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      God jul! 
 



Kjære Heimhugs lesere! 

 

Det er alltid trivelig å legge handa på verket og 

dele ny lagsavis med dere.  

 

Etter en nydelig høst, ble det omsider litt vinterlig. 

Faktisk kom snøen perfekt til julegrantenninga.  

 

En av de største begivenhetene på Alteren i år, må 

vi vel kunne si er splitterny gang- og sykkelvei - 

riktignok bare på halve den planlagte strekninga.  

På knapt ett år har dette omfattende prosjektet 

kommet til en ende. Hvordan vi skal markere åpning 

av herligheten kan du lese mer om i avisa.  

 

Ellers så har vi fått sjekket opp hva folk i bygda 

tradisjonelt har til julemiddag. Vi har også samlet 

stoff om det som har rørt seg siden sist vi var «på 

lufta». Håper dere vil kose dere med lesningen. 

 

Nå er det tid for å finne juleroen og nyte koselige 

fridager i lag med familie og venner.  

 

Vi ønsker alle våre lesere en god jul.  

Husk på julebukkene fredag den 13.januar 

(tyvende-dags-jul). 

 

Marion og Britt Nancy 

 

Sakset fra julebladet «Som julenissen på kjerringa fra 2018» 
 

Julepost Men, Olav! Skriver du julekort nå allerede i 

april? Ja, du skjønner, de legger på portoen 1.mai. 

 

Ønskeliste En liten jente setter seg på fanget til 

julenissen på et kjøpesenter, og nissen spør som han 

pleier: Hva ønsker du deg til jul, lille frøken? 

Barnet stirrer bekymret og med åpen munn på nissen. 

Så sier hun oppgitt: «Fikk du ikke e-posten min?»  

 

Viktig telefon Mamma, mamma, vi må ringe julenissen med en gang! Hvorfor det? Du må 

fortelle ham at jeg ikke ønsker meg bilbane likevel! Men… du har jo ønsket deg det i 

hele høst! Jada, men nå står det en helt ny bilbane innerst i klesskapet, så da kan han 

heller ta med seg noe annet!  

 

 
 

Utgis av:  

U.L. Daggry  

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Redaktører:  

Marion Brun 

Epost:marion.brun400@gmail.com 

Tlf.: 977 39102  

 

Britt Nancy Westgaard  

E-post: britt.westgaard@nb.no 

Tlf.: 906 34943  

Opplag og frekvens       

45  (trykt utgave)         

300  (distribuert med e-post) 

Utgis med 3 nr. pr. år.   

Neste utgivelse planlagt til 

påsken 2020. 

Forsidebildet:             

Julenissen besøkte julegran-

tenninga på Alteren.              

Foto: Mette Røbergeng 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
Trening etter nyttår? Vi fortsetter i samme stil som den nylig 

avsluttede høstsesongen. Instruktør: Maiken Aasebøsøl 

Time 1: Klokka 1830-1915 : kondisjonstrening               

Time 2: Klokka 1915-2000: styrketrening 

Meld deg på hos Britt Nancy på             

e-post: britt.westgaard@nb.no   

Eller mobil: 906 34 943.              

Oppgi hvilken time du foretrekker. 

Vi begynner tirsdag 14.januar og har 

siste time før sommerferien, tirsdag 2.juni.         

Vi hopper over to tirsdager i forbindelse med      

vinterferie (3.mars) og påskeferie (7.april). 

Til sammen 19 + 19 treningstimer. 

Pris for én av timene:  950  kr (50 kr pr. time)                    

Pris for begge timer :  1600 kr (42 kr pr. time)               

Ungdom 15-18 år: halv pris. Max 20 personer pr. time.     

Først-til-mølla-prinsippet. Grip sjansen til å gi deg selv en god start på det nye året!   

 

Nye koster i styret for Alteren andeløp: Alf Arne Eide og Britt Nancy Westgaard 

har i mange år representert UL Daggry i Alteren Andeløp sitt styre. De som har 

overtatt fra 2020 er Gerd Lillealter og Stig Meisfjord. Vi håper de får like god støtte i 

arbeidet sitt som de foregående styremedlemmene har hatt. 

 

Alteren andeløp 2020 Dato for andeløpet er lørdag 13.juni.  Loddene er klare for salg. 

Super julegaveide! Pris som før: kr 100.  

For kjøp av lodd, kontakt:           

Gerd Lillealter (UL Daggry)             tlf. 913 74 320                        

Line Antonsen (Alteren skytterlag) tlf. 958 51 993 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Kakekjøledisk Ungdomslaget har vært på auksjon på gamle Kongsvegen yrkesskole. Der 

dro de hjem med en flott kjøledisk beregnet til fremtidige kakeserveringer. Vi gleder 

oss til innvielsen. 

 

Neste års komitearbeid som er planlagt pr. nu:          

Lag 3: Julesoare og høstbasar. 

Lag 1: Høstmiddag. 

 

Gave fra Bossmo & Ytteren IL Da Nord Rana kommunistiske forening ble 

nedlagt ønsket de å gi pengegaver til B&Y. Dette skulle komme barn og 

ungdomsarbeid på Nordsia til gode. B&Y har derfor bestemt at de skulle dele 

10% av pengegaven med andre lag og foreninger på nordsia. Disse fikk tildelt 

penger: Normal SK, Slalomklubben, B&Y skolekorps, Alteren skytterlag og 

U.L. Daggry. En pengesum hver på 10 000 kr er helt fantastisk. Vi setter stor 

pris på dette og de kommer godt med i det videre arbeidet i ungdomslaget. 

Tusen takk!! 

 

Sponsormidler fra Helgelandskraft Vi har søkt om midler og fått tildelt 5000 kr fra 

Helgelandskraft. Disse pengene skal blant annet brukes til å kjøpe nye fotballnett til 

ballbingen ved skolen. 

 

 

Fra barnemunn Vi har tidligere hatt herlige sitater fra barn som sier noe om det de 

forbinder med julen - her er noen flere knyttet til hyrdene på marken: 

 

 «Hyrdene hadde turban på hodet mens de gjetet sauer og høner. Etter at 

hyrdestunden var slutt, dro de for å besøke Jesus på julaften. Det er derfor vi gir 

hverandre gaver i dag. Men de spiste nok kanskje ikke ribbe. Jeg tror de spiste 

grønnsaker og drakk vin. Eller kanskje de grillet eselet tross alt?» (Julian, 7år) 

«Det var julestjernen som lyste så høyt 

at de tre vimsete menn ble ført fremover 

til låven der Jesusbarnet lå i skjødet til 

jomfru Maria» (Magnus, 7år) 

«De vise menn så en stor stjerne som de 

fulgte etter. Til slutt kom de frem til 

Jesus, som den gang bare var et vanlig 

barn. Så ga de Jesus røyk og myrra». 

