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Kjære Heimhugs lesere!  
 
Første nummer i 2021 er straks klar for utsendelse. Vi 
vurderte lenge om vi hadde stoff nok til en utgave ettersom 
det meste av aktiviteter er redusert ned til ett minimum. 
Men det er i disse tider vi har bruk for litt påfyll av hva 
som skjer – ikke minst lokalt når vi ellers blir proppa med 
nyheter og saker fra både innland og utland – så her 
kommer det! 
 
I dette nummeret finner dere papirene fra årets årsmøte 
bakerst. Ett historisk årsmøte der deltagerne stilte med 
munnbind og satt med minst 2 m avstand – men det gikk 
det også! Det som ikke gikk så bra, var valg av ny leder i 
hovedlaget. Nå er vi på jakt etter deg som kan fylle denne 
rollen - se egen artikkel om det.  
 
Vi håper at du koser deg med denne utgaven og vi ønsker 
oss gjerne tilbakemeldinger om du har både ris og ros – og 
ikke minst innspill til neste utgave som vi planlegger til 
høsten.  
 
Nå står påsken for døren – og nasjonale føringer anbefaler 
kun 2 stk på besøk ++. Vi håper at alle tar vare på seg 
selv, følger anbefalingene etter beste evne og får svidd ei 
pølse eller tre i løpet av påskedagene. Litt usikker på hvor 
mye snø vi har igjen etter at sørvesten har rast av seg uti 
uka – men samtidig så kan det snart bli godt skiføre om 
det kommer påfyll fra oven – erfaringsmessig så vet vi at 
det skal ikke mer enn en ettermiddag til…. 
 
God påske!  
 

I redaksjonen;  
Marion og Britt Nancy 

 
 
 

Hovedstyret i UL Daggry etter årsmøtet 2021:  

Leder  Ingen aktuell kandidat pr dd.  På valg 2022 

Nestleder Tom-Roger Abelsen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Kasserer  Vibeke Martine Olsen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Styremedlem Elin Nilsen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Vara Hilde Anita Snefjellå  Valgt for 1 år (2021) På valg 2022 

Vara Veronica Eriksen Valgt for 1 år (2021) På valg 2022 

  

 
 

Utgis av:  

U.L. Daggry  

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Redaktører:  

Marion Brun 

E-post: 

marion.brun400@gmail.com 

Tlf.: 977 39102  

 

Britt Nancy Westgaard  

E-post: britt.westgaard@nb.no 

Tlf.: 906 34943  

 

Opplag og frekvens       
40  (trykt utgave)         

300  (distribuert med e-post) 

Utgis med 3 nr. pr. år.   

Neste utgivelse planlagt høsten 

2021. 

Forsidebildet:  

Tegner: Martine Myhre, 7 år.  

 

Vi takker så mye for den flotte 

tegningen, Martine! 

‘God påske’ på norsk og russisk 

 

 

http://www.uldaggry.no/
mailto:marion.brun400@gmail.com
mailto:britt.westgaard@nb.no
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Viktig annonse – vi søker ny leder i hovedlaget i UL Daggry. 
 
Valgkomiteen har gjort en formidabel jobb og vi er glade og takknemlige for alle som 
har takket ja til å sitte videre i verv eller kommet inn som ny. Vi har fått fylt alle verv, 
bortsett fra ledervervet. Dette betyr at vi per dags dato står uten leder i U.L 
Daggry. Vi frir derfor til alle dere godtfolk der ute om tips til kandidater, eller at dere 
melder dere selv. 
 
Ledervervet er et spennende og givende arbeid og det er en viktig rolle å ivareta en 
aktiv og inkluderende bygd for store og små. Vi er i en viktig periode i laget, da vi er i 
en prosess med å få overta gamle Alteren skole for å bygge det om til nytt bygdehus. 
Det vil bli laget en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med, og lede dette arbeidet 
utenom styret, selv om styret er deltakende i arbeidet. 
 
I styret sitter stødige og erfarne mennesker og tidligere leder er fremdeles i styret. 
Dermed er det mange som er med å styre laget videre med stø kurs, men vi trenger 
noen som kan lede, delegere og holde den store oversikten.  
 
Styrets medlemmer er ett flott gjeng - full av gode ideer, kreative løsninger, passe 
strukturerte, innehar både god og dårlig humor og er noe små gale når det trengs. 
Akkurat passe oppskrift for lagets formål: 
 
«UL Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant 
annet å skape gode møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren.Vi 
ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung. Også for de som har 
tilhørighet til Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her. Laget skal være med på å 
skape gode oppvekst, -og bovilkår i bygda." 
 
Vil du være i styret sammen med oss? Meld deg til Hilde Anita Vassvik Snefjellå, 
på mail hovedlaget@uldaggry.no 
 
Hilsen styret i UL Daggry. 
 
 
 

Hvis du ikke føler deg rede for en styreplass, så er det viktig for ungdomslaget å ha 

medlemmer – og vi er ute etter akkurat deg        

 

Du kan betale medlemskap slik:  

 

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

Kontonummer: 4516 10 97571 

 

Du kan velge ett av disse alternativene:  

• Familie 400 kr 

• Enkeltmedlemskap o/26 år 250 kr 

• Enkeltmedlemskap u/26 år 150 kr 

 

Husk også at på vår nettside www.uldaggry.no finnes både aktuell og historisk informasjon.  

Støtt opp om laget – og dagens reklame; husk at Heimhug finansieres av disse midlene        

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

 

Alterenlista - vi oppfordrer alle til å tipse nye naboer i bygda om å bli medlem på 

e-postlista hvor vi sender ut informasjon om ting som skjer på Alteren. I tillegg 

blir Heimhug distribuert elektronisk som vedlegg til e-post utsendt på 

Alterenlista. Kontakt styret, evt. så kan vi i redaksjonen videreformidle de nye 

e-postadressene til rette vedkommende. 

 

Grasrotandelen - Pr.dags dato har ungdomslaget 

102 grasrotgivere. Tusen takk til dere som støtter 

UL Daggry på denne måten! I 2020 fikk laget nesten 65 000 kr - utrolig viktig 

bidrag, ikke minst i ei tid hvor det meste av aktivitetene er lagt på is som følge 

av koronasituasjonen. Vi vil oppfordre alle til å være grasrotgiver - tips gjerne 

mulige givere! Når du registrerer grasrotmottaker, så har UL DAGGRY Org.nr: 

993 973 831 

 
 

Ingen trening i vårsemesteret - dessverre er det stille i 

gymsalen på skola når det kommer til trimglade herrer, damer og 

barn. Kan vi håpe på oppstart til høsten? 
 

