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Kjære Heimhugs lesere!  
 

Der va det snart tid for dekkbytte igjen   

 
Ikke veit vi kor sommeren ble av, men godt va det og snart 
gjort va det og! Nå viser naturen seg fra sin mest fargerike 

side – og heldig er vi som har variasjon i årstidene og kan 
nyte de skiftene det medfører. Det er ingen tvil om at den 
som plukket ut farger til den grønne nordlandsbunaden, 

har hentet inspirasjon fra høstens vakre fargespill.   
 

Bygda får ei skikkelig oppgradering med gang- og sykkelsti 
fra Gamle Nesnaveien og til Altermark-krysset.  Når den 
står ferdig, håper vi de går i gang med strekninga ut mot 

Sletten med samme pågangsmot. Til alle de som har surnet 
i køen: Det blir bra når det blir ferdig – både for kjørende og 

fotgjengere. Vi har fersk status fra entrepenøren.  
 
Ungdomslaget er i en spennende fase med tanke på 

overtakelse av Alteren skole – dette kan du lese mer om i 
denne utgaven av Heimhug.  
 

Ellers forsøker vi å få med litt fra alle aktiviteter som har 
vært eller planlegges.  

 
Vi oppfordrer alle til å nyte fargespillet i naturen mens det 
er lyst – og deretter nyte godstolen når du leser høstens 

utgave av Heimhug.  
 
 

 
 
 

I redaksjonen;  
Marion og Britt Nancy 

http://www.uldaggry.no/
mailto:marion.brun400@gmail.com
mailto:britt.westgaard@nb.no


 

 

 

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

 

Trening på Steinrøys –  

Vi har noen få ledige plasser på treninga på tirsdagene. Du kan velge én 

eller to timer pr. uke:  

Kl. 1830: kondisjonstrening og kl. 1915: styrketrening.  

 

Passer for alle. Instruktør: Maiken Aasebøstøl.  

Kontakt Britt Nancy for påmelding: 906 34 943 eller 

britt.westgaard@nb.no  
 

 

Fra Havmannen til toppen av Oksskolten (Nord-Norges høyeste fjell)  

 

Sambygding Rolf Einar Jensen 

imponerer igjen! Han brukte kun 

sju og en halv time – en 

arbeidsdag – på å løpe 6 mil fra 

innerst i Ranfjorden og opp til 

3000 høydemeter. Det var 

masse folk ved Havmannen da 

han startet i flott vær. Her er 

han ved målet. Bildet har vi lånt 

fra hans FB-side.  
 

 

 

Rundvask på Steinrøys: 14 personer sørget for at storstua 

ble rundvasket og klar til årets konfirmasjoner i mai.  

Tusen takk til alle som bidro! Her representert ved noen av 

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

FIRST® LEGO® League  

U. L Daggry har fått tilbud om å danne et 

Alteren-lag. Med dette tilbudet fikk man et 

gratis Challengesett (matte og LEGO-deler). 

Equinor er hovedsponsor og betaler 

påmeldingsavgiften. Det er nå dannet et lag som 

kaller seg Team U. L Daggry. På laget er det deltakere fra Alteren og Båsmoen. Øvingene skal 

foregå på Alteren skole.  

Noen av foreldrene har vært på veilederkurs, og barna får tilbud om å delta på et robotkurs i 

begynnelsen av oktober. Vi har fått låne en robot og et konkurransebord. 

 

FIRST® LEGO® League er en kunnskaps- og teknologikonkurranse som 
strekker seg over en arbeidsperiode på 8 uker. Den har som mål å inspirerer 
barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og 
problemløsere. I løpet av arbeidsperioden vil deltagerne oppleve utforskertrang 
og skaperglede, sette egne ideer ut i livet, og lære seg å programmere.   
Mer info om hva dette er finnes her: https://hjernekraft.org/fll/om-first-lego-league 
 
 

Vedtektene i ungdomslaget – skal gås gjennom. I den forbindelse vil det også bli laget et forslag til 

formål for laget. Dette vil bli presentert på årsmøtet.  
 

Folder som presenterer UL Daggry – det skal jobbes med en folder som kan deles ut til nye 

sambygdinger og ellers presenteres på Alterenlista. I tillegg ser man for seg at den kan benyttes 

eksternt for å profilere laget. 

 

Miljøprofil – det syndes en del på huset når man ofte legger 

alt av søppel i en svart søppelsekk. Det er nå satt opp en 

miljøstasjon for bedre å kunne sortere avfallet. 

 

 

Ny undergruppe i ungdomslaget – det er dannet et 

foreløpig arbeidsgruppe som har ansvar for å følge opp tomrommet etter FAU ved skolen (sosialt 

årshjul). Vi tenker på f.eks. arrangering av Halloween, 17.mai, julegrantenning og andre små og større 

aktiviteter som i særlig grad berører barn og ungdom – men, også øvrige sambygdinger. Gruppen 

fungerer som en planleggingsgruppe for disse aktivitetene. De tar initiativ, er med å planlegger, men 

er avhengig av hjelp fra foreldre. De har fått mandat til å finne ut hvordan det skal gjøre i praksis.  

Denne gruppen må formelt godkjennes på årsmøtet. Enn så lenge har man følgende personer med: 

Leder er Merete Soleglad - Kasserer er Annette Sønvisen – Repr. til styret er Line Antonsen og 

styremedlem er Cecilie Evensen. Det jobbes også med å få med noen barne og 

ungdomsrepresentanter. 

 

https://hjernekraft.org/fll/om-first-lego-league


 

 

 

 

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

Vasking- og klargjøring av skolebygningen til 17.mai:  

 

Frivillige stilte opp ei god 

ettermiddags-/kveldsøkt for å få alt 

klart til den store dagen. Det ble 

vasket både stoler, toaletter og 

lokaliteter som skulle benyttes. Likeså 

satt ut stoler og bord, pyntet med 

hvitveis og servietter. Til og med 

flaggstanga ble effektivt rettet opp 

av handlekraftige karer. Godt jobba 

alle som bidro – stor og liten!  

 

Bilde til høyre: Edel Gullesen Aasen fikk endelig – etter 45 år – se 

hvordan det ser ut på «guttedoen».  

Bilde til venstre: Gutta-boys retter opp ei skjev flaggstang.  

 

Volleyballtrening - Idrettsgruppa har startet ukentlig 

volleyballtrening, på søndager, som trening for årets Haaland Cup. 

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Krister Salamonsen. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tusen takk til 

Mathilde 

Soleglad (11 år) 

for denne flotte  

tegninga! 



 

 

 

 

 
Revyprosjektet 2019  
 

 

Arbeidet og forberedelse til revy i april 2019, 
startet for alvor høsten 2018.  
Hvor mange blir med? Har vi musikere og 

teknisk personale? Hvordan vil budsjett og 
økonomi se ut? Hvem kan lete etter 

sponsorer? Hva trengs av kostymer? Hvem 
kan bidra med sying? Hvem kan lage plakat? 
Hvem kan være støttespillere i hektiske uker 

i april? 
Og sist, men ikke minst: Hva skal vi skrive 
om, hvem kan skrive og hva skal revyen 

hete?  
 

Vi har heldigvis gjort dette før, og har gode 
'huskelister' som vi stadig går gjennom og 
fordeler ansvar ut fra. I tillegg har vi utrolig 

mange kreative sjeler både i teatergruppa og 
ikke minst i bekjentskapskretsene våre – som 

er gode støttespillere i ett så stort prosjekt 
som en revy er.  
 

I år var vi 22 aktører på scena, 5 musikere, 3 
på lyd/lys/teknikk – i tillegg til bidrag på filming, brannvakter, kostyme og 
plakattegning. Når alle skal skifte i full fart mellom innslagene, kan det se ganske 

kaotisk ut bak scena. Men når vi drar hjem for kvelden, har alle tatt sine saker og lagt 
de i sirlig rekkefølge til neste dag – og da hersker kontrollen igjen   

 
Hvor finner vi tips til tema for en revy? Mye som skjer rundt oss kan ses på med 
skråblikk – og det er en veldig morsom prosess. Innholdet i revyen er derfor en salig 

blanding av det meste.  
 