(Hans, 8år) 

 



MIDDAG PÅ GRENDAHUSET 

 
Torsdag 3.oktober stilte LAG 4 opp med varm middag og dessert til 

ca 50 store og små - som kom direkte fra jobb, skole, barnehage og sine pensjonisthjem, 

til et innbydende høstpyntet Steinrøys. 

På menyen var det god 

gammeldags mat - kjøttkaker i 

brunsaus med poteter og 

grønnsaker som tilbehør. I løpet 

av et par effektive og trivelige 

timer hadde komiteen både 

servert middag og gode kaker, 

samt solgt lodd til den kommende 

høstbasaren.  

                                                   

I familien Soleglad er det alltid noe på gang, så for å få timeplanen til å gå opp med 

aktiviteter på ettermiddagen - stilte besteforeldrene Berg opp og deltok på middagen, 

før de sørget for frakting og «oppbevaring» av opptil tre barnebarn som skulle «hit-og-

dit». Med god planlegging og god hjelp, rakk man både middagsserveringa på Steinrøys 

samt alle fritidsaktivitetene. Det er noe som heter at man får tid til det man vil.  

Det har etter hvert blitt en tradisjon med middagssalg i løpet av oktober/november  

 

Vi takket for maten og fortsatte hjem denne nydelige finværsdagen i rekken av flere 

denne høsten.  

Her ser vi en del av komiteen - LAG 4 



Juletakkebrev fra lederen. 

 

Så har snart et år, gått allerede. Det har vært en ære og spennende å få lov å være leder i U. L 

Daggry. Det har vært mye å sette seg inn i og mye har måtte komme etter hvert. Stadig vekk 

kommer det ny kunnskap og informasjon om driften i U. L Daggry. Heldig er jeg som har 

masse positive folk rundt meg som støtter og hjelper og som sitter med mye kunnskap om 

tidligere drift. Jeg er glad for, og syns det er en rikdom for ungdomslaget, at vi har en 

sammensetning av både gammel og ung og de midt imellom. Dette gjør at vi utfyller 

hverandre og skaper gode forutsetning for vekst i laget.  

Jeg ønsker å takke alle sammen for det flotte arbeidet som er gjort i året som har gått. Når jeg 

ser på hvilke aktiviteter det har vært, så er det ikke småtteri. Dette skal vi være fornøyde av!!! 

Jeg hører rundt omkring at U. L Daggry og Alteren er kjent for sin aktivitet. Det var blant 

annet en av grunnen til at vi ble kontaktet for å være med i First Lego League. Jeg er ordentlig 

stolt over bygda vår og spesielt når jeg møter mennesker som sier: «Ja, dåkk på Alteren. Dåkk 

gjær og får tell så mytje arti.» Og det er jo sant!! Og det er deres fortjeneste!! Heldig er vi!! 

Tusen hjertelig takk til alle for den flotte innsatsen som er blitt utført i året 2019.  

De ulike komiteen har gjennomført flotte arrangement, som sikrer inntekt til ungdomslaget, 

men ikke minst aktivitet, trivsel og møteplasser for oss i og utenfor bygda.  

 

Komitearbeid i år:  

Julesoare Lag 6  

Høstbasar Lag 6. (Nå er det fem år til neste gang de har store arrangement.)  

Høstmiddag Lag 5. 

I tillegg har de forskjellige undergruppene og enkelt personer gjort et formidabelt arbeid 

med å skape spas og moro, både for gammel og ung, som både har gjort oss spreke og blide 

og skapt sosiale arenaer. 

Halloweenfest på skolen 

Alteren Andeløp 

Alternmesterskap 

Barnegym 

17.mai 

Trim med Maiken. 

Celsastafett  

Våravslutning på skola 

Alternmesterskap 

Kulturvandring 

Rundvask 

Revy 

 

 

 

 



 

En stor takk må også rettes til 2020 gruppa som har gjort et stort arbeid med å innhente 

opplysninger, regne, tegne og planlegge. Slik at en har et godt grunnlag for å avgi stemme, 

når en skal ha årsmøte for å avgjøre om man skal overta Alteren skole eller ikke. 

Tusen takk til vår Web – redaktør Simon Almli, som for det første er som en potet og 

multikunstner. Du er en bidragsyter både på revy, andeløp, kulturvandring og mye mer. I 

tillegg er du en stødig Webredaktør som legger ut alt som sendes ut på Alterenlista og mere til 

og sørger for at Hjemmesida er oppdatert.  

Takk til Styret som i tillegg til å ha bidratt til arrangement, gjør et godt arbeid gjennom hele 

året med gode ideer, refleksjoner, kunnskap og erfaring og som samarbeider mot det beste for 

U. L Daggry. Takk for at dere har tatt meg så godt imot og hjelper meg til å gjøre en god jobb. 

Tusen takk til redaktørene i Heimhug for at dere gjør det mulig å ha en så flott lokalavis. Det 

er sjelden vare! Dere bidrar med glede, humor, informasjon og kjennskap til det som skjer i 

bygda. Dere er med på å samle folket. 😊 

Til sist, men ikke minst, tusen takk til alle dere der ute, både 

medlemmer og andre, som bidrar med humør, hjelp, ideer, 

aktivitet og som fremsnakker laget og dets arbeid.  

Jeg håper alle får en varm og fredelig jul og et passe spennende 

godt nytt år. Jeg gleder meg til nytt år som medlem i U. L 

Daggry. 

 

Med vennlig hilsen Hilde Anita V. Snefjellå, leder i U. L 

Daggry.   

 

P.S Min mann ble passelig fornærmet når han ikke ble nevnt til 

takk. Så tusen takk min kjekke, maskuline, snille og tålmodige 

mann for den jobben du gjør i familien. Slik at jeg blant annet 

kan dra på møter, auksjon og gjøre kontorarbeid i forbindelse 

med ledervervet. Love you. 

 

  



Lysløype på Alterneset! 

 
Vi referer til en henvendelse til 

servicetorget i kommunen fra en 

alternesværing da det hadde falt 30 cm 

med sny, og man hadde fått en ikke-

gangbar-gangvei. Her er teksten og 

bildet som ble lagt ved:  

 
«Den nye gang- og sykkelstien på Alteren har blitt utrolig flott og vi var kjempeglade for å 
kunne ta den i bruk! Men ettersom den fortsatt ikke er brøytet etter at vinteren startet tenkte 
jeg at kanskje UL Daggry kunne ta den i bruk til lysløype? Vi har alltid savnet lysløype på 
Alteren og her hadde vi slått to fluer i et smekk! Eller vil gangveien bli brøytet senere i vinter?» 

 
 «

 
 

 

Merkelig nok har ikke innsenderen fått noe svar fra kommunen enda…  



Rein i Altermark-krysset!!!!! 