 

 

 

Boligformidling - Alteren. Siden Heimhug kommer så sjeldent ut, er 

lagsavisa neppe som ferskvare å betrakte når det kommer til å legge 

boliger ut for salg eller leie. Men, selvsagt kan man gjerne komme med tips 

til redaksjonen hvis man vurderer å selge egen bolig i bygda. Vi legger det 

gjerne ut i Heimhug. Det kan være interessant å vite at noe kan komme for 

salg. UL Daggry fikk nemlig en henvendelse fra Knut Gullesen som følger: 
«Utflytta Alterværing setter kursen tilbake til Rana til sommeren. Er i den forbindelse ute etter husly for 

meg og familien, og tanken om å returnere til Alteren er forlokkende. Er det noen i Ungdomslaget som 
vet om hus som er til salgs? Har med kone og 3 unger, så vi kan bidra litt til folketallet på Alteren...» 

Knut kan kontaktes på e-post: knutgullesen@hotmail.com 
 

Fra idrettsgruppa: Opprinnelig plan var isfiskekonkurranse den 21.03 – men 

den planen ble tatt av ei stygg værmelding. Angående skiløyper på 

Bakkamoen: Løypene er supre når Bjørn Olav har anledning til å kjøre. 

Tråkkemaskin har vært et par ganger i år, men fram til nylig har det vært 

lite snø. Man har derfor etterstrebet å ha i hvert fall skutersporet oppe. 

«Vi kommer sterkere tilbake neste år !» 

mailto:knutgullesen@hotmail.com
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Status Alteren skole - Ungdomslaget jobber enda med å få 

klarlagt hvilken tomt som blir fradelt på Alterneset i 

forbindelse med skola, og hvordan reguleringsplanen blir til 

slutt. Hva som blir resultatet av den avhenger av hvordan 

bruken av skola er tenkt på området i fremtiden. Se også 

referatet fra årsmøtet ang denne saken. 

 

Fra driftsgruppa: I løpet av april regner vi med det kalles inn til dugnad og 

rundvask av Steinrøys. «Jo flere vi er sammen…alle kan gjøre litt, men én kan 

ikke gjøre alt». 

 

Alteren andeløp - Korona eller ikke, andeløp blir det lørdag 12. juni. Vi håper at 

vi kan invitere flere enn 50 som 

i fjor - til årets begivenhet på 

Lillealteren! Loddsalget er i full 

gang og ungdomslaget har 750 

lodd som skal bytte eiere. Det 

samme har skytterlaget. Hvis 

du kan bidra med å selge ei 

loddbok, er det fint om du 

kontakter Gerd Lillealter (tlf. 

913 74 320) Hvis flere bidrar, 

blir det lettere for de som har 

ansvaret å komme i mål.  Har du ikke fått kjøpt lodd? Kontakt: 

For UL Daggry: Gerd Lillealter tlf. 913 74 320 og Britt Nancy W. tlf. 906 34 943. 

For Alteren skytterlag: Line Antonsen tlf. 958 51 993 

 

  

Medlemskontingent - Vi oppfordrer våre lesere til å bli medlemmer i UL Daggry. 

Det er viktig å framstå som en solid organisasjon med mange medlemmer. Se 

årsmøtepapirene for diskusjon og vedtak.  

 

 

Uteaktivitet - På Alterneset har noen barnefamilier møttest 

uformelt til «aking-og-moro» for å gjøre litt sammen med 

trygg koronavirusavstand, selvsagt. Til tross for bare litt snø 

en av dagene, ble det full fart i bakken ned mot fjæra fra 

Korsnesveien.  
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Vinterbading er ikke bare for de 

tøffeste 

 
Heimhug har fått med seg at flere og flere bader i fjorden – uansett 
årstid og temperatur. Vi har fått en av bygdas tøffeste i så måte, til 
å skrive noen ord om dette:  
 
Etter mange år med mye smerter og opplevelser av å være 
mislykket, tok jeg ansvar for egen helse og begynte på veien mot å 
kunne leve mest mulig uten smertestillende medikamenter. Så da 
koronaen slo inn over oss, ble 2020 året jeg brukte MYE tid på 
selvutvikling, både på det fysiske og psykiske planet. Jeg brukte tid 
på kursing og ikke minst lære meg masse om bruk av eteriske 
oljer. Vinterbading eller kaldbading, var fremdeles bare en fascinasjon.  

 
Da høsten kom og «alle de andre» hadde en 
hverdag med jobb kjente jeg på mange ting, bla 
ensomhet. Det fordi jeg gikk hjemme og var 
sykemeldt. Jeg fikk da en venneforespørsel via 
Instagram fra hoppiranfjorden, som da besto av 2 
stk. Maiken som vi kjenner fra treninga og en 
venninne av henne. De hadde da badet siden i 
august. Jeg bestemte meg umiddelbart at jeg 
skulle prøve dette, til tross for at det var blitt 
november. Kropp og sjel hadde nok godt av et 
sjokk og ikke minst få lov til å møte noen under 
trygge forhold.  
 
En gang ble til flere og i 
dag bader jeg nesten hver 
dag. Det er IKKE fordi jeg 

er den tøffeste eller elsker å fryse!!!! Jeg elsker sol og varme og 
hater faktisk å fryse. Etter at jeg begynte å bade 3-4 gang i uka 
kjente jeg virkelig effekten av endorfinene som sprer seg i kroppen 
etter badet og det gir meg noen smertefrie timer. Nok til at jeg får 
hvilt såpass mye at jeg ikke trenger å ta smertestillende tabletter. Så 
for meg er dette blitt en livsstil og ikke en greie for å vise meg frem 
på sosiale medier. Badinga er et verktøy i prosessen for å nå et mål, 
å ha en bedre hverdag. Jeg gleder meg alltid til et bad og ikke minst 
til å møte mine badevenner   
 
Bli med!  

Hver onsdag kl.8.45 og søndag kl.11.00 er det fellesbad på Åneset 
for de som vil være med! Ha på ullsokker og joggesko, i tillegg til 
badetøy. Da er føttene mer beskytta mot kulde! Følg gjerne 
hoppiranfjorden på Instagram eller Facebook, da vil du få info og 
inspirasjon   

 

 

  

Vennlig hilsen  

Susanne 

(Bjørkmo) 
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Jeg var så heldig og fikk i oppgave og skrive en artikkel om hvordan overgangen fra Båsmo 

barneskole til Rana u var for 07-kullet fra Alteren. Jeg selv har funnet meg godt til rette. Jeg 

har fått mange nye venner, men noen av de beste er fra Alteren.  

 

Jeg var så heldig å komme i samme klasse som en av mine beste 

venne siden Alternskolen. Vi er mye i lag, men har også fått 

mange nye venner i klassen. Vi tar buss i lag til skolen hver dag. 

Det går helt greit å ta buss, men om vinteren er det ikke alltid 

brøytet. Det kan gjøre det vanskelig for oss og busen og komme 

fram.  

 

På grunn av koronaen fikk vi ikke en helt normal start på året. 

Klassen vår er en kohort, og vi må prøve og holde oss til det. Og 

før jul hadde vi til og med hjemme skole i et par uker. Det gikk 

helt fint, men ble kjedelig etter hvert. Og av og til var det 

problemer med kommunikasjon mellom elever og lærere. Men 

nå er alt jeg kan tenke på, at det snart er påske. Jeg gleder meg til å 

være med familie og gå på ski. Her ser du hva de andre svarte: 

 

Solveig Alexandra Myhre 
 

1. Har du funnet deg til rette? 

Ja det har jeg. Jeg synes det få kjempegreit på ungdomsskolen, og jeg har 

fått mange nye venner. 

