lekekamerater heller for gutten som kom til 
verden nærmere ti år etter nest eldste søsken. Det ble nemlig ikke født noen gutter 
verken på Sletten eller i Litjaltern på 1940-tallet unntatt nettopp meg. Skjærvika og 
Skjæran var de nærmeste stedene der jeg kunne finne en noenlunde jevngammel av 
samme kjønn, og å komme seg dit før jeg var godt oppi årene, var for en heil 
ekspedisjon å regne. Ikke minst når en tar i betraktning at jeg hadde streng ordre 
om å gå midt på brua over bekken når jeg fikk forlate Rabben aleine. Og jeg tror 
ikke jeg tar mye feil om jeg gjetter at mor rett ofte stod i kjøkkenvinduet og fulgte 
med til jeg var vel over brua – iallfall om bekken var flomstor. 
  
Løsninga på den knipa var todelt. 
I Oppestuen hadde jeg to søskenbarn – jenter, javel – men den ene var på en måned 
nær jevngammel med meg, den andre et par år yngre. Og spør om vi i barneårene 
hadde mye moro ilag – inne, men helst ute.  
Om vinteren var det ski og lek i snøen til vi var såpass våte og kalde at armene 
hang ned sånn halvveis ut fra kroppen. Det var neppe til å unngå å fryse når man 
ble våt selv om jeg var utrustet med lange underbukser av heimevevd vadmel og 
strømper og votter strikket av ullgarn som mor hadde spunnet av ulla som sauene 
våre hadde måttet ofre. For å få grått garn, måtte mor ofte få litt svartull hos ho 
tante Mathea. Kvitt var neppe regnet som særlig mannfolkaktig. 
  
Om sommeren var utvalget av aktiviteter langt mer allsidig enn vinterstid. 
Uteaktivitetene om sommeren kunne fortjent et eget kapittel i Heimhug. Kom igjen, 
de som husker. 
Her skal jeg begrense meg til å si litt om muligheten til en betydelig utvidelse av 
kostholdet som sommeren gav muligheter til: 
Ettersom tilgangen til godter var begrenset, gasset vi oss med syrgress fra de første 
små bladene dristet seg over torva. Så var det «hæmula», «bjynnstut» og «syrkløver» 
og ripskart. Men kanskje best av alt «tetengfre» (harerug). Det høstet vi i kopper, og 
så var vi inne i Oppestuen og tigget til oss litt sukker og melk oppi herligheten. 
Og hvem vet i dag at den myke delen av et gresstrå smaker «nesten» søtt, at den 
røde delen av blomstene på rødkløver virkelig smaker søtt, eller at rota av sisselrot 
så avgjort smaker søtt – med et hint av lakris. Og koker man inn litt bjørkesevje, så 
blir resultatet en riktig så søt og god sirup, men det krever tid, tålmodighet og ikke 
så lite ved. 



 

 

 

Rett god tyggegummi kan du finne på grantrær – ikke den klissete gule koa (kvaen), 
men den faste som er blåfiolett. Litt skarp og uvant i smaken, men i mangel på noe 
annet ............ 
  
En mer spesiell del av sommerkostholdet var «leirkaker» som vi «bakte» i lokk fra et 
ymsesidig utvalg av diverse esker. Lokkene ble fylt med fuktig leire. Så ble kakene 
pyntet med blomster og blad og satt til «steiking» (tørking). Så var det klart for 
selskap – selskap der vi spiste - nettopp leirkaker. Selv for oss var det nok ikke 
oppfattet som festmat, for aller best var kakene som var bakt i lokk fra Niveaesker. 
Disse lokkene hadde en veldig smal kant så kakene ble tynne. 
Det ble visstnok heller ikke regnet som spesielt uhøflig om deltakerne i selskapet 
snudde seg litt til sides og spyttet ut noe av festmaten. 
Leira hentet vi fra kanten på hestveien mellom gårdene, så mulighetene for at den 
kunne være lett krydret av hestskjit var absolutt til stede. 
Men såvidt jeg husker var det ingen som brakte spørsmålet om stivkrampe på bane. 
  