 

 

 

 

 

Bilister som kommer ‘utanifrå’, 

må passe på når de nærmer seg 

Altermark-krysset – der står det 

nemlig en rein…… 

….og det er en av det 

standhaftige slaget……… 

 

 

 

 

Her er svaret 😊  
 

  



Høstbasar 2019 
Søndag 27.oktober ble den tradisjonelle høstbasaren arrangert på Steinrøys.  

   Basaren har sin tradisjonelle stil.    

Det selges kaffe, kaker og 

dertilhørende herligheter. Det 

selges lodd i bøker og på årer.  

 

Det klirres på bordene når vi 

skal sjekke alle årene vi har 

kjøpt, og premier leveres til 

lykkelige vinnere.  

 

 

I år var det flott underholdning. 3 unge alterenværinger          

hadde gode historier og flott sang. Tusen takk til Mikkel    

Bjørkmo-Jensen, Ida V.Snefjellå og Amanda O. Salamonsen! 

 

En av årets hovedgevinster var ett lappeteppe som Heimhugs lesere har bidratt til. Det ble 

ett stort flott teppe som kommer til å gi mye varme – det ble også ganske tungt, så det kan bli 

en utfordring å komme seg opp etter middagskvila 😊  

Den heldige vinneren ble Else Pettersen, som familien i Røbergenget hadde solgt lodd til.  

Vi gratulerer!  



Status skolesaken 
 

 

Kommunen er ikke ferdig med 

reguleringsplanen som skal skille ut tomta 

rundt skolebygningen, men internt i 

ungdomslaget har arbeidsgruppa Steinrøys 

2020 jobbet med forslag og informasjon til 

styret i ungdomslaget.  

 

Mandag 16.desember hadde arbeidsgruppa 

møte med styret i hovedlaget for å gjennomgå 

forslagene så langt.  

 

I grove trekk kan vi oppsummere forslagene fra 

arbeidsgruppa slik:  

 

 Ungdomslaget overtar Alteren skole under forutsetning av at tomt og vilkår 

blir slik vedtakene foreligger fra kommunestyret i september 2019 

 Steinrøys avvikles som ungdomshus, og skolen blir ungdomslagets nye 

lokalitet.  

 Endring av skolebygget må gjøres i flere faser. Fase 1 innebærer i hovedsak 

endring innvendig sånn at det tilrettelegges for ny større sal og nytt kjøkken.  

 Fase 2: Energiøkonomisering i bygget 

 Fase 3: Utbygging av lokaler som kan benyttes til idrett og teaterformål.  

 

 

Arbeidsgruppa presiserer også viktigheten av å få satt ned team med ressurser som 

kan jobbe bl.a med finansiering av alle faser – spesielt fase 2 og 3. Ungdomslaget har 

oppsparte midler som helt/delvis kan dekke kostnader i fase 1.  

Og sist – men ikke minst: Her blir det mange oppgaver som kan gjøres på doning – 

og det vil alle få muligheten til å delta på 😊  

 

 

Saken skal opp til avstemming på ungdomslagets årsmøte i januar/februar – da vil 

det bli vist detaljerte tegninger/planer.  

 

 

  



Halloween-fest  

Skrekk og gru er veldig spennende - og 

når «Komiteen for spas og moro» 

inviterer til ekte Halloween-fest på 

gammelskola, da er det ikke mange som 

vil gå glipp av det! Faktisk så kom det 

omtrent 70 personer til arrangementet! 

Det var alt fra treåringer utkledt som 

skumle (søte) tigere, til 

skrekkinngytende blødende og arrete 

skapninger i ulike aldersgrupper. Mange 

voksne hadde også betalt seg inn, og av 

disse hadde flere kledt seg ut. 

I komiteen fant vi flere store jenter 

som tok ansvar ved inngangen med salg 

av billetter og ellers i den spennende og 

innholdsrike kiosken. De er gode 

forbilder for de mindre ungene, som ser 

at det ikke er nødvendig med voksne til 

å gjøre alt. I tillegg er det jo morsomt å drive med «kjøp-og-salg» og få bidra til en 

artig fest for de som er mindre enn seg. 

På lærerværelset var det mulighet for å ta seg en kopp kaffe, eller ta en time-out - om 

man var stor eller liten.  

I gymsalen var det musikk, 

mørkt som seg hør og bør, 

spindelvev og livløse 

personer hengende 

oppunder taket og sittende 

urørlig på en stol. Dette 

var ganske effektfullt, og 

vi aner at komiteen har 

jobbet en god del på 

forhånd for å få alt dette 

på plass. Det var musikk 

slik at de som ville danse 

eller leke skremmeleker, kunne gjøre det som passet best. 

I kjelleren var det skrekkammer! Dit kom aldri Heimhugs 

utsendte medarbeider. Men, tilbakemeldingene var entydige 

om at det var forferdelig skummelt!  



Det var flere som hadde en voksen i lag med seg ned - og det var ikke 

fritt for at noen ble så skremt at de kom løpende og skrikende opp 

igjen.  Også her var flere storunger med på regien og opplegget i 

skrekkammeret. Bl.a. måtte jo noen være frivillig liggende i kista… 

Skumle lyder og skremmende effekter virket altså som planlagt.  

Litt utpå kvelden fikk vi besøk av to 

politimenn. De var ikke så skumle! Den ene 

var vår egen Sturla - som bor på Alterneset. 

De hadde først vært på besøk bomberommet på Båsmoen, 

hvor de hadde et tilsvarende opplegg. Dessverre for de som 

arrangerte, var det bare en håndfull innbetalte - ifølge 

politiet. De delte ut masse reflekser til de feststemte ungene 

på Alteren før de sa adjø.  

Det ble tid for limbo i gymsalen. Der kom alle de skumle 

skapningene fram og ålte seg under stanga som ble holdt opp 

av to voksne. Det ble også trukket en vinner på 

inngangsbilletten, og om ikke undertegnede husker feil, så var 

det en Sønvisen Snefjellå som ble den heldige. 

 

Mette på både 

opplevelser, adrenalin 

og masse godteri - tok 

de feststemte avskjed 

med venner og kjente 

for denne gang. Igjen 

ser man det fine 

samspillet mellom de 

største og de minste 

som er så verdifullt.  

 

I forkant av- og ikke minst i 

etterkant av festen, ligger det 

mye arbeid og frivillige hender 

som har sørget for innkjøp, 

vasking, rydding og pynting.  I 

tillegg til baking av temakaker 

og cupcakes.  

Veldig bra jobba!!!  



First Lego League, Team U.L. Daggry 

I forrige nummer av Heimhug stod det at gjennom U.L. Daggry var det påmeldt et lag til 
First Lego League. 