Før hver revy er vi veldig spente på: Kommer folk å ser på? Daglig sjekker vi status på 
billettsalget og jubelen går i taket når vi har utsolgte forestillinger.  
Årets revy ble igjen en publikumssuksess – 4 fulle forestillinger (kun en fåtall billetter 

som ikke var solgt på lørdag kveld) – og da rettes takken til alle dere som kjøpte billetter 
og kom på revy!  

 
 

 
Takk for besøket og vi håper å se dere igjen når vi er klar 
for neste forestilling – i 2021?  
 
 



 

 

 

 
 

Disse var med på revyen 2019:  
 

På scena :  
Ann Marit Flågeng, Elisabeth Bakken, Emil Eide, Gerd Lillealter, Hilde Anita Vassvik 
Snefjellå, Ida Vassvik Snefjellå, Ingvild Gjølstad, Karianne Gjølstad Gregersen, Kenneth 

Ræstad, Ketil Røbergeng, Lars Erik Eilertsen, Magnus Gregersen, Maja Eide, Marion 
Brun, Mette Børstad, Mette Røbergeng, Monika Marken, Simon Kåre Almli, Susanne 

Bjørkmo, Tobias Vassvik Snefjellå, Tone Forsbakk, Vebjørn Sletten 
Musikere:  
Kapellmester Ronny Klausen – tangenter 

Anette Røssvoll - flygel 
Terje Evensen – bass 

Jørgen Straumfors – gitarer  
Trond Vassvik Snefjellå – trommer 
Lyd:  

Frode Fridtjofsen 
Lys:  
Vegar Angel Nordheim Andreassen 

Assistent lyd:  
Geir Johansen 
Filming: Kristian Gjølstad, Lars Erik Zetterlund-Nilsen 
Kostymer/rekvisita: Alle i truppen + gode hjelpere som: Bente Bjørkmo, Helge 
Bjørkmo, Geir Johansen, Audhild Snefjellå, Leikny Almli, Mary Dahle 
Manus og tekst:  

Egenprodusert materiale 
Regi: Mette Røbergeng, Ingvild Gjølstad, Karianne Gjølstad Gregersen, Simon Kåre Almli 
Plakat: Stian Røbergeng 
Animasjon/Grafisk design: Simon Kåre Almli 
Videodesign: Ronny Klausen 
Brannvakter: Frivillige fra våre nære omgangskrets – takk tel dokk! 
Billettsalg: Nordland Teater 
Prosjektledere: Karianne Gjølstad Gregersen og Marion Brun 

 
 

 

 

  



 

 

 

17.mai 2019 

 
For første gang på mange tiår ble det 17.mai-feiring 

uten egen skole på Alteren. Vi har riktignok 

skolebygningen, og heldigvis har man fått forhandlet 

seg fram til å få benytte den til ulike arrangement. 

Det er allikevel ikke klassene og foreldrene som står 

bak opplegget, slik vi har vært vant med i mange år. 

Nye tider krever nye løsninger! Det ble sendt ut en 

forespørsel om folk kunne melde seg frivillige til å 

arrangere 17.mai. Det ble en flott gjeng som stilte 

opp, både gammel og ung. 

 

Dessverre krasjet tidspunktet for 17.mai-arrangementet på Alteren med Båsmoen, ved at 

barnetogene startet samtidig. Flere hadde tenkt å først gå i barnetoget på Båsmoen, for så å 

nå toget på Alteren etterpå. Det får vi satse på blir dobbeltsjekket neste år. 

 

Til tross for «krasj» kom det svært mange til Alteren. Korpset var også redusert, men korps 

ble det! Og folketog ble det også. Vi gikk først ned til Stibergan, før toget snudde og gikk 

gjennom Korsnesveien på tur tilbake til skolen. 

 

Et strålende vær, også i år, gjør en ekstra dimensjon 

ut av feiringa. Det var dekket på både ute og inne. De 

fleste var inne og hentet seg mat og kaffe, for så å 

nyte dette ute.  

 

Alterenværingene hadde som vanlig med mat og 

kaker, såkalt «matfat», det ble solgt is, pølser og 

brus – så alle fant noe de hadde lyst på uten å måtte 

stå i kø for absolutt alt. 

 

Tradisjonelle uteleker som styltegang, sekkehopp, 

skyting med luftgevær, «fisking», gjette på innhold i 

glass og tale for dagen – sørget for at vi fikk det vi 

forventet på 17.mai-feiringen på Alteren. Takket 

være ildsjeler som stiller opp. 

 

Hilde Anita ønsket velkommen og holdt en fin tale. 7.klasse ved Victor Soleglad og Markus 

Gabor holdt tale for dagen. Ida Vassvik Snefjellå (6 ½ år) sang bursdagssangen, og Marius 

Soleglad (7 ½ år) hadde laget sin egen lille tale.  Talene kommer på en av de neste sidene.  

                                                                                          

    Takk til alle som bidro til ei flott og verdig 17.mai-feiring på alterenvis! 
  



 

 

 

Noen ord på 17. mai (Hilde Anita) 

 

På vegne av alle foreldra, og besteforeldre som still opp så skal eg presenter dagens program. Gratulerer 

med dagen alle sammen. Så feir vi nok en 17. mai igjen her ved Alteren skole. Dog e skola nedlagt no, men 

eg e veldig glad for at vi fortsatt kan viderfør den koselig tradisjonen med å feire 17. mai ilag i bygda. 

 

Dagens Program e:  

- Kiosken åpner etter talen. Vi tar vipps og kontanter. Der e is, brus og pølsa med brød. Vi har veldig 

gode priser. Pengan går jo ikke til FAU lenger, men sjøl om poenget vårres ikke e å gå i overskudd, 

så vil eventuelt overskudd kom ongan på Alteren til gode, i form av for eksempel juleverksted. Også 

får vi kanskje råd tell å kjøp mopp og ordentlig kost og støvbrett.  

- Vi har en del aktiviteta i dag…. Det heng en oversikt over klokkeslett på de forskjellige aktivitene 

som vi har, som dåkk kan se på…. Peik.  

- Skytterlaget e så snill å still opp sånn at vi får prøv oss på sjuting. 

- Potetløp og sekkeløp trond og bjørn olav. Fra kl. 1215 

- Fisking.  

- Stylte gjør når dåkk vil. 

- Tipping på glass.  

- Hvis noen trenger å gå på do, så e utedoan åpna.  

- Røyking skjer på parkeringsplassen i år som før.  

- Vil vil rett et takk til alle de som har sponsa. Vi e helt overveldet over k snill bedrifta har vært. 

Henning olsen, Kiwi, cirkel k, Blomsterbua selfors og Felleskjøpet.  

- Inne står det matfat, som dokk kan forsyn dåkk med å nyt i sola eller inne om dåkk vil. Men vi ønsk 

at alle går forbi Mette og Britt Nancy og betal inngang sjøl om dåkk ska sett ute. Og .. det bi trekt 

premie på inngang.  

Eg må bære til slutt få sei k stolt eg e over bygda vi bor i. Førr en positivitet og engasjement som finns. Å få 

organisert 17 mai va jo en lek. Så mange som har meldt seg og som har tatt initiativ og ansvar. Det e tydelig 

at det betyr mye for mange!  

 

Det va en glede å se at det syda av liv i alle kriker og kroker i går førr å gjør klart tell i dag. Eg bi så rørt 

over å sjå og hør at både lite og stor gled seg sånn. Og det varm meg så i hjertet når eg seg at vi e onga, 

foreldra og besteforeldre samla i lag for skap nå positivt for fellesskapet. Det e så viktig lærdom. Det å skap 

nå ilag. Eg bi berørt over kor mange flotte folk som bor her som ønsk å bidra til nå større enn seg sjøl.  