Nåvel. Neppe noen av aktivitetene eller dietten nevnt ovenfor bidrar særlig til 

julestemning. Så la oss nærme oss tankene på jula fra en annen vinkel: 
  
Den andre løsninga på mangelen på jevngamle gutter, lå – forunderlig nok – i 
Nerstuen, der fire ugifte søsken av far holdt til og drev gården. 
Nerstufolket holdt seg til det gamle, sa gjerne folk om dem, og sant nok – sett i 
ettertid, så levde de nesten som det ville vært vanlig 50 - 80 år tidligere. 
De var flinke med alt som hørte gårdsdrift og matstell til, og de utnyttet alle 
ressursene de hadde tilgang til. Et par-tre eksempler: Mathea kokte lut av 
bjørkeaske som hun kokte hvitklærne i i storgryta og som hun også kokte såpe av. 
Hun raspet potet og vannet ut og tørket til potetmel, og hver gang det ble slaktet en 
spekalv, så skrapte hun alt spiselig av knoker, bein og hode og kokte «kalvgomme» - 
som jeg syntes var rein festmat – mye bedre enn vanlig gomme. 
  
Mens Johannes bygde båter, så hjalp Alf litt til, men var ellers opptatt av å holde 
redskaper, vogner og andre hjelpemidler ved like – eller han laget nye. 
Mor pleide å si at rivene Alf laget var de letteste og beste som ble laget i Rana,- 
skaftet av gran, hodet av bjørk og tinnene av hegg. Og så laget han spesielt lette 
«kvinnfolkriver». 
Alf var dessuten hestekar og stod for foring og vatning av hesten, samtidig som han 
hjalp til med fjøsstellet. 
Dessuten var alle med i onnearbeidet, vår, sommer og høst. 
Oppi dette gikk jeg og fikk være med på mangt og mye, blant annet ei natt i 
kvernhuset sammen med Alf, så jeg pleier å tenke at jeg har fått leve i tre århundrer 
– 1800-tallet, 1900-tallet og 2000-tallet. 
  
Inne på kjøkkenet i Nerstuen var det ganske så stille. De snakket ikke mye, og både 
da og når de snakket med meg, så brukte de «innestemmen» som de hadde funnet 
opp lenge før den ble oppfunnet i barnehagene, til og med mens barnehager ennå 
var en sjeldenhet. 
Mathea hadde alltid mange spørsmål, men – som hun sa – hun spurte og svarte seg 
sjøl, mens Alf var den som kom ned på golvet til meg, og så kunne vi «kras» til vi var 
like svette begge to. 
  
Men så var det jo meningen at dette skulle passe til julenummeret av Heimhug. Og 
hva med God jul, hei og hade? 
  
Jo, nå kommer det: 



 

 

 

Det var fast skikk at etter at julaften og det verste styret med den var over, så var vi 
på Rabben invitert til julekveldsmat i Nerstuen. Da var det fyr i etasjeovnen, lunt og 
godt i finstua og der stod et akkurat passe pyntet juletre av FURU, som jeg helt fra 
den tid har syntes var de peneste juletrærne. Men så var det nok ei furu som Alf 
hadde sett seg ut på Litjengsmyra for mange år siden og tenkt - »den der blir et fint 
juletre om tre-fire år». Og så hadde de rundt stuebord som for anledninga var 
dekket med blondeduk, finserviset, smørbrød og julekaker, alt av det beste huset 
kunne by på.  
Og som ellers i Nerstuen var praten rundt julebordet stillferdig – og kanskje litt 
høytidelig i anledning jula. 
  
Likeså var nerstufolket bedt på kveldsmat på Rabben i løpet julehelga. 
Veien nedover Rabben var nymåka, og så kom de ruslende oppover etter hverandre 
- med litt avstand imellom. Luggan fikk en omgang med limen utpå trappa, og så 
kom de inn – etter alder. 
Og nå kommer poenget: Nå til dags hilser vi kanskje på kjente når vi møtes, men 
det rett ofte på en heller fattigslig måte – hei, hade og god jul! 