Laget besto av: Dennis Thomassen 7. kl, Isak Stensland 6. kl, Edvard Bøe 6. kl, Adrian 
Røbergeng 6. kl, Julian Fagerli 6. kl, Edwin Rølvåg 5. kl, Synne Mikalsen 5. kl, Mia 
Rognhaug 5. kl, Petter S. Snefjellå 5. kl, Tobias V. Snefjellå 4. kl.  

 

 

Utdrag fra rapporten som laget leverte inn: 

«Ingen av oss på laget Team master Bilders har deltatt på First Lego League før. Noen av 
oss hadde sett og hørt litt om First Lego League, og syntes det var spennende.  

Vi går på samme skole, men ikke alle kjente hverandre fra før.   

Vi har jobbet med dette på fritiden vår, i lokalene til nedlagte 
Alteren skole. Første samling var 29. september. Vi startet 
med å bli kjent, planlegge og bygge Challenge settet. Alle 
bidro med byggingen. En utfordring var å få øvingsdagene til 
å passe for alle. Det løste vi med å rullere på ukedagene. For å 
få en god start hadde vi en intensiv helg med overnatting på 
skolen. Ellers har vi møttes hver søndag og en ettermiddag i 
uka. Foreldrene våre har laget mat til oss, overnattet sammen 
med oss og holdt tråden i prosjektet fra gang til gang.  

 

Kjerneverdiene har vi hatt 
med oss i alt vi har gjort.» 
Kjerneverdiene er lagarbeid, 
inkludering, oppdagelse og 
innovasjon, innvirkning og å 
ha det gøy. 

 

 

Fra overnattingen på skolen. 
Hjemmelaget pizza 

Ungene i prosessen med å finne 
problemstilling 



I First Lego League er det flere oppgaver som må gjennomføres;  
- En rapport om arbeidet som er gjort skal leveres inn,                
- laget skal designe og programmere en Lego Mindstorm robot som skal løse oppdrag på                                      
en robotbane,                      
- laget skal definere et problem og forsøke å finne en løsning på problemet.           - 
- laget skal lage en stand på konkurransedagen som viser arbeid som er gjort og løsning 
på problemstillingen.  

Lagets problemstilling var:  Hvordan kan vi unngå at økt nedbør skader bygninger, og 
hvordan kan vi utnytte denne nedbøren? 

 
Laget har jobbet knallhardt og det har vært mye jobb. Men ikke minst har det vært 
lærerikt og gøy. I pausene har ungene lekt og hatt det gøy sammen. Spesielt 
overnattingshelga ble satt stor pris på. Det var rørende å se hvor stolte Alteren elevene 
var over å få ligge på skola og få vise elevene fra Båsmo skolen sin. 

Prosessen har vært ny for alle og det er mer enn en gang at foreldrene har klødd seg i 
hodet for planlegging av fremgangen i prosjektet.   

Selve konkurransedagen var en festdag uten like. Med DJ, robotkamper, underholdning 
og fremlegg. En intensiv, men minnerik dag. Team master builders gikk videre til 
kvartfinalen og det var stor jubel. Tenk å komme videre til kvartfinalen første året!! Det 
var vi veldig stolte av.  

Det deltok 14 lag til sammen på konkurransedagen. Laget vårt ble også nominert, som 
en av tre, til kjerneverdiprisen. Dessverre vant vi ikke, men å bli nominert som et av 14 
lag, første året, var en stor ære.  

 

 

 

 

Arbeider med å lage film. Her vises et 
av problemene som kan oppstå med for 
mye vann på en gang, pga 
klimaendringer. 

Innovasjonsgruppa var på kommunen og 
intervjuet en ekspert på overvann 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hadde avslutningsfest på Fregatten med Pizza og 
brus, sponset av Urmaker Monsen og is sponset av U. L 
Daggry. Hageland Lønnum hadde sponset en liten gave 
til hver enkelt deltaker. 

Tusen takk til ungan som har gjort et formidabelt arbeid 
og det etter skoletid, mellom alle andre fritidsaktiviteter. 
Takk til foreldrene som sydde i hop, laget mat og gjorde 
overnattingshelg mulig. Dette var et minne for livet, 

både for store og små. 😊 

 

Vi takker våre sponsorer: Hageland Lønnum, Snefjellå 
Multiservice, Lillevik Transport, Urmaker Monsen, 
mamma og pappa  

Dommerpresentasjon. Stand 

Robotkamp på konkurransedagen 

 

Dommerpresentasjon. Teknologi 

Medaljeutdeling        
Legg merke til gleden over medalje. 
(Kyssing av medalje) 



 



Med ny gang- og sykkelvei er også ny 

gatebelysning og oppgraderte 

bussholdeplasser med splitter nye lekre busskur 

i glass på plass. 

 

Disse kan benyttes til mer enn å sitte i og vente 

på bussen. Redaksjonen planlegger å starte en 

ny fast spalte med den lekre tittelen          
«Med Heimhug i busskuret». Dit vil vi invitere folk fra bygda til en aldri så liten prat. 

 

Først ut var to flotte ungdommer fra Alteren, nærmere bestemt fjortenåringene Emil 

Mathias Eide fra Alterneset og Patrick N. Haueng fra Altermarka. 

Heimhugs reporter hadde julepyntet busshuset og kunne by på gløgg, pepperkaker og 

skumnisser.  

 

Vi hadde en fin samtale om det å gå på den store ungdomsskolen i byen, om hobbyer og 

om julen. 

 

Begge var enige om at de var heldige som hadde fått gå på Alteren skole i barnetrinnet. 

Det var gode opplevelser å ta med seg videre. De fikk også oppleve første året på 

ungdomsskolen på Båsmoen, hvor de trivdes godt. Her var man tidlig ute med digitale 

hjelpemidler. De seks Alteren-elevene ble delt og blandet med to Båsmo-klasser. Disse 

klassene går de fortsatt i på den nye Rana ungdomsskole. De har også fått beholde de 

samme lærerne fra Båsmo, selv om de også har fått et par nye lærere. Emil og Patrick 

er helt klare på at «alt var bedre før». På den nye skolen er det dårligere plass i 

klasserommet, det er frustrerte lærere som ikke har fått tilstrekkelig med kunnskap 

om nye læringsmidler. F.eks. har de ikke på plass e-verktøy for kommunikasjon skole-

elev-hjem. Nå blir div. beskjeder sendt på gammeldagsvis med post. 

 

Selvsagt har de fått en del nye venner, noe som er positivt - selv om de stort sett 

holder seg i lag med dem de kjenner fra før. De synes det er trasig at det stadig er 

hærverk både på skolen ved at ungdommer på ulike vis får brannalarmen til å gå omtrent 

ukentlig. Enten ved å fyre på dopapir, benytte parfyme på følere eller ved å la 

varmtvann stå på slik at det blir damp og alarmen går. Noe som Alteren-guttene hadde 

fått med seg kostet samfunnet flere tusen for hver gang det ble utrykning. De fortalte 

også om hærverk i Ranahallen, bl.a. brannmerker. Guttene hadde en formening om 

hvilket årstrinn det var som sto bak, men uten skikkelige bevis var dette vanskelig å 

gjøre noe med. 