 

2. Går du i samme klasse som noen fra Alteren?  

Ja, jeg går i samme klasse som en av mine beste venninner fra Alteren. 

 

3. Holder dere i hop, eller her du nye venner? 

Jeg er som sagt mye med venninnen min fra Alteren, men har også 

mange gode venner i ny klassen. 

 

4. Hvordan dår det å ta buss? 

Bussen går veldig tidlig om morgenen. Jeg må gå hjemme fra kl 07:15 og 

er ikke på skolen før kl 08:10, ca en time senere. Av og til kjører bussen 

også forbi.  

 

5. Har dere kohorter? 

Klassen vår er en kohort men av og til blandes vi men de andre klassene i 

f.eks når vi har kunst og håndverk, tur dag, språk og valgfag. 

 

6. Hvordan gikk det å ha hjemmeundervisning? 

Det fikk helt greit, men kunne være kjedelig i blant. Så hadde vi også lærere som ikke var så 

gode til å forklare det vi skulle gjøre. 

 

7. Gleder du deg til påske? 

Jeg gleder meg veldig til påske, ferie og til å tilbring mye tid med nærmeste familie.  

 

 

Birthe Nilsen 
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Eline Harsvik  

 

1. Har du funnet deg til rette? 

Ja jeg har funnet meg godt til rette og fått mange nye venner. 

 

2. Går du i samme klasse som noen fra Alteren?  

Nei jeg går ikke i samme klasse som noen fra Alteren. 

 

3. Holder dere i hop, eller her du nye venner? 

Jeg har fått nye venner men er med venninnene mine fra Alteren 

mer. 

 

4. Hvordan dår det å ta buss? 

Det er veldig kjedelig, men det går fint. 

 

5. Har dere kohorter? 

Ja, klassen vår er en kohort. 

 

6. Hvordan gikk det å ha hjemmeundervisning? 

Det gikk fint men var veldig kjedelig, og ikke veldig lærerikt. 

 

7. Gleder du deg til påske? 

Ja det gjør jeg, men savner å feire i Sverige. 

 

 

 

 

  

  

 

  

Denne flotte påskehøna og pongpong-
kyllingene er lagd av familien Myhre 
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Det skjer litt i nærområdet 

I desember og januar var det ett nydelig gangar-føre oppover hågan. 

Fin hardtrakka sti gjorde at det var som å gå etter den fineste 

autostradaen helt førbi golfbanen og videre oppover på Alter-fjellet på 

den flotte løypa som kjøres opp av tråkkemaskinen.  

Å gå på tur oppå hågan e reine medisin i ei tid du ikke skal være for 

sosial, for her var det mange ute på tur – og det er kjempehyggelig å 

møte folk på runden        

På en av rundene traff jeg noen damer som kunne fortelle om ett gjeng 

som hver fredag møtes og koker kaffe på formiddagen. Dermed måtte 

Heimhugs redaksjon i gang med litt spaning for å finne ut 

når, hvor og hvem var det vi kunne treffe? Ettersom vi 

ikke visste hvor den faste bålplassen var, måtte vi ta i 

bruk gamle indianertriks når vi kom til området – 

antagelig litt sent – en fredag. Vi fant ett bål – og det var 

lunkent enda – så nå hadde vi funnet arnestedet        

Litt etterforskning i nabolaget, så fikk vi alliert oss med 

en deltager som skulle sende sms når kaffen var klar.  

Og sms kom det – men denne fredagen var snøen dyp 

(det kom jo ned 80 cm snø den torsdagen….) og det var 

ikke gangbart oppover – og redaksjonen måtte ta i bruk 

truger for å komme seg til målet.  

Akkurat i siste liten før dagens treff skulle løses opp, 

klarte redaksjonens utsendte å komme seg oppover – 

kaffen var riktignok drukket opp – men vi kom tidsnok til 

å få tatt bilde og slått av en prat.  

Gjengen møtes hver fredag formiddag (i 10-11-tiden?). 

Antall deltagere varierer sterkt, men bål og kaffe er fast takst. Det ryktes også at det har 

vært rene påskestemningen innimellom med pølsegrilling.   

Vi lurte på hva temaet for dagens møte hadde vært, og da er det kontante svaret at generell 

oppdatering er hovedagenda. Under eventuelt kan det dukke opp mange tema som den 

muntre gjengen ikke vil nærmere inn på - men vi kan bare ane ……        

Vi syns tiltaket er utrolig bra og ser frem til å møte karene flere ganger oppi 

bakkan!  

 

På truger i lunsjpausen;  

Marion 

  

Gutta på tur - fra venstre: Arnold Bjørhusdal, Bjørn 
Bjørhusdal, Jan Eivindsen, Eifred Aasen 



Side 10 av 34 

 

Fra idrettsgruppa:  

Vi minner om turboksen på 

Alteren-fjellet: 
 

 

 

 

GPS-koordinater til boksen:  

33 W 0456238 

UTM 7355484 

ca høyde 280 moh 
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Fra fotoarkivet (i Røbergenget – les: hos Mette R)  
Første bilde er fra en påsketur til Rikmoen i Altermarka. Året er ca 1946. 

Legg spesielt merke til karene i kvitskjorta, man tok ikke lett på skiantrekket i de dager 

heller! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. rekke fra venstre: Astrid Bech, Kirsten Alterhaug, Mekkal Olsen 

2. rekke: Åse Alterhaug (Stanghelle), Margrete Olsen (Røbergeng) 

Bak: Hans Alterhaug og verten sjøl, Konrad Rikmo 
 

Vi fortsetter med tema ski:  

Opp igjennom tidene har det vært tradisjon at skjærtorsdag var det skiskytter-renn på 

Forsamlingshuset i Hammerneset (Langvassgrenda). Mange Alternværinger har deltatt der. 

Her et bilde fra da Heimhugs utsendte dekket løpet for (red.anm: noen få) år siden.  

 

 

 

 

Vi ser fra venstre: 

Bjørn Olav Lillealter , Trond 

Vassvik, Øyvind Snefjellå og 

Hilde Anita Snefjellå som er 

klare til dyst.  
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«Det var en gang» 

Det nærmer seg april, og da rinner det oss i hu dengang da Alteren kvinneklubb sin basar 

var et sikkert vårtegn. Da var det som regel tina i bakken opp til Steinrøys, så folk kunne 

komme seg opp uten fare for bakoverskli.  

 

Her er et bilde med 

noen av de aktive 

damene: 

Fra venstre: 

Sissi Stormo, Inger-

Anne Alterhaug, Minda 

Småli, Halfrid Sletten og 

Gunvor Gullesen. 

 

Bak på basarsnora 

henger noen av 

gevinstene, nydelig 

håndarbeid av ymse 

slag.  
 