  
Da var det mer høytid over hilsningene når nerstufolket kom inn på Rabben til årets 
julebesøk.  
Først kom Mathea – den eldste. Ganske stillferdig, men med hjertelighet kom det: 
«Guds fred og velsegna jul i huset». Johannes hadde litt problemer med å ta i bruk 
store ord, så fra han kom det litt beskjedent: «Freden, og segne jula». Alf var blitt litt 
mer «in» og hilste litt mer høyrøstet med: «Gokveilla og god jul i stua», og til sist kom 
Lotte - den yngste av dem - som sikkert hadde hentet inspirasjon fra gamle dagers 
julekort: «Gokveill og glædelig jul». 
  
Tilsvarende takket hver av dem for seg når de gikk – med takk for mat, takk for 
laget, en koselig kveld og fortsatt ei velsigna, gledelig eller god jul.  
Sånn bar nerstufolket med seg julehøytida til Rabben når det kom på julebesøk:  
De hilste på godt gammelt vis – rett og slett! 
  

 
Takk til Kjell Sletten for bidraget til denne utgaven av Heimhug!  

Redaksjonen har tjyvlånt en kopi av ett 

bilde fra bygdeboka av familien som 
bodde på Rabben:  

 
Brudeparet er Magny og Kristoffer Bakken 
(giftet seg i 1951) 

Magny var fra Rabben og brudeparet er 
omkranset av hennes familie:  

Bak fra venstre:  
Foreldrene Helga og Nils Sletten, Birgit (gift 
Høvik) og Bjarne Sletten 

 
Foran til venstre ved siden av bruden:  
Kjell Sletten 

 
 

 



 

 

 

Hjemme hos… 

 
Heimhugs utsendte bladfyker var sammen med en engre krets på Steinrøys 
for noen uker tilbake, og der mimret vi tilbake til ‘Alteren kabelTV’ (se annen 
artikkel i bladet). Der ble ‘Hjemme-hos’-innslagene i Heimhug diskutert, og 

da var beskjeden klar fra en av bygdas innbyggere: ‘Dokk ha ikkje vøre hos 
meg!’ 

 
Vel – vi trenger ikke mange hint 
før vi tar puinne, og på en helt 

vanlig onsdagskveld så bar det av 
gårde med oss. Vi banka høflig på 
– og trur dokk dama va heime? 

Neida – ho va ute og gjekk 
tur…..Dattera sjekka 

hjemkomsttidspunkt på telefon og 
vi returnert og satt i klar-stilling 
en times tid før vi returnerte og 

gjorde ett nytt forsøk. Og no va ho 
Linda kommen heim i huset sitt 

på Rabben. (Det samme Rabben som 
Kjell Sletten bodde på i sin ungdom og refererer til i fortellingen ‘God jul – hei 
og hade’) 

 
Linda og familien overtok Rabben i september 

2012, og da kom flyttelasset fra Gruben og 
hit. Det som slår oss når vi kommer inn i 
huset på Rabben er at her har det skjedd 

endringer, men huset har en god sjel og tar 
varmt i mot oss. I dag har vi tendens til at alt 
vi pusser opp skal bli hvitt og sterilt, men 

Linda har valgt varme farger og en tøff – er 
det rustikk det heter? – stil. 

 
En stor og flott vedfyringsovn - som i seg selv 
er ett smykke – spredte mye god varme i 

huset når bare den får påfyll av ved. Og 
vedkasse var der – en skikkelig rommelig en 

som ikke går tom på ei ettermiddagsstund.  
 