 

Ellers så gledet de seg litt til juleball -historiens første på den nye skolen. De var 

imidlertid overgitt over prisen på 150 kr, bare for å komme inn. Man måtte videre ha 

med penger til å kjøpe mat og slikt. Festen skulle vare til i to-tida om natta, visstnok!  



Dessverre hadde de hørt rykter om at «noen» hadde planer om slåsskamp. Vi håper at 

det er tilstrekkelig med vakter til stede, slik at ungdommen får en artig og minnerik 

fest! 

 
Patrick bor rett ved bussholdeplassen i Altermarka, så han kan vente med å gå ut til han 

ser bussen. Da går bussen etter hvert ned til Alteren skole, hvor de bytter buss. Her 

går Emil på. Siden de kommer på bussen så tidlig, har de sitteplass helt til skolen. Men, 

før man kommer dit er bussen stappfull, og mange må stå. 

 

Jeg gjør en avtale med guttene om å ta noen stemningsbilder for Heimhug fra inni 

skolebussen, siden jeg aldri fikk tid til å følge med bussen på skolen og gjøre en 

reportasje derfra. 

 

Både Patrick og Emil ønsker å bo i Rana når de blir voksne, om de evt. skulle flytte fra 

byen for å gå på skole. Patrick kunne tenkt seg å bli hovslager. Han er ofte på Sletten 

for å hjelpe mamma Linda med hennes hest. Tidligere ridde han en del, men ikke nå 

lengre. Til spørsmål om han ikke ble veldig populær blant jentene på Sletten, siden han 

er en av få gutter der - smiler han bare og flytter spørsmålet til annet tema - nemlig at 

hans mor hadde ordnet med date til han på juleballet… 

 



Emil er ikke så begeistret for Trondheim, men innser at byen har mange tilbud - både 

for den som vil studere der og evt. vil bo der. Han var kritisk til at flere tilbud ble 

borte fra videregående skole i Rana.  

 

Vi snakker litt om hobbyer. Emil er glad i «Hill Climbing» som han forklarer kan være 

f.eks. sykkel eller scooter som kjøretøy. Da går det oppover i løyper eller i skog og 

mark. På vinteren kjører han gjerne randonee ski. Da går man langt og lenge oppover i 

bratt terreng, før man frikjører ned igjen. 

 

Patrick er veldig glad i Twintip-ski. Disse har bøyd tupp på begge sider, slik at man også 

kan kjøre baklengs og trikse. Han er selvlært og liker å være på Skillevollen i løyper som 

ungdommen selv har fått til. Utstyret varer i flere år, og det er stort sett slikt utstyr 

han ønsker seg f.eks. til jul. Siden han nå allerede har Twintip-ski er det årskort og 

play-station-kort som er på ønskelista.  

 

På spørsmål om hvordan de feirer jul, så sier Emil at i år skal storesøster Maja og 

hennes samboer feire jul i lag med dem. Ribbe er tradisjonsmat for begge guttene på 

julaften. Patrick feirer alltid jul med besteforeldre på begge sider heime i Altermarka. 

I år skal imidlertid bestemor Klara som har bodd i Altermarka helt til i år, være 

hos onkel sin familie. 

 

Mens vi hadde treff i busskuret, kom en for oss 

ukjent herremann gående med sin hund. Det viste 

seg å være en nyinnflyttet Patrick Mattson og 

hunden hans. Han og samboeren kjøpte hus i 

Labakken i sommer. Det var hyggelig å hilse på ny 

nabo på Alterneset. Nå er det bare å sørge for at de 

får informasjon om det som skjer på Alteren i form 

av deltagelse på Alterenlista, f.eks. Vi ønsker dem 

varmt velkommen til bygda vår. De har ei flott tomt 

ved fjorden, og de trivdes allerede veldig godt. 

 

 
Da var første «Med Heimhug i busskuret» unnagjort. 

Jeg takker for «besøket» og satser på nytt besøk 

før påskenummeret av Heimhug skal ut i 2020.   

 

 

 

 

 

Vi håper at de fine busshusene får stå i fred for eventuelt hærverk. Det er ikke 

vanlig med vandalisme på Alteren, så det håper og tror vi vil gå bra. 
 



Julegrantenning 2019 
 
Hurra for komiteen for «spas og moro på Alteren skole» som tok ansvaret og sørget 
for at tradisjoner videreføres! 
 
Dermed kunne undertegnende og flere møte opp til julegrantenning ved Alteren skole 
1. søndag i advent også i år. 
Etter mange dager med regn og svart mark, kom snyen samtidig med adventa og 
gjorde at det var skikkelig julestemning denne dagen, sjøl om glarholka lura under 
nysnyen. 
  
Grana var på plass og klar til tenning, utenfor SFO sto komiteen klar med varm saft 
og gløgg, pepperkaker og mandariner. 
Det hele åpnet med en julesang, nydelig framført av en nissejente – Liana Forsmo.  
Så ble lysene slått på, og det var det gang rundt juletreet med store og små. 
Rundt 60 personer var møtt fram, mest småbarnsforeldre med sine håpefulle, men 
også besteforeldre og andre som ville komme og dele 
denne ettermiddagen. 
  
Og så sannelig, der var de to som for 23 år siden startet 
denne tradisjonen, Britt Nancy Westgaard og Knut Haugen. 
Da hadde de barn ved skola, og syns det kunne vært artig 
at også Alteren fikk sin julegran. Og hvert år siden har det 
vært julegrantenning her. 
Det syns de var stas, men Knut lura på kor lenge dette ville 
fortsette no når skola var nedlagt? Vi kan bare håpe at 
tilbudet kommer, og at Alternværingene fortsetter å møte 
fram og støtte opp om slike tiltak i nærmiljøet. 

  
Tradisjonen tro kom nissen tilslutt luranes med godteposer i 
sekken. 
Heimhugs utsendte prøvde å få vite kor han holdt til ellers i 
året, men han mumla bare noe om at det var i en fjøs utmed 
Alterskjær- og at det var harde tider for fjøsnissene no for tia. 
Lite låver med varmt høy, mest silo og elendighet. 
Men no va det avklara med NAV at han kunne reise utenlands 
uten å miste nissetrygda, så han såg lyst på tilværelsen 
framover. Det vart nok en tur tel 
nisseslekt både i Sverige og Finland 
på nyåret! 
 