I lag e vi sterk og når vi alle dreg i samme retning så kan vi tell det som vi vil.  

 

Ingen ska få definer kem vi e! 

Altern e Altern. Og alle her 

ska va velkommen. Og vi ska 

ta vare på det som er særeget.  

Og det vi gjør her, no. E så 

viktig! Å møtes på tvers av 

generasjoner, feir grunnloven, 

og feir oss. Fellesskapet på 

Alteren. Førr det ska eg sei 

dåkk, det e helt spesielt!        

 

Ha ei fantastisk feiring.           

God 17. mai.  



 

 

 

Marius 7 år sin 17. Mai tale:   
Kjære Alteren. 
Alle barn skal ja rett til å leke, spise og sove.  
På 17. Mai får vi lov til å spise is. Ha en fin dag.  
Jeg er glad for at vi feirer 17. Mai på Alteren skola.  
Hipp hipp hurra for 17. Mai. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kjære Alterenfolk. 
 
Velkommen til 17.Mai på Alteren skole. Vi er veldig glade for at så mange kunne komme hit idag. 
Vi var veldig heldig med været idag og vi håper det blir sånn utover dagen.  
 
For 205 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, da ble vi et fritt land. Vi er heldige som vokser opp i 
Norge. På en dag som dette går våre tanker til til de som vokser opp i krig og fattigdom, eller de 
som er på flukt. Skulle ønske alle barn kunne vokse opp i fred og ha de mulighetene vi har med 
frisk luft, mat og fritid.  
 
Dette har vært et spesielt år for oss på Alteren. Det var veldig synd at skola ble lagt ned. Det er 
sikkert mange på Alteren som savner lærerne sine, men det skal ikke stoppe oss i å ha det artig 
på skola her idag. Vi vil gjerne takke alle som kjempet for å beholde skola vår. Vi får håpe 
kommunen lar UL Daggry får overta bygget, slik at Alteren skole kan fortsette å være en 
samlingsplass for oss bygdefolk.  
 
Sykkelstien begynner å ta form. Vi gleder oss 
veldig til å ta den i bruk. Tusen takk til Morten 
Growen som i mange år har jobbet for å få 
sykkelstien hit. 
 
Det som skal skje videre her nå er at skolen åpner. 
Det blir inngangsbillett. På klasserommene er det 
kaffe og kaker. Bare forsyn dere. Utfor SFO selges 
is, pølser og brus. På fotballbanen er det lek og 
moro. Håper flest mulig tar turen dit. Vi er veldig 
takknemlig for at Eirik Skjærvik kunne hjelpe oss 
med talen.  
 
Nå er det ikke mere å si, så bare nyt dagen og spis 
masse is. 
 
Gratulerer med dagen alle sammen. 
 

 

 

  



 

 

 

 

Alteren andeløp 2019 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år ble Alteren andeløp arrangert for 10.gang. I løpet av denne perioden har vi kunnet boltre 

oss på tre ulike destinasjoner på Lillealteren, alle med sine særpreg, fordeler og ulemper. 

 

Grunneier Bjørn Olav Lillealter m.fam. har i alle disse årene stilt gårdsplass og til dels 

åkerland m.m. til disposisjon. Favorittplass er imidlertid «Sagpøla». Med fossefall og 

elvestryk omkranset av berg, sanddyner og grøntareal, er det rett og slett en idyll.  Med litt 

rydding av skog og montering av midlertidig bru, kan man komme seg fra Sletten-sida til 

målområdet uten å måtte gå ut på hovedveien. Spennende og artig å kunne følge andeslippet 

når Hans Gullesen tømmer traktorskuffen med de 1500 badeendene samt noen titalls 

«private ender» ut i elva.  

 

Et fantastisk vær og ei perfekt stor elv, 

gjorde andeløpet til en nydelig 

opplevelse. Flittige frivillige i 

skytterlaget og ungdomslaget har jobbet 

med administrering, loddsalg, klargjøring 

av ender og rigging for å få dette til. 

Publikum fra hele Rana var til stede. 

Kaffe, is, pølser, brus og vafler var blant 

det man kunne få kjøpt i kafeen.  

 

 



 

 

 

 

 

Her kunne man også få melde på sine private rallyender. Siden det ikke er testing av mulig 

bloddoping,kan vi ikke gå god for at all fremmedfuggeln var helt rene. De fleste er 

selvdekorerte «kjøpeender» i ulike farger og størrelser. Innimellom dukker det opp Mange 

var både eplekjekk og tett i pappen! Selvkomponerte ender laget av bl.a. tre, metall, epler og 

isopor! Både «BigMama», «Bæsta» og «Zlatan» var påmeldt.  

 

 
Det tok en drøy time å få de første endene i mål, slik at vi kunne kåre ni vinnere i hovedløpet 

og én vinner i «løp-i-løpet». I tillegg ble det tradisjonen tro gjettet på hvor mange andeegg 

som var i et glass, og det ble arrangert «kast-tre-badeender-i-en-badering» for de minste 

med andeegg i premie.  

 

Jubileumsløpet ble altså en stor suksess! Se flotte bilder tatt av «hoffotograf» Simon K. 

Almli https://www.uldaggry.no/alteren-andelop/bilder-alteren-andelop-2019/ 

 

 

 

 

Tusen takk til alle 

loddselgere, 

loddkjøpere, sponsorer 

og alle andre som har 

bidratt til Alteren 

andeløp 2019.  

«Ska tru om mi and ligg oppi der?» Spente kørva tar en titt. 

https://www.uldaggry.no/alteren-andelop/bilder-alteren-andelop-2019/


 

 

 

 

Vinnerne:  

1. Reisegavekort verdi kr. 20.000,- Sonja Pedersen -Loddnr. 1118 

2. Skjærvik’s Scooter og MC AS, gavekort kr. 3.000,- Tanja Sandvik Loddnr. 1189 

3. Felleskjøpet, bålpanne verdi kr. 1.690,- Hege Olsen -Loddnr. 1031 

4. Sport1 Sportshuset Mo, Osprey Talon dagstursekk verdi kr. 1.200,- Ina Forsbakk -Loddnr. 

371 

5. Kiwi Langnes, gavekort kr. 1.000,- Ann Catrin Granberg Erichsen -Loddnr. 119 

6. Mestergull Meyer, gavekort kr. 1.000,- Kim Karstensen -Loddnr. 843 

7. Scandic Meyergården Hotell, gavekort kr. 1.000,- Mette Vassdal -Loddnr. 851 

8. Salong Finpuss, hudpleiebehandling verdi kr. 900,- Hanna Åsland -Loddnr. 1322 

 

And nr. 13 i mål «LuckyDuck» – Jbl charge 3 Bluetooth høyttaler, verdi kr. 1.489,- fra Elkjøp Mo i 

Rana Kristine Loe Loddnr. 255 

Vinner av løp-løpet: 1100 kr Magnus Gregersen 

Gjett hvor mange andeegg i glasset – 84 stk. – Vinner: Maja Eide og Amanda Salamonsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damene i skytterlaget er verken 

skuddredd eller pysete. 

 

Her er Katrine Sakrihei og Line 

Antonsen vassende i den iskalde 

elva. Det står det respekt av!                  

Endene må plukkes opp, sånn er 

det bare! 

Årets vinner av hovedgevinsten: Sonja Pedersen. Vi gratulerer! 

 



 

 

 

Celsastafetten 2019  
 
Så gjorde vi det igjen;  
               
Sprang for livet for bygda i vårt hjerte.  
 
To lag, tre generasjoner, og familiemedlemmer som rivaliserte på 
hvert sitt lag. Noen har trena mye, andre ønsker å trene mer, og noen 
trenger visst nok ikke å trene i det hele tatt.  
  
Hovedsaken er at Alteren i tradisjon tro representeres i den årlige Celsastafetten som gikk av stabelen i 
Klokkerhagen 25. Mai. 
 