 

 

I skrivende stund vet man 

lite om hvordan 17. mai kan 

feires.  
Da kan det passe med et 

bilde fra dengang Alteren 

hadde både eget korps og 

eget skoletog. Og fint vær på 

nasjonaldagen. Årstall sånn 

rundt 1993.  

 

Kanskje du kjenner noen 

igjen på bildet?  

 
  

 
Med flotte mimrebilder, ønske om en god påske og fin vår, kan 

vi lekke følgende nyhet:  

 
Sikre kilder i LitjAltern kan informere om at is-sesongen er begynt! 
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Med Heimhug i busskuret 
 
En av våre faste spalter som vi prøver å få med i Heimhug, er ‘Med Heimhug i 

busskuret’. Etter at vi fikk opptil flere flotte skur med ny gang- og sykkelvei, ja så må 

vi benytte dem til de formålene vi kan.  

 

Det skal sies at det nærmet seg frist for levering og trykking for dette nummeret, men 

optimister som vi er - så la redaktørene ut på vandring mot ett busskur sånn ca 19.45 

en tirsdagskveld. Ja – for det hadde jo blitt kveld, men vi har sett så mye sprekinger 

både gå, sykle å springe etter gang- og sykkelstien, at vi tok det for gitt at vi kunne 

‘huke’ noen også denne kvelden.  

 

Britt Nancy hadde med påskeblomst, varm te og sitteunderlag, og på en mørk kveld i 

ett gudsførganganes dritvær så stilte vi oss opp like ovenfor krysset ned til 

Alterneset.  

 

Det dro mye folk forbi – i bil……og vi lura på alle ha blitt lat-staura som ikkje tok seg 

ut selv om det va skikkelig regnvær????  

 

Vi fikk god tid til å filosofere over dette i den timen vi sto der, og tid til å drikke 

varm te – mens både privatbiler og snyploger osa forbi – noen antagelig noen km 

over 60-grensen……Vi filosofert over kor mykje penga vi kuin ha fått tel kassen i 

ungdomslaget hvis vi kunna fått en andel av bøtern på strekninga…… 

 

Til slutt ble vi både kald og hustrig da vi tok kveld. Men vi konkludert:  

Det må være Nordlandssendinga som hold folk heime i dette tidsrommet. Det er jo 

så mye spennende som skjer både lokalt og litt mere ulokalt.  

 

Men – vi gir oss ikke – plutselig så er vi der igjen        
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Hjemme hos – på stadig nye fronter – og kanaler! 
 

Etter ett år med korona-restriksjoner har vi ikke bare fått utfordringer – men også 

måtte håndtere det meste på andre måter - og dermed fått nye muligheter. Det 

tradisjonelle hjemme-hos-besøket med oppmøte utfor ytterdøra er inntil videre 

avlyst – og når vi ser lovgivernes problemer med å overholde egne regler – ja så tar 

vi ansvar og inviterer oss hjem til – denne gangen utflyttede alterenværinger en sen 

mandagskveld like før påske.  

 

PS: Kjenner du noen som har flyttet herfra og som kan være aktuell for denne spalten? Vi tar 

imot tips!  

 

Vi kom på dette sånn like før leveringsfrist – og sendte forespørsel til firestykker – 

som på strak arm sa ‘ja’ – så det blir litt om flere i dette nummeret.  

 

Vi starter med en utflytta altermark-kørv:  

 

Frode Krommen er av årgangen 1970. Han fylte 50 år i fjor og feiringen ble som alt 

annet lagt i karantene. Frode bor i Valnesfjord i Fauske kommune og driver eget 

rørleggerfirma – Rørproffen Salten AS. Han er eneste ansatt og for tiden er de fleste 

oppdrag i Bodø, men det er kun 4 mil kjøring hver vei.  

 

 

 

Slik tar vi bilder via Teams       Vi avslørte via live kaffedrikking at Frode er Liverpool-fan – logoen på kaffekruset 
var ikke å ta feil av! 
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Som 8-åring flyttet Frode sammen med mamma Dagny og bror Terje til Forsmoen i 

Altermarka. Frode startet i 2.klasse på Alteren og da var de 6 elever i klassen. Så 

flyttet en elev – og de var 5 stykker igjen. Etter hvert kom også lillesøster Linda og 

lillebror Stian og dermed var barnekullet dobla på Forsmoen.  

 

Det var mange barn i Altermarka når Frode vokste opp, og de var sammen på 

fritiden og gjorde de aktivitetene som datidens unge gjorde. Når de kom heim med 

skolebussen, var det inn med skolesekken for å kaste den fra seg og deretter ut i full 

fart for å treffe lekekompiser. Og hva tok datidens ungdom seg til? Frode vil ikke 

røpe så mye til Heimhug, men litt 'hysj' og tidlig mopedkjøring med mykje lyd forbi 

noens soverom får vi ut av han.  

 

Altermarka er selvfølgelig verdens navle (det syns i alle fall vi som har bodd/bor der 

     ) men bussforbindelser har det aldri vært flust av. Derfor er det artig å mimre 

sammen med Frode når han forteller om ‘byturene’ som gikk til Jensen-butikken på 

Alteren, og for å komme seg dit – haika de med esjebilen fra gruva. Torbjørn 

(Johansen) i Litjneset tok bestandig på haikere og han syns det var stas å snakke med 

ungdommen tel ei avveksling i kjøringa. Mens esjebilen var i Litjneset, så foregikk 

handelen hos Jensen – også va de klar når bilen kom i retur. Trivelige sjåfører var 

også Artur Forsbakk (også han kjørte esjebil) og Are Johansen som var sjåfør på 

skolebussen i de dager.  

 

Kanskje det var esjebil-sjåførene som inspirerte Frode til å jobbe i gruva? I alle fall 

jobbet han der til jul i år 2000. Da satte han kursen sørover mot stor-Oslo – nærmere 

bestemt Bærum, og læretiden til rørlegger der nede. Vi konkluderer med at han er i 

handy-man-kategorien! Så var han innom Valnesfjord og Grimstad – før han endelig 

har slått seg ned i Valnesfjord igjen. Der bor han sammen med sine to døtre på 10 og 

12 år. Valnesfjord har både barne- og ungdomsskole (med ca 200 elever) så det er et 

fint sted å bo for ungdom. Helt ny skole har de også fått – og Frode lurer på om det 

er derfor Fauske kommune er på Robeklista…? Ja hvem vet – men de har i alle fall 

satset på barn og unge – det skal de ha!  

 

Valnesfjord har en stor arbeidsplass i helsesportsenteret, og nå jobber noen ildsjeler 

med å få igjen en folkehøyskole med samme navn som Sjunkhatten nasjonalpark. 

Denne skolen har som mål å ta i mot elever med nedsatt funksjonevne – og det finnes 

ingen andre skoler som denne – så vi heier på dem.  