Og en skikkelig fin nisse va det, 
kuinn vel ha aner ovana 

Røvassdalen, for han slo over i dalamål innimella. 
Takk tel nissen og alle andre som sørga for en fin kveld 

på Alterneset 😊 

  
 
 
Hilsen nissebestemor Mette 

To fine smånisser som var på 
julegrantenning sammen med 
mamma og pappa. Det var Leo (3) og 
Aron (1), med etternavn Solvoll. De 
hadde fått hilst på nissen og fått 
godtepose – og var veldig fornøyde. 



SOARÉ  

DEN FØRSTE OG BESTE  

FESTEN PÅ NYÅRET  

 
Lørdag 11. januar kl. 2000 inviterer LAG 3 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 Mona på tlf. 958 35 225 eller e-post som over. 

mailto:julesoare@gmail.com


Hva spiser vi til middag på julaften?  

Hvordan er det med tradisjonene med middag på julaften? Er det stort sprik i bygdas 

befolkning når det gjelder dette? Vi har tatt en uhøytidelig runde via melding på 

facebook – hva spiser dere til middag på julaften?  

Vi starter på Bustneset hos Målfrid Bustnes: Lutefisk med 

ertestuing, bacon og sennep. Moltekrem og sandkaker eller krumkaker 

til dessert.  

Så fortsetter vi innover til Lillealteren:  

Unni Lillealter: Tradisjonell ribbe med tilbehør og riskrem til dessert.  

Linda Lysfjord: Ribbe med potet, surkål, pølser, saus, epler og svisker. 

Dessert varierer fra år til år.  

Deretter fortsetter vi:  

Kjell Ivar Skjærvik: Ribbe med tilbehør og rispudding til dessert 

Elisabeth Bakken: Pinnekjøtt med kålrabistappe og potet.  

Marita Skatland, Alterneset: Her møtes 2 tradisjoner og det blir ribbe og 

pinnekjøtt. Pinnekjøttet dampet på mandelpotet i øl. Tilbehøret er kålrabistappe og løksaus.  

Til ribben serveres mandelpotet, grønnsaker, rød og surkål, svisker, julepølse og en god brun 

saus. Til slutt desserten: Bråtengs hjemmelagede karamellpudding.  

Morten Growen: Ribbe med potet, brunsaus, rødkål, surkål. Til dessert spiser 

de multekrem og krumkake 

Simon Kåre Almli i Almlia: Ribbe og elgsteik med potet, ertestuing og rødkål  

Mette Røbergeng: Kveite med tilbehør 

Vi tar av fylkesveien oppover Altermark/Snefjellå:  

Anne Kari Leiråmo Snefjellå: Salt lammekjøtt med kålrabistappe og mølja. Her 

serveres det også røkt pinnekjøtt som alternativ. Til dessert er det multekrem.   

Øyvind Snefjellå: Kalkun – ett flere timer langt prosjekt 

Multekrem + rikelig med småkaker utpå kvellinga – og en portvin til aftens 

PS: Øyvind har aldri smakt bedre multekrem enn den han selv lager…..sjølskryt ska 

vi hør på – førr det kjem rett i fra hjerte 😊  

Bente Heien Bjørkmo i Altermarka: Røkt pinnekjøtt (fra Hanssen), kålrabistappe og potet. 

Til dessert serveres moltekrem, karamellpudding og julekaker. 

Anikken Hansen: Ribbe, potet, surkål og grønnsaker. Dessert: Riskrem med rødsaus 

Gerd Lillealter – helt innpå Ytteren: Ribbe, medisterpølse, julepølse, sossiser,  potet, 

surkål, rosenkål, asparges, svisker, grov sennep. Dessert: Multekrem og krumkaker  

Vi kan konkludere med at tradisjonene er forskjellige og ikke engang 

redaktørene har samme servering på julaften; I Alterneset servers ribbe med tilbehør 

og hjemmelaget karamellpudding til dessert, mens i Litjneset er det kveite, 

mandelpotet, eggesmør, kokt gulrot, en rømmeklatt og hjemmelaget flatbrød som 

gjelder.  

Uansett hva du har på bordet 24.desember – kos deg 😊  
 

 



Den gamle julenissen 2019  

av Jan Robert Antonsen 

 
Den gamle julenissen satt og gynget i 

gyngestolen og tenkte som han hadde for 

vane når det led mot kveld etter en travel 

dag. Han funderte over mange ting. Han 

håpet ikke det at han av og til tenkte høyt, kunne føre til at han ble sett på som en 

rikssynser som måtte uttale seg og mene noe om absolutt alle ting og risikere å bli 

intervjuet i radio, TV og andre medier. 

 

Den gamle julenissen hadde fulgt et råd fra en tidligere leder av landet mot nord. 

Nemlig å plassere småstein i Nesnalobbene (skotøy for vinterbruk) sine for å avlede 

tankene hver gang han leste i avisene om lasaretter og landingsplasser for 

julenissesleder og andre flyvende objekter. 

 

Småsteinene nissen over 12-15 år hadde brukt utgjorde så mye steinmasse at han kunne 

gi store bidrag til tre av de største vegprosjektene i dette landet mot nord. 

 

Røyken fra leirbålene hos de blåe, røde og kystnissene hadde ført til sterk varme, 

særlig når diskusjonen gikk på torget om plassering av lasarettet/lasarettene. 

 

Blant de mange tingene som hadde blitt diskutert var Ressursgruppa, som av noen også 

ble kalt såkalte eksperter. Denne ressursgruppa hadde blant annet et medlem som 

hadde en oldefar som kjørte gjennom rødnisseland med hest og kjerre i sin ungdom. 

 

Han kunne derfor umulig være uhildet mente noen blånisser og kystnisser. 

 

Striden var hard mellom rødnissene, kystnissene og blånissene. Kystnissene, blånissene 

og 10 andre nisseledere var enige om én ting. Lasarettene måtte ikke legges til 

rødnisseland – en svært omtrentlig plassering, i motsetning til aksen mellom blånissene 

og kystnissene, som var en mer spesifikk plassering. Rundt leirbålene på sine heimsteder 

samlet både kystnissene, blånissene og rødnissene seg. Ingen var interessert i å miste 

lasarettet sitt. Kystnissene med flere samlet seg i festdrakt for å vise at dette var 

viktig. 

 

Nå var det ikke lenger full enighet mellom kystnissene og blånissene om hvor på aksen 

lasarettet skulle ligge, dersom det bare ble ett. Det ble også snakket om at landet til 

fjordrødhudene var en aktuell plass for et lasarett. Noen kystnisser mente at det 

kanskje var lurt å spille på lag med rødnissene også. Alle ventet i spenning, for kampen 

var utmattende og hard. 