 Den spreke gjengen som var med i år var Adrian Sletten, Tom Roger Abelsen, Jørgen Isaksen, Markus 
Gabor, Mathias Gabor, Bjørn Olav Lillealter, Tina Svaleng, Heine Lillealter, Merete Soleglad, Victor Soleglad, 
Jostein Bakken, Jørn Ove Pedersen, Albert Lantz Juløy, Trond Vassvik Snefjellå, Tobias Snefjellå og Hilde 
Anita Snefjellå. 
 

Tusen takk til vår hardt arbeidende sambygding Kim Even Olsen for at vi også i år fikk være på lag med 
«Olsen dekk og felg». Målet for neste år er at vi skal lage ett eller flere reine ungdomslag, slik at 
ungdommene i bygda får løpe mot jevngamle, men da må vi over 18 få til å danne lag uten hjelp fra yngre 
krefter. Så ikke pakk bort løpeskoene.  
 
Årets resultat ble 23. og 25. plass på mix lag, og det er vi stolte over. 
 
Merete Berg Soleglad 

 

 

 
 

  



 

 

 

Rydding til 17.mai 

 

Da noen ungdommer fikk en ide 

om å rydde på stranda og ved 

skolen, så var det vel ikke noe å 

vente på og dermed få det fint og 

flott til 17.mai.  

Takket være Facebook ble det fort 

bestemt dag, og sjokoladekake var 

lovet som belønning for dem som 

stilte opp. Og gjett om det var 

mange som kom! Det var virkelig 

koselig! 

Alle jobbet hardt og det ble fint rundt skolen 

til 17.mai-feiringen.  

Noen mente det var for lite med en 

sjokoladekake – så det ble det lovet to kaker 

neste gang.  

Vel møtt neste år   

 

 

  

I komiteen; Dina Myhre 



 

 

 

Felles grilling og fotballkamp ved skola  
 

 

 

Etter flere fine sommerdager med 

bl.a. avvikling av årets andeløp, ble det 

litt skifting i været. En typisk 

sommerdag med overskyet og litt regn 

i lufta. Temperaturen hadde falt fra 

25 grader dagen før til 14 denne 

dagen da det var invitert til en felles 

grilldag med fotballkamp i bingen. 

 

 

Grillen ble fyra i ved gapahuken, der det var 

frodig og grønt under de fine syrinene. 

Skoleområdet er idyllisk og en herlig tumleplass 

for stor og liten. 50 personer hadde tatt turen 

på denne siste mandagen før skoleferien. Ungene 

var spredt rundt på området i klatrejungelen, 

dissestativet, ballbingen, i leskuret og på 

gresset. De voksne sørget for sommermat i 

trivelig passiar med naboer og sambygdinger. 

 

Sommerkvelden ble avsluttet med fotballkamp i 

bingen, de voksne mot barn/ungdom. Det var full 

trøkk fra første avspark. Konkurranseinstinktet tok ganske raskt tak i de fleste. De yngste 

beit skikkelig fra seg. Etter første omgang gikk Trond V. Snefjellå og Victor Soleglad over til 

motparten sin side. Det var det ikke alle som fikk med seg, så det ble en del sentringer som 

ble målgivende til «The Youngsters» fordel. De voksne hadde et lite overtak målmessig, men 

innsats og engasjement tilsa «uavgjort»! 

 

Takk til idrettsgruppa som tok initiativ til denne grill- og fotballettermiddagen. 

 

 

 

 

  

Her er noen av deltagerne.  



 

 

 

Kulturvandring opp lia 

11. september 2019 
 
UL Daggry har med ujevne mellomrom arrangert kulturvandring i nærmiljøet på Alteren. 

Målet er å fortelle bygdas innbyggere og andre interesserte om ulike kulturminner, samt 
bli bedre kjent med fine områder rundt der vi bor. 
Denne septemberdager starta vi fra Almlia, vi skulle gå opp skogsveien fra Utigarn der 

anleggsbrakkene til gangveiprosjektet nå står. Så skulle vi gå videre opp til 
AlmliLangtjønna og besøke Jemyrhytta. 

 
Knut Almli var kjentmann, og Simon 
Kåre Almli hadde laget ark med 

oversikt over hvor skogsveien gikk i 
terrenget og navn på ulike plasser. Det 
er en del av et større 

stedsnavnprosjektet som foregår i regi 
av Ul.Daggry, og du finner kart og 

navn på de neste sidene.  
 
Rundt 20 møtte opp ved de grønne 

rundballene denne varme og fine 
høstdagen, og en ekstra applaus til familien Soleglad som stilte opp med hele gjengen. 

 4 glade firbeinte var også med -  og vi gikk i samla flokk oppover langs skogsveien . 
Den var en smule gjengrodd, men fint å gå likevel. Vi hadde flere stopp, der Knut kunne 
fortelle historier bak mange av navnene langs stien. Hans søster Aud Thomassen bidro 

også med utfyllende info  
 
Først gikk vi opp Jesslia, det navnet er dialektordet på den høye lysegrønne bregnen som 

på bokmål heter jeske. Og den så vi masse av nettopp der. 
 

Lengre opp stoppa vi og så på en stor flat stein som het «kølmilsteinen». 
Der brente de bål og lag køl (kull) som ble brukt til å smi ulike redskaper. Blant annet til 
bruk på jektene som ble bygd ulike steder langs Ranfjorden i gamle dager. 

Knut fortalte også om da han som gutt var med sin far og tok ned tømmer fra de bratte 
liene oppom Utigarn, da ble stokkene ofte «rapa» nedigjennom på snyen. 

 
Etter de lange bratte 
bakker hadde vi en 

pause ved 
postkassen som er 
satt opp, der kan 

man skrive navnet 
sitt og vise at så 

sprek har man vært! 



 

 

 

 
Så viste Knut og Simon vei til en hemmelig hule lengre 

bort i bakken - og den kunne gjerne kalles hemmelig, for 
den var ikke lett å finne for uinnvidde. Puinn ei gran og 

under et berg, der var det sannelig en åpning inn til en 
hule der det hadde foregått så mangt.  
 

I forbudstiden 
(som i Norge varte 
fra 1915-1927) var 

det forbud mot å 
omsette 

alkoholholdige 
drikker. Da var det 
mange som laget 

til eget forbruk, og 
denne hula ble 

blant annet brukt 
til det. Innerst i berget står enno en gammel kiste, 
kem veit hva som har vært gjemt oppi den? 

  
Under siste verdenskrig var det forbudt å ha radio, så denne hula ble da brukt av folk 
fra gården til å gjemme unna radioene. Så kunne de hentes fram for å lytte på sendinger 

fra London. Veldig spennende historier, og spennende  var det å smyge seg inn hula og 
kjenne på stemninga der inne. 

 
De fleste ble med opp til Jemyrhytta, som i 1947 ble 
bygd av Olaf Røbergeng og Oluf Alteren. Navnet fikk 

den fordi Jens Gullesen som hadde kunnskap om 
lafting, var med og satte den opp, og så står den ved 
ei myr.  

Det ble en fin avslutning på turen, med mat og 
kaffe, bål og pølsesteiking. 

Nydelig utsikt mot den blankstille tjønna. Turen 
gikk ned samme vei for de fleste, 
mens noen tok veien rett ned 

mot Røbergenget. 
 

Det gjorde også Ida Josefine Snefjellå, 7 år.Hun har delt sine 
tanker fra turen :  
"Det var artig å være på tur sammen med gudfar Simon som 

visste veien, og alle de andre. Og at eg kunne plukke kantareller og 
bær sammen med Matilde og Marius. Artig 
å skriv meg inn i boka. Eg gikk helt opp til hytta, men eg ble ikke sliten av å gå så langt. 

Artig å lage bål og spise pølse som eg fikk. 
 

Da vi gikk ned såg eg ei rød bøtta i et tre. Det var onkel Ketil som visste det. 
Det ble mørkt før vi kom ned, og eg sovna nesten i bilen." 
 