 

Det nærmer seg påske og opprinnelig plan om å besøke gamle foreldre ser ut til å 

måtte skrinlegges – atter en gang. Trist at det blir slik, men hensynet til smittevern 

kommer først uansett. Frode har tomta på Granmoen enda, og drømmen om å bygge 

ei hytte der lever stadig. Når og om det blir vites ikke pr i dag – men det er jo godt å 

kunne planlegge og drømme litt i disse tider?  
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Frode ønsker å hilse til alle kjente på Alteren – ingen nevnt, ingen glemt. Sist han 

traff flere kjenninger her, var i bursdag hos Jørn for et par år siden – og det ‘steikanes 

artig’!  

 

Vi takker for en trivelig stund via eter’n og håper dokk i Valnesfjord får ei trivelig 

påske!  

 

Vi vender nesen helt sørover og stopper på Nøtterøy ved Tønsberg:  

 

Her har vi avtale med Maria Ailin Almli. Hun 

er 83-modell og vokste opp sammen med 

storebror Simon Kåre, lillebror Daniel og 

mamma Leikny og pappa Knut i den ytterste av 

de tre gårdene i Almlia .  

Hun sier det var fint å vokse opp på Alteren. 

Føler seg heldig som hadde det trygt og med 

nærhet til både skog og fjære. Hun har fremdeles 

kontakt med venner fra oppveksten, da særlig 

Maiken (Strøm) Gullhav - som bodde på 

Alterneset. Og, Maria påpeker at nettopp 

Maiken har bursdag denne dagen vi gjør 

intervjuet. Hun sender derfor gode gratulasjoner 

til sin gamle venninne. 

 

I dag bor Maria på Nøtterøy få kilometer fra Tønsberg, med sin familie som består av 

samboer og tvillingguttene Noah og Gabriel. De er fem år gamle og skal begynne på 

skolen til høsten. De kjøpte seg tomannsbolig i dette rolige og fine området i ytre 

Oslofjord for halvannet år siden. 

 

Før det bodde Maria til sammen 15 år i Oslo. Her tok hun sosionomutdanning og har 

siden jobbet i mange år i helsetjenesten som sosionom og miljøarbeider. Maria og 

familien trivdes i leilighet i storbyen og hadde slått seg til ro, men etter hvert som de 

aktive guttene ble større og krevde mer spillerom, begynte de å tenke på å få seg noe 

eget. Siden de flyttet til Nøtterøy har Maria vært hjemmeværende. Det har vært godt 

å finne roen og bruke mer tid på familien. Med en mann - som også er sosionom - 

som jobber borte en uke av gangen og uten barnehageplass til å begynne med - var 

valget om å prioritere familie ganske lett.  

 

Maria ligner litt på sitt opphav og sin kreative storebror - så fotografering, 

hobbymaling og hage er naturlige interesser. Reise har også vært viktig for Maria. 

Hun har vært i flere verdensdeler og på sine reiser bodde hun stort sett hjemme hos 

folk. På den måten har hun fått verdifull erfaring og gode opplevelser som har vært 

nyttige i forhold til både utdanning og jobb knyttet til å forstå menneskelige 

relasjoner i ulike kulturer. 
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Først studerte hun psykologi to år i Trondheim før hun satte nesen sørover til Oslo. 

Her var det fint å ha kontakt med en annen alterenværing - nemlig Merethe Vassvik 

Østby fra Røbergenget. Maria var «nanny» i Merethes famile en periode mens hun 

studerte, og knyttet bånd til barna Helle og Even. I forbindelse med 

koronasituasjonen i Oslo-området er det vanskelig å holde kontakt. Det samme med 

å komme på besøk/få besøk til/fra Mo. Onkel Simon Kåre er tvillingenes store helt, og 

de gleder seg stort til de møtes digitalt hver lørdag. Vi får håpe at fysiske besøk ikke 

blir for lenge til! 

 

Mens redaktørene forholder seg til snø og sludd på denne dagen i mars, kan Maria 

fortelle om krokus som er på tur opp, og om vårlige omgivelser der sør. Når det er 

sagt, så har de hatt skikkelig vinter også, med både kuldeperioder og snø. 

 

Vi takker for trivelig stund med Maria, og ber om at hun sender bilder av Noah og 

Gabriel når de skal i barnehagen morgenen etter. Vi kan derfor vise ferske og vårlige 

bilder fra en typisk hverdagsmorgen hos familien på Nøtterøy. 

 

        (Gabriel m lilla lue og Noah i blå) 



Side 18 av 34 

 

Etter å ha droppet inn det glade sørland, så havna vi nordover igjen – denne 

gangen 5 minutter utenfor Harstad sentrum.     

 

Der finner vi Martha Gullesen og hennes lille familie. Marthas kohort består av 

samboer Tom Marius og deres datter Sofie på 4 år, og på spørsmål om hvordan ho 

havna i Harstad i 2012 – ja da kom det kontant: ‘Det va no dein derr kjærligheita      ’. 

Når vi også vet at samboeren er ivrig og god skytter, ja da traff vel Amors pil blink 

der den skulle uten større problemer.  

   

Martha er av årgangen 1988, og vokste 

opp på Lillealteren sammen med 

mamma Ann, pappa Hans og storebror 

Håvard. I tillegg bodde farmor og 

farfar i nabohuset, tante Edel og 

familien noen flere meter unna. Og her 

er Martha klar: Alteren er og har alltid 

vært paradiset på jorda. Selvfølgelig 

var det langt mellom lekekameratene 

når ho var yngre, men skryter av en 

fantastisk oppvekst på en flott plass – 

og det er jo sånn vi heldigvis ser på det 

når vi har vokst til.  

Martha (og resten av familien) var med 

i ungdomslaget og ho var blant annet med i 4 teaterforestillinger sammen med 

teatergruppa. Artig tid å tenke tilbake på – både for ho og for oss som var med 

sammen med dem i Lillealter-gjengen.  

Når ungdomstida var på hell så dro Martha til Mosjøen 

og gikk i lære som barne- og ungdomsarbeider. Ho har 

jobba i diverse barnehager siden ho gikk i 8.klasse – 

helt til i fjor. Da jobbet hun noen måneder på 

Vinmonopolet før hun startet i jobb hos Synsam i 

Harstad. Der trives ho kjempebra og det fine er også at 

det er gangavstand både til jobb og barnehage. Ho 

beskriver stedet de bor som landlig og flott – og det 

skjønner vi litt konturene av når hun forteller at Sofie 

går på ski til barnehagen – hvis ho har den dagen. For 

lillefrøkna er ei bestemt dame som 4-åringer skal være, 

og vil ta avgjørelser på egenhånd må vite!  

For noen år tilbake var Martha aktiv i skyttermiljøet – 

type hobbyskytter ifølge henne selv. Det var det sosiale 

i skyttermiljøet som trakk mest – der er det mykje trivelige folk. Nå har ho gått over 
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til å strikke i stedet – og det er ikke hvilke som helst prosjekter ho går i gang med. 

Nei – det må være litt utfordringer med både mønster og antall farger. Nå er det 

samboeren som skal få genser når den blir ferdig – og den er allerede snart strikket to 

ganger….så ho e nøye og gir ikke opp så lett heller.  