Linda (Forsmo) er oppvokst i Altermarka og 

har 2 flotte døtre; Nathalie og Liana (Lilo). 
Nathalie går siste året på videregående, har 
fått seg førerkort og er i praksis blitt en 

voksen dame. Lilo som hun kalles, er 8 år. Vi 
som husker Linda som yngre, så henne stort 

sett på eller ved en hest. Denne interessen 
har begge døtrene arvet, og dyr er viktige 
familiemedlemmer. Det sier 



 

 

 

pepperkakehjertene i vinduet litt om – her er både 

aktive dyr og noen som er gått over til de evige 
jaktmarker hedret. 

 
Lilo er begynt på Båsmo på barneskola i 3.klasse, og vi 
lurer da på hvordan dette går? Det er helt klart at det 

ikke er så trygt og enkelt som det var før på Alteren 
skole; økt støynivå i større klasser er til tider en 

utfordring og ikke minst det sosiale lokale perspektivet. 
Men de deltar på de aktivitetene som er stelt i stand på 
Alteren, og dette er viktige treffpunkter for alle mener 

Linda. 
 
Linda startet på Helse og sosialfag da hun var 16 år og 

etter hvert til legesekretær. Når Nathalie var 6 år startet Linda på 
sykepleierstudiet på Mo. Og dette husker Nathalie godt: «Det husker jeg - jeg 

var med på forelesninger» sier hun. Etter at Linda fikk den sist ankomne 
prinsessa begynte hun å jobbe nattevakt for å kunne være hjemme med Lilo 
på dagtid. 3 nattevakter og 1 uke fri – hvordan er det så med søvnrytmen 

da? Linda innrømmer at det blir lite søvn – men sove skal man gjøre når 
man blir gammel – eller skal man det? Ei nattevakt påstår at de gamle 

innimellom ikke sover på natta heller – så det så……. 
 
Linda er også ei aktiv dame som går tur i høyt tempo. Hun er observert langs 

veien i kjent stil, men hun går helst ikke etter Nesnaveien lengre. En bil som 
var uoppmerksom pressa ho til å måtte hoppe over autovernet for ei lita 
stund siden – og det er ingen hyggelig opplevelse. Når er det gang-og 

sykkelstien kommer egentlig??? Vi filosoferer over gangturer med rullatoren, 
strikking og likør i kurven – også kain vi 

plutselig ha gang- og sykkelstien som 
ett treffpunkt og sosiale 
sammenkomster hvis været tillater det. 

 
En gammel ny aktivitet fikk vi lokka ho 

med på: Etter jul håper vi at Linda blir 
sammen med den «gale» delen av bygda 
(teatergruppa) og blir med i 

oppsetningen etter påske. Forrige gang 
hun var med var i 1990, så det er på 
tide med ett comeback…. 

 
Dukskuffa har ho selvfølgelig på plass – 

i en flott kommode i gangen. Flotte 
duker – noen med gamle motiv er en 
spennende samling. Og Heimhugs 

utstedte er spesielt stolt over å ha 
bidratt til folkeopplysning ovenfor den 
yngre garde; ho Nathalie visste hva ei 

dukskuffe er – men visste ikke hvor den 
var – men no så! 



 

 

 

 

Ettersom det nærmer seg jul, er vi interessert i 
juletradisjoner: Pepperkakebaking, julegrantenning 

og julekonserter er stikkord på hva som er viktige 
aktiviteter i adventa. Både Linda og Nathalie skal 
jobbe i jula, og bra er det – at noen tar vare på våre 

gamle i høytiden. 
 

Vi takker for oss og går ut i det vi trodde var en 
høstnatt – men som viste seg å på 1,5 time å bli en 
flott vinterkveld. Litt snø satte stemningen 

utenomhus – og det ble jammen litt snøkosting før 
vi kom oss avgårde!   
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Takk for oss og god advent! 
 

Med hilsen bladfykan;  
Ingvild Målfrid og Marion 

 
 

Linda og Nathalie fremfor egenprodusert 
benk og hyller 

Mye gamle og flotte detaljer i bruk  - 
sjekk den julestemninga ved 
kjøkkenbordet …… 