Som dere skjønner - det er artig å være på kulturvandring - så bare bli med på neste tur! 
 

Mette Oddny Røbergeng  



 

 

 

 



 

 

 

Navn på kart – se forrige side 

 

1. Kålmensteinen [Kåłmenstein] 

2. Øver-juta [Ø:verju:ta] 

3. Juta [Ju:ta] 

4. Smørolderhullet [Smøråᶅᶅerhø:łe] 

5. Kudalsflata [Ku:dałsfła:ta] 

6. Seljesletta [Sæ:lisłætta] 

7. Seljeslettbakken [Sæ:lisłættbakken] 

8. Myråkeren [My:råkeņ] 

9. Tysk skytterstilling under andre verdenskrig 

10. Jordbærlandet [Jołbærlaᶇe] 

11. Revgårdstomta [Rævgåłstomta] 

12. Kvernhuset [Kveᶇᶇhuse] 

13. Litlbekken [Li:ᶄbeƫƫen] 

14. Storbekken [Sto:rbeƫƫen] 

15. Kårehagen [Kåreha:gen] 

16. Stånglihågen 

17. Fjøsveien [Fjø:sveien] 

18. Stueåkeren [Stu:åkeņ] 

19. Kjellervollen [Kjeᶅᶅervå:ᶅn] 

20. Inneråkeren [Iᶇeråkeņ] 

21. Utigardstjønna [U:tigaşᶄøᶇᶇa] 

22. Grisåkeren [Gri:såkeņ] 

23. Storåkeren [Sto:råkeņ] 

24. Jesslia [Jessli:a] 

25. Rapet [Ra:pe] 

26. Melkerstøan [Mæ:lkerstøa] 

27. Berghule 

28. Hestveien [Hæstveien] 

30. Almlibukta [Ałmlibokta] 

31. Enget [Eᶇᶇe] 

32. Litltjønnåsen [Liᶄøᶇåsn] 

33. Hinderåstind 

34. Blomsterdalen 

35. Mikkelhølet 

36. Torvmyrbakken 

37. Storfuruberget 



 

 

 

Gang- og sykkelvei på Alteren  
 

Nå har «Bertelsen & Garpestad» jobbet med 

dette prosjektet siden januar. Det har blitt 

et utrolig omfattende arbeid, kanskje mye 

større enn mange av oss hadde sett for oss.  

 

Med mye sprengningsarbeid, fjerning- og 

utskifting av masse, nedlegging av rør og 

oppbygging av ny vei og sikring av skråninger. 

Heimhug har igjen vært i kontakt med 

prosjektingeniør Bernt Hagevold. På spørsmål om hvorfor brønnborere er til stede og 

observert bl.a. i Alterneskrysset, svarer han at de borer rør gjennom veien til 

kabler/trekkerør eller vannrør. Dette for å slippe å grave i veien. 

 

For de som bor nærmest anleggsarbeidet, kanskje særlig de som bor på oversiden av veien 

(?) – har det vært mye støy, 

men kanskje først og fremst 

mye støv og skitt. Endelig har 

asfalteringsarbeidet kommet 

godt i gang i det siste, noe 

som vil forbedre både støy-, 

støv- og 

fremkommelighetsproblemer. 

 

Det kan heller ikke være 

bare enkelt å arbeide oppi alt dette måned etter måned, for de ansatte og involverte fra 

entreprenørens side. De er 

riktignok vante med slikt. Som 

kjent har det vært en del 

frustrasjon for alle parter 

knyttet til lysreguleringen. Dette 

har vært forsøkt løst med mer 

manuell trafikkdirigering. 

 

Det har vært benyttet utvidede ressurser i juli-august-september. Flere ved anlegget – ca 

20 stk. på prosjektet for tiden.  

Det bekreftes at arbeidet er i rute. De forventer å gi fra seg «nøkkelen» til brukerne i løpet 

av november. Viktig arbeid som gjenstår er: Asfaltering, elektroarbeid, rekkverk og gjerde 

samt busslommer med leskur 

Vi ser fram til å kunne ta i bruk disse drøyt to km med ny gang- og sykkelvei. Ikke minst blir 

selve veibanen også forbedret for motorisert trafikk.  

Det blir nok en feiring/markering når veien er ferdig. Dette vil vi komme tilbake til.



 

 

 

Gammelt ordtak:  

Den som har med revar å gjere, lyt passe på den 

steikte høna si.  

 

I løpet av september har det vært nærgående rev 

flere kvelder og netter på rad på Alterneset. For de 

som har hørt reven bjeffe og lage «revemål» vet man 

at det er ganske uhyggelig. Før man blir klar over hva 

det er, kan man undre om det kan være dyr eller 

personer i nød. Når det i tillegg er høstmørkt gjør det 

ikke situasjonen mer trivelig. 

 

Flere har sett reven utenfor husene, og to rever er 

observert sammen løpende etter ei katt. I tillegg har 

de flere høner på samvittigheten. Monika Marken og Tina Svaleng har begge mistet - til 

sammen seks- høner fra sine koselige hønsemiljøer. Dessverre kan også ha ei forsvunnet katt 

fra Alterneset være et mulig offer for revens herjinger. 

 

Det er jo i utgangspunktet hyggelig med ville dyr, all den tid de ikke blir så nærgående at de 

blir til skade for mennesker og dyr. Så vidt observasjoner gjort av folk i Korsnesveien, skal 

det ikke være snakk om skabbrev. 

 

I Rana kommune er det skuddpremie på rev. På kommunes hjemmeside har vi sakset følgende: 

 
Skuddpremieordningen er grunngitt med at kommunen ønsker å stimulere til jakt på noen arter (mink, 

rødrev, kråke, ravn og mårhund) som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn, kan få et kunstig 

høyt nivå. Blir det for mye av de artene som er nevnt, vil andre arter som feks. skogsfugl og rype og hare 

beskattes urimelig hardt. 

Skjema for skuddpremie må fylles ut og leveres på landbrukskontoret i lag med klør/forlabb 

Skuddpremiesats Jaktbar periode 15. juli – 15. april - Rødrev kr. 200. 

 

Vi håper revene i nabolaget finner seg nye beitemarker – ellers kan 

det hende noen må teste ut om de er «slu som en rev», eller om det 

lar seg gjøre å bli kvitt dem før flere opplever å miste husdyrene 

sine. Hvem tar i så fall en slik utfordring? 

Til tross for å ha blitt utsatt for rovdrift i hønsegården, var Tinas 

høns - også kjent som «Vegars bortskjemte høner» - veldig 

tillitsfulle da Heimhugs reporter skulle ta bilde av dem. De kom 

løpende til, og ut i fra kroppsspråk og kakling hadde de mye på 

hjertet. Kanskje ville de nettopp fortelle om det som hadde skjedd!  

Nå blir de låst inne om nettene slik at ikke Mikkel Rev skal få tak i dem.  



 

 

 

 

Unni gjør ting hun ikke tør…  
 

 

Unni Lillealter kjenner vi som ei dame 

med mange jern i ilden. Nå har hun også 

blitt gründer, og vi har hørt med sambygdingen vår om hva dette innebærer.  

 

Høsten 2017 gikk Unni fra fast stilling som optiker i Mo i Rana, tilbake til pendlertilværelsen 

over Saltfjellet. Tre år med pendling fra tidlig 2000-tall var fortrengt. Planen var å jobbe 

50% på Fauske, for så å bidra hjemme på gården den ledige tiden, mens hun skulle stake ut 

en ny karriere.  

 

Spør man bonden på Lillealteren, kan han bekrefte at det ikke gikk helt etter planen. Det har 

nok vært sparsomt med hjelp både i og utenfor fjøsen, ifølge Unni sjøl. 