Harstadområdet er for tiden på rødt nivå på korona-skalaen, så noen stor aktivitet i 

påsken legges det ikke opp til. Det er selvfølgelig synd å ikke kunne reise til 

Lillealteren som opprinnelig plan var – men turen utsettes kun litt i påvente av bedre 

tider. Kontakten med familien går på facetime – og det funker det også! Søskenbarnet 

Silje bor i samme by med sin familie, så det blir kanskje et Lillealter-treff i påsken der 

nord. Sånn avslutningsvis så kom det frem at Tom Marius er avgårde i Bjerkvik å 

henter ny campingvogn, og den må nok testes i påsken .  

Martha hilser til alle sine kjente og kjære – spesielt på Lillealteren!  

Vi takker for at vi fikk kom på kveldsvisitt og ønsker god påske!  

 

Siste stopp på mandagskvelden gjorde vi i byen.  

Renate Helen Hagh er vårt siste intervjuobjekt. Etter litt tekniske utfordringer med 

våre digitale ressurser, endte vi opp med Messenger og fikk vi høre litt om hva 

Renate har gjort siden hun flyttet fra Rognhaugbakken og 

ut av barndomshjemmet, hvor hun vokste opp med sin 

yngre bror Thomas og mamma Heidi og pappa Bjørn 

Bjørhusdal. 

 

Renate ble født i 1984 og hun husker sin oppvekst på 

Alteren som fantastisk. Hun har bare gode minner om 

nærmiljø, trivsel på skola med gode medelever og flotte 

lærere. Hun ber oss hilse til alle medelever og ikke minst 

til de lærerne klassen hadde mest: Kurt, Hjørdis og Eli.   

 

Når vi utfordrer Renate til å «avsløre situasjoner fra de 

skrå bredder» fra oppveksten, blir hun svar skyldig. Det 

var så idyllisk og godt miljø, og opposisjon til det 

bestående var ikke det store temaet blant de hun vokste 

opp med. Hun husker allikevel en situasjon, som hun kan dele med oss. I løpet av 

barneskolen fikk Renate, så snill og ordentlig som hun er, kun én bemerkning. Hun 

og Krister - som var to av de til sammen fire elevene i klassen (inkludert Stian og 

Ann Hege) hadde skravlet litt, for så å få advarsel fra Hjørdis om at de måtte være 

stille. Allikevel hadde hun fullført samtalen med sidemannen, og det førte til at 

Hjørdis utdelte en anmerkning! Dette gjorde stort inntrykk på jenta, som etter dette 

holdt sin sti ren! Det er troskyldige minner å tenke tilbake på.  
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Etter videregående ble det over grensen til Umeå, hvor hun tok utdanning som 

tannpleier. Tilbake på Mo jobbet hun bl.a. hos Stokke i seks år.Renate ønsket etter 

hvert å jobbe mer administrativt, så hun startet helt på nytt med å ta utdanning 

innenfor økonomi-regnskap-revisjon. Tre barn ingen hindring! Nå er Renate ansatt 

som «associate» for PwC Revisjon her på Mo.  

 

Vi spør om hobbyer - men, får til svar at på den ene siden er det lite tid til det nå, 

ikke minst med koronasituasjonen som setter en stopper for det meste. Det er likevel 

å danse swing og å spille kornett i korps som står høyest.Man mangler ikke hobby 

når man har tre tette! I løpet av 34 måneder fikk Renate og Espen tre unger. De er nå 

6, 8 og 10 år gamle.  

 

Sanna, Milla og Casper går på ei stor byskole på Lyngheim, en stor kontrast til lille 

trygge Alteren skole hvor mammaen gikk. Eldstejenta Sanna, fikk for øvrig sitt første 

skoleår som elev på privatskole i Spania før de vendte hjem til Norge igjen. 

 

Når vi spør hva de skal gjøre i påsken, så forteller Renate at de har en plass de koser 

seg i å helger og ferier - nemlig fritidsboligen i Konsvikosen. Der skal de også 

tilbringe påsken. Et sjarmerende gammelt hus, hvor de har beholdt noe gammelt og 

pusset opp deler av bygget. 

 

Snill og pliktoppfyllende som hun er, sender 

hun oss et bilde fra morgenstemning på 

kjøkkenet for søskenflokken skal på skolen. 

De bor i Mobekken, så de har ikke så lang 

skolevei til Lyngheim. 

 

Før vi takker for praten, ber begge 

Heimhugs reportere Renate hilsen til mannen sin, da vi kan fortelle at vi er to av 

veldig mange damer i Rana - de fleste? - som har vært «på benken» hos dyktige 

osteopat Espen Hagh.  

 

 

Etter snart tre timer på ‘hjemme hos’-visitter, takker vi for oss og synes det var sporty 

at våre intervjuobjekt stilte opp på kort varsel.   

 

 

 

På full fart over landet;  

Britt Nancy og Marion 
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Årsmøtet i UL Daggry 11.mars 2021 

 

  

Årsmøtet ble ledet av Hilde Anita 

Etter forskriftene: minst 2 m avstand og munnbind på 
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ÅRSMØTE I UL DAGGRY 

Torsdag 11. mars 2021 

Kl. 1900 Sted: Steinrøys 

DAGSORDEN 

1. ÅPNING 

2. ÅRSMELDINGER 

3. REGNSKAP 2020 

4. BUDSJETT 2021 

5. KONTINGENT 

6. INNKOMNE FORSLAG 

a. prosess overtakelse gamle Alteren skole 

b. Eventuelle andre innkomne forslag. 

7. VEDTEKTSENDRINGER 

8. VALG 

9. AVSLUTNING 

 

Årsberetning UL Daggry, driftsår 2020 
Årsberetning Hovedlaget 
Styret i 2020 har bestått av: 

Leder – Hilde Anita V. Snefjellå 

Nestleder – Tom Roger Abelsen 

Kasserer – Vibeke Olsen 

Styremedlem – Elin Nilsen 

Sekretær og representant fra teatergruppa – Mette Røbergeng 

Representant fra idrettsgruppa – Krister Salamonsen 

Representant fra Husgruppa – Vebjørn Sletten 

Representant fra Aktivitetsgruppa for barn og ungdom – Line Antonsen 

Vara – Anikken Merethe Hansen 

Vara – Veronica Eriksen 

Grunnet et annerledes år med koronatiltak og koronarestriksjoner, så har UL Daggry hatt 

mindre aktivitet enn normale år, som mange andre. Noen aktiviteter har vært avlyst før de har 

begynt, mens andre har blitt avlyst underveis. Men det har skjedd mye positivt, på tross av 

korona. Styret har fått på plass vippssystem for å lette innbetalingsmulighetene for blant annet 

medlemsavgift, brosjyren som skal sendes ut til bygdas befolkning, og skal brukes i blant 

annet profilering, er ferdig, og vi har fått hatt noen aktiviteter. 

UL Daggry har i 2020 hatt følgende aktiviteter:  

Årsmøte 20. februar. Oppmøtte: ca. 40 medlemmer. 