 

Nissen forstod godt at dette var en sak som betydde mye for mange. Det gjaldt liv og 

helse og tilbud til fødende. Direktøren over lasarettene hadde en bakgrunn fra et land 

som var vant til både stille og storm. Det hadde kommet godt med og ville fortsatt 



gjøre det. Direktøren ville ha to lasaretter der det største ville være hos rødnissene. 

Dette stemte styret for lasarettene imot og rødnissene fikk deler av skjegget i 

postkassa av forskrekkelse. Men til sist ville nok den Høie ministeren for lasarettene 

bestemme hvordan dette skulle bli. 

 

Blant jazznissene var det forholdsvis rolig, det var bare litt brann i det partiet som 

hadde en rose som symbol. Det var nå splittet opp i en mengde rosa, lyserøde og 

mørkerøde mindre roser. En av stiklingene var fargerik og spennende, men også lett 

influert av en viss type sopp. 

 

Nissen var glad for at reinsdyrene 

produserte lite utslipp på sin ferd 

over himmelhjørnene. Han følte ikke 

flyskam, men i løpet av vinteren 

hadde han mye klær på og følte en 

viss klesskam. En rapport hadde 

fortalt at klesindustrien var enda 

verre for klimaet enn flyene. Men nissen tenkte på julekulden og arbeidsmiljøet for 

alvene, dvergene og de andre hjelperne, så klesskammen ville han ikke gjøre noe med. 

 

Litt kjøttskam kjente han på. Resultatet av dette var at reinsdyrene i sleden hans fikk 

være yrkesaktive lenger. Dermed fikk de et forlenget liv før de ble brukt i reinskav, 

kokkjøtt og lignende produkter. Denne politikken ble av reinsdyrene selv kalt utvidet, 

fleksibel levealder-justering. 

 

Nissen måtte innrømme at han beundret ungnissene som engasjerte seg for å få de som 

styrer til å gjøre mer for kloden. 

 

Det kunne være at de som hadde levd en stund hadde mistet litt glød, kanskje de unge 

kunne vekke dem opp til å tenke i nye baner. 

 

De norske fotballsparkende herrene ble også slitne, så de holdt ut i 70 av 90 minutter 

av kampene. Like fullt fikk de like mye lønn som damene som holdt ut 120 minutter også i 

mesterskap. Dette hadde en liten representant for de større nissene i en by litt lenger 

mot NORD reagert på. Han mente mannfolkene burde tjene mer. 

 

Disse litt større nissene litt lenger mot NORD var forresten ikke populære blant 

hverken blånisser, kystnisser eller rødnisser. 

 

De ville ha bort utdanningsplassene av lasarettarbeidere og de som skulle undervise 

smånissene langs kysten. Dette reagerte alle tre nissetypene på, og dette var faktisk 

alle tre enige om at var galt. 

 

Striden om dette hadde ført til mange røyksignal og leirbål langs kysten. Selv om 

kampen syntes tapt ville ikke de til tider festkledde gi opp kampen. 



Nissen hadde vurdert å dele opp virksomheten sin i mindre enheter. En del for meier og 

slede, en del for reinsdyr og en del for de som laget gaver på verkstedene. Disse kunne 

igjen deles opp i avdelingen for harde pakker, myke pakker og pakker av tre og metall. 

Alle måtte ha sin egen driftsleder og dette krevde derfor mange nye lederstillinger, 

men det ville forenkle virksomheten mye og føre til kraftige innsparinger. 

 

Hva de forskjellige virksomhetene skulle kalles visste han ikke. Det burde være et 

internasjonalt navn som sa minst mulig om hva virksomheten gjorde reint praktisk. 

 

Den amerikanske presidenten skremte ham fortsatt, det samme med noen av de andre 

lederne i verden. Når nissen fløy over området der historien om barnet i krybben kom 

fra, var han redd han og sleden skulle bli tatt for en drone og bli skutt ned. 

 

Julenissen var redd Nordpolen ville bli oppkjøpt av den amerikanske presidenten. Det 

kunne føre til mange problemer med landingstillatelse for han som var kledd i rødt og 

dermed kunne forveksles med makter som ble regnet som fiender av USA. 

 

Vindmøllene bekymret også nissen. De utgjorde en fare for både ham og reinsdyrene og 

andre flyvende vesener. Han fryktet også den geriatriske tsunamien som kunne bli 

emnet på en spillefilm med Kristoffer Joner. Tittelen kunne bli Bølgen 2. Nissen så for 

seg gigantiske mengder spesialeffekter som tusenvis av rullatorer, spaserstokker og 

tannproteser. Dette ville bli en dyr film å spille inn. 

 

Nissen gikk ut på trappa og så stjernene som blinket på himmelen. En av stjernene kunne 

være den som lyste for over 2000 år siden, kanskje den fortsatt kunne vise vei for 

både vise og mindre vise mennesker.  

 

Han følte av og til han var liten og alene på denne kloden, men samtidig var han glad for 

det han kunne gjøre for å glede barn over hele verden. Nissen så også månen lyse klar 

med en liten sky ved siden av.  

 

Nå ville forresten den amerikanske presidenten ha folk til månen, for å sjekke om det 

hadde skjedd noe nytt på 50 år siden sist månen fikk besøk fra jorda. Det kan hende 

noen ønsket at presidenten ville ta turen selv. 

 

Noen lette snøfnugg begynte å dale og han gikk 

inn for å slukke stearinlysene. I morgen var 

atter en dag med nye muligheter. Han visste 

ikke helt alt hva morgendagene ville bringe, 

men han håpet og trodde det ville bli noe fint. 

Nissen ba en stille bønn før han sovnet om at 

verden skulle bli et enda bedre sted i det nye 

året som snart kom, og særlig at det ville bli et 

enda bedre forhold mellom rødnissene, 

blånissene og kystnissene i det kommende året.  



Hjemme hos…. 
 

Nesten ‘halast’ inn i jula, så e bladfykan fra Heimhug ute på 

tokt. Ettersom vi ha tenkt oss innom en plass vi ha prøva oss 

på før, så måtte ‘me juksa lite’ og sjekka ut om det va folk 

heime når vi ha avtalt tur.  

En sen lørdagsettermiddag er vi på tur til Bakken for å sjekke om Elisabeth har 

ordnet til jul i bestefars hus.  

Allerede på trappa ved inngangsdøra skjønner vi at 

her bor en kreativ sjel. Der står det granmosenisser 

og fjøsnisser oppstilt og tar imot oss i et dekorativt 

landskap av granbar og kongler. Vi ringer på og 

tramper inn: ‘Hoho - her kjæm Heimhug på besøk’- 

‘ Jau det va det eg frøkta’, sei vertinna, men vi blir 

ønsket velkommen inn på kjøkkenet og benker oss 

rundt det gamle kjøkkenbordet der klaffa blir slått 

opp og intervjuet er i gang. 