 

Lang historie kort, resultatet av en kresen arbeidstaker med egne meninger resulterte i et 

års vikariat i halv stilling, kombinert med etablererkurs, kontorplass på Væxt, en 

Norgesmestertittel i optometri og samarbeid med studenter fra Campus, for å nevne noe. Ei 

mangeårig overbevisning om at å starte egen butikk var helt uaktuelt, gikk tapt. 

 

Etter 18 år i en bransje med stort fokus på mote og merkenavn, og med ei erfaring om at 

mannfolka ofte ikke føler seg helt hjemme, kom ideen om å åpne Norges første 

optikerforretning for menn!  

 

Samtidig med at Unni sa opp sin faste jobb, innså hun at det å skulle gjøre noe nytt kom til å 

kreve flytting av egne grenser. Prosessen «Unni gjør ting hun ikke tør og tror hun ikke kan», 

resulterte i deltakelse på revyen i 2017, egenprodusert paviljong i hagen, og å endelig takke 

ja til å være instruktør i Mo Swingklubb. En forandring ifølge henne selv som «fra Unni a la 

Ludvig i Flåklypa som syns alt er skummelt, til noe nærmere Pippi Langstrømpe som tenker at 

dette har jeg aldri gjort før, så da får jeg det sikkert til…» Hun bekrefter at det har vært 

skummelt, utfordrende, artig og spennende.  

 

Livet som grunder og egen sjef, innrømmer hun kan være en berg- og dalbane, og heldigvis 

glemmer man fort nedturene. «Dessverre», sier hun, «krever oppstart av egen bedrift ca 

200% av tilgjengelig kapasitet, så det meste annet blir også glemt». Unni skryter av 

fantastisk god hjelp fra venner og familie, og Maria som passer på at ting går rett for seg på 

jobb😊  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nytt Syn er blitt en optikerforretning med en røffere profil. Fokus er kvalitet og 

brukerkomfort, og det snakkes mer om briller til kjøring, kontrastglass og vernebriller enn 

om merkenavn og sesongens farger. Målet er å senke terskelen for å få mannfolka til å ta 

vare på synet. Ønsket er at de skal føle seg hjemme, og at det skal være en hyggelig 

opplevelse å komme innom. Kaffen har hun og Maria alltid klar, og god tid til å se hver enkelt 

kunde er en viktig del av konseptet.  

 

Ca 60-70% av kundene hos Nytt Syn er menn. De ønsker uansett alle velkommen, og det 

finnes også et eget område med briller merket «damehjørnet»  

 

På Fauske ble Unni kollega med Maria Jørgensen. De fant tonen og jobbet godt i lag. Det gjør 

de fremdeles. Maria er flyttet til Ytteren, men er blitt «deltids- Alternværing», har fått 

eget gjesterom på Lillealteren og er fast inventar til fredagstacoen. Familien Lillealter 

kommer seg også på tur når de skal vise Maria Rana, i et forsøk på å overbevise henne om at 

dette er en plass man blir værende.  

 

Bildet er fra siste tur som gikk til Marmorslottet i nydelig høstvær.  
 

 
 

Vi ønsker Unni lykke til med etableringen og gratulerer samtidig med tittelen Norgesmester i 

Optometri for 2018, kåret på Norges Optikerforbunds landsmøte. Ikke alle som visste at vi 

hadde en Norgesmester i bygda! 

 



 

 

 

 

Reisebrev: På «Woodstock-forever-festival» 

i Tyskland 

 
Vi har siden vi var helt unge på tidlig åttitall, dratt med 

bil gjennom Europa. Til å begynne med hadde vi 

«kombicamp» på slep, senere har vi hatt ulike 

campingvogner og noen få ganger telt. Vi hadde etter 

hvert tre unger og fem sykler med på lasset. På alle 

disse årene har vi vært innom mange land utover 

Sverige, Finland og Danmark. Så som Tyskland, Sveits, 

Belgia, Frankrike, Nederland, Luxemburg, Frankrike, 

Østerrike, Italia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, 

Kroatia og England. 

 

Det har blitt en livsstil å være camper i ukevis om 

sommeren. 

Denne sommeren la vi en ny aktivitet inn på reiseruta, da vi tilfeldigvis kom over en festival i 

Tyskland som hørtes veldig interessant ut.  

 

I år er det 50 år siden den legendariske rocke- og hippiefestivalen i Woodstock – USA. 

Dette blir markert over hele verden. «Vår» festival i Waffenrod i Thüringen (midt i 

Tyskland) - har holdt det gående i 15 år, med navnet «Woodstock-forever festival». Den går 

fra torsdag til søndag i et avsides område 650 meter over havet. Landlig og idyllisk. Mens vi 

ventet på å dra dit, «slo vi i hjel tiden» med å besøke både Lübeck og Leipzig, to nydelige 

tyske byer. Vi har med sykler, slik at vi kan komme oss fra campingplassene og inn til de 

byene vi er i nærheten av. 

 

Ved ankomst festivalen, trodde vi kanskje det ikke skulle være kommet så mange folk – siden 

vi var tidlig ut på torsdag. Der tok vi skammelig feil! Allerede var det et par tusen tyskere på 

det digre området hvor camperne holdt til. Telt, campingvogner, bobiler, hippiebiler og gamle 

Trabanter med telt på taket (se bildet under).  

 



 

 

 

Vi observerte ingen andre utlendinger enn oss på campen. Aldersgruppen var omtrent fra 30 

år opp til 75 år, med klar hovedvekt på de rundt 65 år med langt grått hår i hestehale og 

fargerike kreasjoner. De som selv opplevde hippietiden både i Øst- og Vest-Tyskland, var 

definitivt til stede.  

 

Det var kvalitet på alle ledd, alt fra logistikk, salgsboder, regi og ikke minst musikk!  Vi er vel 

det vi kan kalle over-gjennomsnittet-interessert i musikk, og da særlig musikk fra 70-tallet. 

Alle band på festivalen var klart inspirert av denne tidsepoken, både hva musikkstil og sound 

angikk. Vi hadde på forhånd kun hørt om ett band, nemlig årets headliner; Wishbone Ash fra 

England. De øvrige bandene var tyske og nederlandske, men også fra USA og England. Noen 

var solide tribute band til gamle helter som Bob Dylan, Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Frank 

Zappa og Crosby, Stills & Nash, mens resten var oppegående grupper med egen musikk i 

«samme ånd».  

 

Vi hadde magiske dager i Waffenrod i lag med trivelige tyskere og med fantastiske 

musikkopplevelser. De siste konsertene ble avsluttet kl. 0200 om natta. Etter dette var det 

«kveld og mørkt» bokstavelig talt. Vi var litt spente på om det skulle være mye bråk og 

«rølp».  Vi konkluderte med at slikt finner vi helt klart mer av på norske festivaler med 

færre festivaldeltagere. Vi er veldig fristet til å gjenta suksessen med å bake inn denne 

festivalen i kommende ferieturer.  

 

Etter festivalen kjørte vi til 

Ungarn. Der var vi en uke i 

sydentemperatur ved 

Balatonsjøen, før vi dro til 

Budapest og var et par dager.                       

På tur nordover mot Kiel – hvor vi 

pleier å ta ferge over til 

Gøteborg – var vi bl.a. to dager på 

en campingplass rett utenfor 

Praha.  

 

Flotte veier i alle nevnte land. 

Endelig er også veiene i Norge 

kommet et stykke videre fra mye 

krøtterstinivå til mer trygg 

veistandard. 

 

I skrivende stund sitter jeg i campingvogna i Saltstraumen og skriver på Heimhug. Det er 

høst og snart tid for å «stalle vogna» for i år. 
 

På veien: Per Arne Salamonsen og Britt Nancy Westgaard 

 

På sykkeltur i Budapest. Bilde tatt fra Margitbrua med den flotte parlamentsbygningen i 
bakgrunnen. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Crosby,_Stills,_Nash_%26_Young


 

 

 

Filmkveld - Fortsatt (i) live  

 
 
 

Endelig var kvelden her!! Nå skulle nok en vellykket revy 
feires, med god mat og ikke minst filmen fra 
revyforestillingene.  Alle de som sto på scena i april samles for 

å se opptakene sammen.  
 