I år har det vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har Messenger-gruppa vært aktivt brukt, for 

planlegging, diskutering og bestemmelser. 

I 2020 har laget hatt 51 medlemskap. (I 2019 hadde laget 65) Dette fordeler seg på 12 

personmedlemsskap UL Daggry, 23 familiemedlemskap, 16 UL Daggry/NU. Innbetalingsgiro 

har vært sendt ut elektronisk, via Alternlista.  
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Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og oppgradert av Web redaktør Simon Kåre 

Almli. Dette gjelder også facebooksiden vår. I år har vi fått inn logoen til sponsoren vår 

Helgelandskraft på både hjemmesiden og facebooksiden.  

Alternlista inneholder ca. 287 epostadresser til folk med tilknytning til Alteren. Den er blitt 

brukt til masseutsendelse til invitasjoner til aktiviteter, utsending av Heimhug og øvrig 

informasjon. I tillegg har den vært brukt som kommunikasjonskanal for dialog med 

kommunen og andre. I år har vi vært plaget med å få sendt ut til alle medlemmene på denne 

listen, på grunn av at vilkårene på epostkontoen har blitt forandret. Vi har ikke lenger lov til 

masseutsendelser via denne kontoen. Dette har gjort at vi nå bruker adressen 

uldaggry@gmail.com til masseutsendelse. Her har utfordringa vært at det til mange har lagt 

seg i spam-mappen, men vi håper det er blitt bedre nå, for vi ønsker å inkludere alle. Vi 

bruker enda hovedlaget@uldaggry.no fordi det er en etablert adresse for laget, så mye av 

kommunikasjonen til eksterne samarbeidspartnere, for eksempel kommunen, skjer via denne. 

Komitearbeid i 2020:  

Julesoare Lag 3. 11. januar, kl. 20.00. Musikk Frode Hansen. Antall deltakende: 83 stk. 

Saltkjøtt og kålrotstappe, karamellpudding. Overskudd: 20 931 

Høstbasar – Den tradisjonelle høstbasaren måtte avlyses grunnet korona. Men med et knippe 

praktiske og effektive folk i bygda, med Marion i ledelsen, ble første digitale høstbasar 

arrangert. I løpet av ca. en uke var gevinster skaffet og lodd solgt. Med hjelp fra støttespillere 

og bidrag fra folk i bygda, hadde vi ca. to hundre små og store gevinster, som ble komprimert 

til ca. 130 trekninger. I hovedsak foregikk dette salget på sosiale medier. På den digitale 

trekninga fikk vi hjelp fra Hjørdis (Mette) og Alma (Ingvild) som geleidet oss gjennom 

trekninga i kjent stil med humor og varme. Det økonomiske resultatet ble på hele 26 591 kr!   

Øvrige aktiviteter fra laget: 

Trim med Maiken har foregått på gamle Alteren skole for trimglade damer og menn, før det 

måtte stenge på grunn av Korona. Aktiviteten ble opptatt på høsten, men måtte atter stenge på 

grunn av smitteutbrudd i kommunen. Det har vært tilbud om to treningstimer timer en gang i 

uka, med kondis og styrke. Deltakere ca. 12 -14 personer.  

Herretrimmen hadde en ny vår, før det måtte legges på is, grunnet Korona. 

Barnegym for barn mellom 5 og 7 år hadde noen aktive kvelder med lek og moro, før Korona 

kom. 

Kommunen har i 2018, gjort et vedtak på at U. L Daggry kan overta skolen. Styret og en 

nedsatt arbeidsgruppe, er i dialog med kommunen. Møter har blitt avholdt, skisser og svar er 

blitt gitt, men ingen løsning er landet enda. Dette arbeidet kommer til å fortsette i 2021. 

Videre prosess i dette arbeidet tas opp under innkomne forslag senere i årsmøtet.   

Bygdas eldre på 80+ har fått en liten julehilsen fra ungdomslaget. I tillegg har 

brøytemannskapet fått en liten julehilsen som takk for at de brøyter av og til inn til skolen. 

Sponsormidler og tilskudd 

Vi har fått sponsormidler fra Helgelandskraft (kr. 5000) og tilskudd for aktivitet fra Rana 

kommune (kr. 3500) for året 2020. Disse midlene har vi brukt til å kjøpe nye fotballnett i 

bingen, et sett med freesbeegolf og et bærbart lydanlegg med mikrofoner.   

Vi søkte også Haaland om sponsormidler til utbedring av skianlegget på Bakkamoan, men 

fikk aldri svar fra deres hold.  

Årsmelding Driftsgruppa 

Driftsgruppa har i 2020 bestått av: Elisabeth Bakken (leder), Vebjørn Sletten 

(styrerepresentant), Jørn-Ove Pedersen, Jan Ketil Langseth, Marius Jensen, Benny Eriksen 

Aktiviteter: 

Aktivitetene bærer preg av at laget har et hus som ikke er i tipp topp stand. Kom også noe sent 

i gang grunnet lockdown de første månedene i fjor. Likevel har man gjort det beste for å få det 

i mest mulig forskriftsmessig stand. 

mailto:uldaggry@gmail.com
mailto:hovedlaget@uldaggry.no
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Elektrisk anlegg: 

Helgelandskraft var på inspeksjon våren 2020 og fant en del feil og mangler som måtte 

utbedres: 

«Kursoversikt på hovedfordelinga må oppdateres. Beskyttelse over spenningsførende deler i 

underfordeling kjøkken må monteres. Deksel over tilkobling i tekniskrom 2.etg må på plass 

og gatelysene må kobles ut.» Det er anbefalinger om å oppdatere sikringsskapene med nyere, 

tryggere skap.Elektriker var og fikset disse tingene i slutten av august. 

Brann: 

Markeringslys/nødlysanlegg montert. 5 nye brannslokkera kjøpt inn og plassert på steinrøys. 

Ei ny risikovurdering er skrevet og oppdatert brannvernperm kommer på plass på Steinrøys. 

Brannvesenet var fornøyd med framdriftsplan og anså saken hos dem som lukket, så fremst vi 

følger opp og fikser avvikene som ble avdekt under kontrollen i august. Og de er gjort. 

Rundvask: 

En rundvask ble gjennomført i huset i slutten av mai. 1-2 måneder seinere enn vanlig pga. 

korona. Siden alle aktivitene som vanligvis skjer i mai (konfirmasjoner og sånn) ble utsatt til 

høsten, var det greit. 

Utleie: 

Februar 2 helger, mars 1 helg, juni 1 ukedag, august 1 helg, september 2 helger. Ble en del 

avlyst grunnet C-19. Utleie ansvarlig Heidi Alterskjær. 

Generell betraktning: 

Mye av jobben blir på gruppas leder, som har gjort en fenomenal innsats det siste året. Uten 

henne har det kommet til å skjedd fint lite med vedlikehold på Steinrøys. Styrerepresentanten 

bor i byen og har således ikke anledning å stille opp så mye. For at driftsgruppa skal være 

effektiv, fordrer det at flere av medlemmene i driftsgruppa stiller opp. Det er jo ikke alltid at 

gruppas leder kan slippe alt vedkommende har i hendene og løpe til Steinrøys. Vi må 

diskutere hvordan ei slik gruppe skal kunne organiseres bedre, slik at enkeltpersoner ikke blir 

utslitt. 