 

Elisabeth er født og oppvokst på Bakken, i et hus som ble 

bygd nytt på gården. Sammen med foreldrene Elin og Jostein 

og broren Joakim, og besteforeldrene Magny og Kristoffer i 

nabohuset. Og der sprang hun mye ut og inn, og var like mye 

heime i begge hus. Da ho ble født bodde oldeforeldrene Karen 

og Arthur i gammelstua, så i en periode var dem faktisk 4 

generasjona på gården. Gammelhuset vart så leid ut en tid, før 

det ble revet i 2000.Mange gode minner fra den gang, i             

«bestefarhuset» der møttes storfamilien når det var 

markeringer , både til jul og gjebursdager. Og om huset var 

lite, var det plass for alle. 

 

Bakken er nå den eneste gården med melkekyr igjen på Stor-

Alteren, og enda er det pappa Jostein som driver den. 

 

Som voksen har Elisabeth bodd flere plasser, både på Mo, i Levanger, på Loftfjellet 

og så 11 år i Snyfjellåga sammen med datteren Hilde. Og like før jul i 2018 flyttet 

Elisabeth og Hilde inn i huset der Kristoffer og Magny Bakken bodde. Den 

opprinnelige planen var å lage generasjonsbolig, og at bestefar Kristoffer skulle bo i 

ene enden og de i den andre. Nå ble det dessverre ikke som planlagt, men Elisabeth 

er i alle fall klar på en ting: Hun er kommet hjem og det er et godt hus å bo i. 

 

bestemor Magny og bestefar Kristoffer 



Ett gammelt hus trenger stell og vedlikehold, og her er det gjort mye. Hele loftet er 

renovert og isolert, og med ei nevenyttig jente som Elisabeth, så er det blitt flott og 

praktisk både oppe og nede. 

 

Familien betyr mye for Elisabeth. Broren Joakim bor nå på sørsida i Andebu, men er 

hjemme i Rana hver jul, påske og sommerferie.  

 

Under mimring fra oppveksten på Alteren dukker det opp mange minner. 

Barnelaget på Steinrøys med de røde bord og stoler, der man 

leka og tegnet. 17.mai på Steinrøys (og den tunge bakken opp 

etter at toget hadde vært rundt granhekken), juletrefest på 

Steinrøys i mellomjula og skolegangen på Alteren. Mange av 

disse aktivitetene er det slutt på i dag – og noen tatt med videre 

rundt miljøet på Alternskola. Og- som sagt; mange gode 

minner er lagret. Nå er det en ny tid – og hun sier det er opp til 

oss selv å skape de nye aktivitetene og minner. 

 

Til daglig finner vi Elisabeth på lageret på Byggmakker i 

Langneset. Men – hun er en kreativ person. Er utdannet 

blomsterdekoratør og har jobbet med blomster i mange år. Vi 

aner at den skapende siden bare ligger på kvil og dukker det 

opp en mulighet, så kanskje ….? 

 

Hun har planer om å fullføre agronomutdanninga for å ha mere 

kunnskap på det området. På sikt er nemlig meningen at hun skal overta 

familiegården og drive den videre. Slike jenter det vil 

Alteren ha! 

 

Datteren Hilde går nå i 10.klasse på kommunens store 

ungdomsskole. Det har vært mye skriverier om ting som 

ikke er ferdigstilt bygningsmessig der, og det er hun enig 

i. Men dyktige og gode lærere gjør at det er ei trivelig 

skole å gå på, og hun har mange av vennene der. 

 

Elisabeth tar godt vare på tradisjonene fra tidligere 

generasjoner. Ho har også vært aktiv i ungdomslaget i 

mange år, og vi i teatergruppa er så heldig å ha fått nyte 

godt av hennes kreative evner – både på kostyme-og 

rekvisittsiden. Og i siste revy debuterte hun sågar på på scena. 

Både som drage, hest og Målfrid på Bustnes (uten sammenligning for øvrig).  

 

Duk-skuffer med alt i orden. Duken er 
sydd av gammeltante Birgit Høvik. 
Legg merke til at juledukene ligger 
klar  - ferdig strøket! 

Hilde koser med huskatten Bris 



Inne på kjøkkenet er 

juleforberedelsene godt i gang. Årets 

egglikør er under produksjon – og 

det er av det eksklusive og kortreiste 

slaget. Egg fra Midstraum gård og 

melk fra fjøsen på Bakken. (OBS - % 

er ikke kortreist – men fra glasshuset på 

Mo). Den av Heimhugs utsendte som ikke kjørte bil, fikk 

prøvesmake produksjonen og den falt i god smak må vite. 

En smak i hver fot resulterte i terningkast 6 – ‘veldig god – 

ikkje førr søt, ikke førr tjukk, rant godt ut av glaset’ 

 

Og julebaksten er godt i gang og vi vart bydd på ‘smågomat’. Ett uttrykk som ikke 

høres ofte lenger, men som betyr småkaker eller kjeks. Boks etter boks kom på 

bordet, vi va imponert.Det var brune pinner, skriverfruens, brune pinner 2, 

kokosmakroner og havreflarn. På 2.søndag i advent sku det sågar bakes bondelefsa 

etter oppskrifta fra ho Målfrid på Bustnes, så her bi det litt av hvert på kaffebordet i 

jula. 

 

Vi bør også nevne et førjulstips til våre lesere: 

Elisabeths adventskalender- en rad med gule «Post It-lapper i vinduskarmen der det 

sto skrevet alt som måtte gjøres unna før jul, så ble de flyttet vekk og ned på veggen 

etter hvert som oppgavene ble utført. Smart! 

 

Hytta på Stortjønna er ei gammel familiehytte som ble kjøpt i 1965. Den ligger i 

nærheten av familiehytta til «Røbergengklanen «, og det har vært hytteliv med besøk 

begge veier gjennom generasjonene. Sist ut var Hilde og Anna som besøkte 

hverandre opp og ned Tortnflågan . «Bakkahytta» er nå i 

Elisabeths eie, og har også fått litt oppkausing. Det er en plass 

der de trives, og benyttes når det er anledning til det. 

 

Vi inviterte oss på en liten omvisning i både 1. og 2. etasje, og 

det er blitt flott og nytt overalt. 

 

PS: SISTE-SISTE!! 

Når vi snakker om nytt…. på omvisning i stua dukket det opp en 

kjekk kar, og det var IKKE 

nissen for å si det sånn. Vi følger saken… 
 

 

 

 

 

 

Transportabel og praktisk vedkasse 

Heimhugs utskremte;  

Mette Oddny og Marion 



 

 

 

 

 

 

 

Stemningsrapport fra skolebussen med ungdoms-
skoleelever fra Alteren. Takk til Emil Eide og Patrick N. 
Haueng for tilsendt bilde 