3 retters meny var planlagt og bestod av:  
Forrett:  Blinis med cremefraiche basert  urtedressing toppet med røkelaks 
Hovedrett:  Lammestek med baconsurret rosenkål gulrøtter og fløtebakte poteter og 

rødvinssaus. 
Dessert:  Hasselbackte epler med konjakkkrem og is. 
 

Kokketeamet bestod av Mette Oddny og Ingvild Målfrid med sine 
respektive bedre halvdeler.  Einar beinet ut og stekte lammelår på 

formiddagen mens resten av menyen ble tilberedt på Steinrøys. 
Ingvild Målfrid brukte svært mye tid på blinisene, hun hadde aldri 
laget slikt noe før, og var rett og slett usikker på hvordan 

sluttresultatet skulle være, men det gikk bra.  Mette Oddny stod på 
med tilbehør til hovedretten (med blåpose på den ene foten – 

operasjon tidligere denne uken; slagord: 'bedre å ha det ondt og 
artig enn bare ondt'). John skrelte epler til den store gullmedaljen. 
Karianne bistod på slutten og sørget for at eplene kom i hasselback 

fasong og så smeltet hun smør.  Og Gerd kom inn som en reddende engel og gjorde alt 
mulig.  
 

Ellers hadde prosjektlederne Marion Brun og 
Karianne Gregersen tradisjonen tro ordnet 

kopper med navn til alle aktørene.  I tillegg 
til navn var det bilde fra rollefiguren i «Eim 
of Stillongs» og bilde av plakaten.  

 
Simon Kåre Almli og Karianne hadde 

redigert en fantastisk film som viste 
enestående skuespillerprestasjoner, og 
fantastiske musikkarrangement.  Lyd og 

bilde var også svært bra.  All ære til 
filmteamet. 
 

Ja, denne kvelden skryter vi uhemmet av oss 
selv.  Ingen over, ingen ved siden – og alle 

var enige om at det hadde vært en strålende 
aften. 

 

 
 

 
Rapport fra;  

Teatergruppa i UL Daggry  



 

 

 

    
  

Snart er det tid for : 
 

HøstBasar – Steinrøysbasar - Alternbasar 
 

Velkommen til ungdomshuset Steinrøys  
 
Tid:  
Søndag 27. oktober kl.15.00. 
 
Lag 6 arrangerer tradisjonell høstbasar.   
Det blir underholdning, og salg av kaffe og kaker og 
annet godt. 
 
I tillegg blir det loddsalg og åresalg.  
 
Vi trenger gevinster, og håper mange kan bidra 
 
Har du noe du vil gi, kan det leveres til en av disse:  
Mette Røbergeng 
Elisabeth Bakken 
Merete Soleglad 
May-Britt Meisfjord 
Marianne Sletten 
 
PS: Hvis du vil vi skal hente, kan du gi 
beskjed til  
Mette - mobil 45 63 48 54 eller 
Elisabeth mobil 97 06 67 76 
 

I år er en av hovedgevinstene ett lappeteppe 

som mange Heimhugs lesere har vært med å 

bidratt til – vi er spent på hvem som blir den 

heldige vinneren av dette fargerike, store og 

varme teppet    



 

 

 

Alteren Montessoriforening 
 

Styret i Alteren Montessoriforening ønsker med dette innlegget å oppdatere de som allerede kjenner til 

friskoleinitiativet, og ikke minst å informere de som har flyttet til Alteren i de senere år. 

 

Alteren Montessoriforening SA ble stiftet i 2010 i forbindelse med at ny friskole for barnetrinnet potensielt 

kunne etableres ved nedlegging av Alteren Barneskole. Det ble gjennomført folkemøter med stort 

engasjement, og det ble i denne sammenheng blant annet reist tilstrekkelig egenkapital i form av eierandeler 

til at foreningen kunne søke om godkjenning for oppstart av Montessoriskole. Utdanningsdirektoratet 

(UDIR) ga godkjenning på søknaden, med varighet på tre år.  

 

I etterkant av godkjenningen var Alteren Barneskole fredet i flere år, og Montessoriforeningen avventet sitt 

initiativ siden skolebygget ikke kunne overtas. I forbindelse med de nye diskusjonene om 

skolestrukturendring i Rana kommune, ble det i årsmøte 2016 valgt inn et nytt styre i foreningen. Mandatet 

var først og fremst å få på plass en ny godkjenning fra UDIR, siden den tidligere godkjenningen ikke lenger 

var gyldig.  

 

Gjennom møter i styret og diskusjoner med de opprinnelige initiativtakerne ble det utarbeidet og sendt inn 

en ny søknad til UDIR 23. desember 2016. Rana kommune ga sitt høringssvar 22. mai 2017. I januar 2018 

mottok styret avslag på søknaden, med klagefrist 31. januar, og det ble på kort tid utarbeidet en grundig 

klage på direktoratets avslag. Kort tid etter mottok vi svar fra direktoratet om at klagen var mottatt, og at 

avslaget ble opprettholdt. April samme år ble klagen videresendt til Kunnskapsdepartementet, uten at dette 

var kjent for styret. Onsdag 26. august 2019, over ett og et halvt år etter vi sendte inn klagen, mottok jeg en 

epost fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement med følgende vedtak: 

 

‘’Departementet omgjør Utdanningsdirektoratets vedtak 9. januar 2018. Alteren Montessoriforening SA får 

godkjenning som friskole etter friskoleloven § 2-1 annet ledd bokstav b. Skolen er godkjent for inntil 67 

elever på 1.-7. trinn. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.’’ 

 

Sjelden har jeg satt kaffen så i halsen! Etter vi ble informert om at direktoratet opprettholdt sitt avslag etter å 

ha mottatt vår klage, ble i realiteten styrets arbeid lagt på is.  

 

I dag sitter vi plutselig i en situasjon hvor vi har en godkjenning for oppstart av Montessoriskole (med 

varighet på 3 år), og styret er svært tilfreds med at departementet vurderte klagen som så god at direktoratets 

avslag ble omgjort. Samtidig har mye skjedd de siste 2-3 årene. Elevene fra Alteren er flyttet inn i Båsmo 

Barneskole, ny barneskole skal bygges på Båsmo, og UL Daggry er i en prosess for overtakelse av 

skolebygget på Alteren. I tillegg flytter stadig nye barnefamilier til bygda, og de som bor her setter nye barn 

til verden.  

 

Styret ønsker å finne ut hvordan befolkningen med tilhørighet til Alteren stiller seg til et videre arbeid for 

realisering av en Montessoriskole for 1-7. trinn, og vil derfor invitere til et åpent møte innen nyttår. 

Tidspunkt vil bli annonsert gjennom UL Daggry sin mailliste samt Facebookside, og vi håper på godt 

oppmøte. 

 

 

Styret i Alteren Montessoriforening;  

Krister Salamonsen 

Øyvin Salamonsen 

Stina Rognhaug 

Helge Sandnes 

  



 

 

 

Halloweenfest på Alteren skole 
 

Vi ønsker velkommen til tradisjonell halloweenfest på Alteren skole 

 

torsdag 31. oktober 
 

Festen starter kl. 1800 og de som vil kan være der til kl 20.30 

 

Inngang kr. 20 

 
(Det blir trekning av gevinst på inngangsbilletten og alle får en liten godtepose) 

 

Det blir salg av brus, kaker, pølse med .brød og godteri. 

 

Vi ser frem til en skrekkelig koselig kveld!! 

 
I år som i fjor koker vi kaffe slik at de voksne som ønsker å slå seg ned og slå av en prat, er velkommen til det. 

 

 

 

 

 

 
 

Arrangør: UL Daggrys komite for spas og moro på Alteren skole 

 

 
 

 

 



 

 

 

Status i skolesaken  

 
I forrige utgave av Heimhug, hadde vi kommet i dialog med kommunen om en eventuell 
overtagelse av Alteren skole. Som ett resultat av dette, sendte ungdomslaget en søknad 
til Rana kommune den 6mai. I denne søknaden ba ungdomslaget om å få tilbud om å få 

overta både bygningsmasse og tilhørende tomteareal på samme vilkår som for andre 
nedlagte skoler i kommunen. Dette området og bygningsmasse er ment å skal erstatte 

dagens ungdomshus – Steinrøys.  
 
 

I søknaden ble behov for areal 
skissert, og dette  
oppsummeres i denne 

tegningen: 
 

Administrasjonen fikk ikke 
ferdig denne saken til 
formannskapsmøtet i mai, så 

den kom på dagsordenen den 
27.august (sak 63/19). Saken 

kom opp i påfølgende 
kommunestyre 3.september 
(sak 73/19), og vedtaket ble til 

slutt at UL Daggry skal få 
tilbud om å overta Alteren skole 
på samme vilkår som andre 

nedlagte skoler har blitt 
overdratt til lag/foreninger. 

Den eneste forskjellen er at en 
klausul ved eventuell salg – da 
skal Rana Kommune ha ett ord 

med i laget.  
 

Nå jobbes det med grunnlag for 
informasjon til et medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte i ungdomslaget. Her skal det 
legges frem forslag til planer for å gjøre endringer av bygningsmassen sånn at den er 

tilpasset ungdomslagets drift – sannsynligvis i flere byggetrinn.  
 
 

Informasjon om medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte kommer fra hovedlaget når dato 
er satt – kanskje i løpet av november?  



 

 

 

1Avlingen er stor i Snyfjellåga - årets squash er ett eksempel på 
det 

Hjemme hos……………… 

 
10 km fra hovedveien finner vi familien 

Vassvik Snefjellå tidlig en søndag kveld. 
Flaks at alle er hjemme samtidig – for 

dette er en aktiv gjeng. Husets frue – 
Hilde Anita – er inne i sitt første år som 
leder i UL Daggry, Trond er leder i 

Idrettsgruppa og med 2 barn i sin mest 
aktive alder – så er det flere gjøremål i 
tillegg til jobb og skole.  

 
Søndagen er 

snart på hell og med god bakstlukt i huset, så avsløres det at 
det er bakt både spelt-brød, vanlig brød og pizza-snurrer. 
Mens leder'n i ungdomslaget måtte sende ut en info om Lego-

league før vi kom til ordet, så forsvant en av Heimhugs 
utstedte på kjøkkenet og var plutselig i smakinga av nybakt 

brød – og godkjente baksten tvert!  
 
Hilde Anita er oppvokst i Snyfjellåga (men noen få avbrekk 

med bosted i mer urbane strøk i Rana + 5 uker i Trondheim) 
og trives godt med fritt utsyn over Langvatnet. De nærmeste 
naboene er storebrødrene Geir og Øyvind med sine respektive 

familier.  
Ute bærer hangen preg av ett aktivt medlem i Rana Hagelag – 

og på spørsmål om det er kun ho som interesserer seg for hage, 
så kommer det kjapt frem at hvis det er stein involvert, så syns 

Trond også det er en artig aktivitet.  

 
Trond er oppvokst ved fylkesveien – 

nærmere bestemt i Røbergenget – 
og har alltid sagt at han skulle bo 
sånn at han ser havet. Her sitter 

han – men godt fornøyd med at 
han ser vann – om enn ferskt og 
ikke salt.  

 
Havet har de godt utsyn til fra 

hytta på Handnesøya – en plass 
alle koser seg og nyter tilværelsen 
med alle mulige aktiviteter og 

fisking.  
 

 
 

 

 
 



 

 

 

Vedkassen - kor e dein? Svaret er at den 
ikke er kommet inn fra garasjen etter 
sommeropphold der.... 

Dukskap i en ny variant - en gammel 
koffert kan brukes også til dette – 
kreativt synes vi. 

Duker finnes også i ett gammelt 
framskap fra Storlien (oppi dalen). Duken 
er produsert av mor Audhild 

Ida er en strukturert dame og har lagd oversikt over hva 
som skulle gjøres på søndag - bl.a 'se ka gutan gjør' 

Tobias har startet på 
fotballtrening - i tillegg til 
ski 

Trond og Hilde Anita traff hverandre da de jobbet med stein og uteanlegg i 
2002, og i 2007 ble det bryllup på Steinrøys. Snart ble det bygging i 

Snyfjellåga, og Tobias kom som skikkelig nystuban i 2010 (uten av vi 
skal røpe detaljer om byggecampingvogna….). Ida kom etter i 2012.  

 
Hvordan arter en helt alminnelig dag seg for en småbarnsfamilie i 
Snyfjellåga?  

Ukens aktiviteter er loggført på en oversikt som henger godt synlig i 
kjøkkenet – denne er god å ha når praktiske planer og logistikk skal på 
plass.  

Vekkerklokken ringer kl 06.20 og da er 
det morgenstell, frokost, 

matpakkesmøring før skolebussen 
kommer kl 07.00. Turen mot skolen 
går til Altermark og Alternes før 

bussen går videre til Båsmoen.  
 

For Hilde Anita starter arbeidsdagen 
mellom kl 06.45 og 09.15 – alt etter 
vaktplan, og avsluttes mellom 14.15 

og 16.45. Trond kl 08 eller kl 09 
avslutter da kl 16 eller 17. Med disse 
arbeidstidene så skjønner vi godt at 

en oversikt og logistikkplaner må 
være på plass. 

Ettermiddagsaktiviteter er det også – 
Tobias spiller fotball og både han og 

Ida trener på ski. Som ikke det var nok, har Trond startet opp et 

enkeltmannsforetak med det praktiske navnet Snefjellå multi service som 
han innimellom jobber med på ettermiddagstid.  

 
 
 

  



 

 

 

Når det var revy i vår, var hele familien med. Det var 
løsningen hvis de skulle ha litt 'sammen-tid' i 

perioden øvinger gikk for fullt. Nå skal det sies at de 
minste har nedarvede revygener og er naturtalenter 

innenfor sjangeren.  
 

I en travel hverdag – lar 

de seg irritere over 
lysreguleringen i Almlia?  
Nei – så absolutt ikke. 

Praktikeren Hilde Anita 
har mer enn en gang 

utnyttet stoppene til litt 
ekstra kontortid. Dessuten blir det ett løft for bygda å få gang- 

og sykkelsti, og da må vi tåle litt venting i en liten periode. Har 

noen tenkt på hvordan det er å jobbe oppi dette? Trond mener de er fantastiske folk med 
god tålmodighet – han mener selv han har slitt om det var han....... 

 
Familien i Snyfjellåga har hatt nye leieboere i sommer. Hele 6 svalereir har de hatt 
oppigjennom veggene. Svalene har bygd reir med leire – og det har vært ett yrende liv 

hele sommeren – men de lager ett fryktelig føre under der de holder til. Men spennende 
og artig var det!  

 

Både Trond og Hilde Anita er 
vokst opp med at 

dugnadsånden i høyeste grad 
er tilstede – og at uten den vil 
ting ikke skje av seg selv. Hvis 

vi ønsker at ungene skal ha 
tilbud og miljø rundt seg – ja 
så må vi trø til selv også. Nå er 

det Lego League som gjelder – 
og hvem som er ivrigst er vi 

usikker på…..pappaen har 
mange års erfaring med 

Legobygging….. 

 
Alt tar tid, men det er prioritering vi alle må gjøre. Og vi får 

det til – om vi vil   
 
Vi er glade for at unge krefter tar ett tak for bygda – og håper at mange støtter opp om 

arbeidet i blant annet ungdomslaget fremover.  
 
Takk for oss – plutselig er vi på veien igjen – det er kun dager igjen til julenummeret   

 
 

 
Dette nummerets bladfyker;  

Mette Oddny og Marion 
 