Årsmelding Heimhug 
Heimhug – kommer vanligvis regelmessig ut med tre numre pr. år, men i 2020 ble det kun 

utgitt to numre. Dette skyldes koronasituasjonen som også gjenspeiler aktiviteten i 

ungdomslaget. Med mindre å skrive om, ble vi enige om droppe høstnummeret. Det er også 

en betydelig kostnad å printe ut bladet, så det vektla også avgjørelsen med å gi ut ett nummer 

mindre. 
Lagsavisa blir distribuert i 45 trykte eksemplarer og til nærmere 350 personer elektronisk, 

som vedlegg til e-post. I tillegg blir den lagt på hjemmesiden vår hvor den også blir delt fra 

vår Facebook-side.  

Redaktører er Marion Brun og Britt Nancy Westgaard 

Årsmelding Alteren andeløp 2020 
Alteren andeløp ble arrangert for 11 gang i 2020. Det var lenge tvil om løpet kunne avholdes 

ikke bare pga. stor flomfare i elva, men et nytt virus spøkelse Corona.  

Andeløpet ble flyttet lengre opp i elva, og vi kunne boltre oss på en stor åker, og holde 

avstand mellom kohortene.   

Lørdag 13. juni ble endene sluppet fra brua på Sjerisletta kl. 13 presis.  

Det var strålende sol og ca. 45 tilskuere av tillatt 50 etter Nasjonale korona føringer på 

arrangement, pluss komiteen.  

Alle lodd var solgt, og fortjenesten for begge arrangører ble på 60.000 pluss.  

Mvh Gerd 

Årsberetning Aktivitetsgruppa for barn og ungdom. 
Aktivitetsgruppa består av følgende medlemmer:  
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Merete Soleglad, Annette Sønvisen, Line Antonsen og Cecilie Evensen.  

Merete Soleglad fungerer som leder, og Annette Sønvisen som kasserer.  

Gruppa ble en del av U.L Daggry i 2020.  

Aktivitetsgruppa har på grunn av pandemien som slo til for fult i mars 2020, ikke fått 

arrangert noe organisert aktivitet ved Alteren skole foregående år.  

Til tross for dette ble det:  

-Sørget for flaggheising på 17.mai  

-Sørget for salutt på 17.mai  

-Julegrana ble tent på skolegården 1.søndag i advent  

-Det ble hengt opp adventsstjerner på SFO 1.søndag i advent  

Årsberetning Idrettsgruppa 
Idrettsgruppa har i 2020 bestått av: Trond Vassvik Snefjellå (leder), Håkon Stanghelle 

(kasserer), og medlemmene Tina Svaleng, Patrick Mattson, Bjørn Olav Lillealter, Krister 

Salamonsen og Bjørn Soleglad 

Aktiviteter:  

- Tidlig på nyåret ble det arrangert Nyttårsmarsj inkl. markering av ny gang og sykkelvei. 70 

personer deltok i marsjen og påfølgende kafékos på skolen. 

- Cuprenn ble arrangert 26.2 med 23 startende, inkl. flere utøvere fra Bossmo & Ytteren ski. 

Resten av sesongen inkl. Alterenmesterskap ble avlyst grunnet C-19. Løypene ble holdt 

‘corona-åpne’ etter god dugnadsinnsats, og det ble foretatt noe løypevedlikehold i løpet av 

sommersesongen. 

- Etter dialog med Rana Kommune er det gjennomført relativt jevnlig løypetråkking på 

Bakkamoan. 

- Vinteraktivitetsdag med isfiskekonkurranse, Celsastafetten og sommeravslutning ble 

avlyst grunnet C-19. 

- Kommunikasjon mellom gruppas medlemmer har i hovedsak vært på gruppas interne 

Facebookgruppe og pr. tlf 

Årsberetning fra Teatergruppa – året 2020 
Styret i teatergruppa har bestått av:  

Karianne Gjølstad Gregersen  - leder 

Marion Brun – nestleder 

Mette Børstad – kasserer 

Vebjørn Sletten – sekretær 

Ingvild Gjølstad 

Geir Johansen 

Mette Røbergeng – teatergruppas representant i hovedstyret 

Omstendighetene i verden omkring oss - med corona og dets like, gjorde at 2020 ble et stille 

år for teatergruppa. Representanter for teatergruppa sto for den praktiske gjennomføringen av 

lagets første digitale høstbasar i oktober – en ny opplevelse og kompetanseheving for alle 

involverte       Etter planen skulle vi vært i gang med planlegging av revy i 2021 – men dette 

er utsatt inntil videre. Og synd er det – ettersom tema for revyinnslag finnes på rekke og rad i 

både lokalmiljøet og ellers…. 

15.02.2021 For teatergruppa; Karianne Gjølstad Gregersen  
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Regnskap 2020 og budsjett 2021 hovedlaget:  
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Regnskap teatergruppa og idrettsgruppa 
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Kontingent 
Styret ønsker først å komme med en oppdatering på regler fra NU angående kontingent og 

deretter har vi forslag til ny strukturering av medlemstyper. 

Kontingentsatser Noregs Ungdomslag 
Kontingent per medlem under 26 år: 95kr 

Kontingent per medlem over 26 år: 190kr 

Dette gjelder for medlemmer som er meldt inn via ett ungdomslag. 

• Frifond: Alle medlemslag som har meir enn 5 medlemmer under 26 år får etter søknad 

frifondmidlar. Frifondtilskotet er eit grunntilskot på kr 4000 per lag samt eit variabelt 

tilskot per medlem under 26 år. (I 2018 var dette på kr 191,- slik at eit lag med10 

medlemmer under 26 år mottok tilsaman kr. 7820,- i tilskot til barne- og 

ungdomsaktiviteten i laget.  

• I tillegg er det sett av 200.000 til eit prosjekttilskot på teater. Dette har dei sitse åra 

vore fordelt likt på dei laga som har søkt. I 2018 vart det kr. 5233,- på kvart lag som 

søkte. 

• Støtte til opplæring (Vaksenopplæringsmidlar):  Alle laga kan søkje om midlar til 

kurs- og opplæringsaktiviteten i laget, gjennom Studieforbundet kultur og 

tradisjon. Per i dag er tilskotet kr 95 pr time. Eit opplæringstiltak som går over 8 timar, 

og som har minimum 5 deltakarar over 14 år vil t.d. kunne få eit tilskot på kr 760. 

• Momskompensasjon kan alle lokallag i Noregs Ungdomslag søkje om. 

Lovbestemt minste-satser for barnemedlemskap 50 kr og 100 kr for familiemedlemskap.  

For å rydde opp i og gjøre det enklere for både medlemmer og styret foreslår styret å 

endre medlemskap fra nåværende til: 

• Familie 400 kr 

• Enkeltmedlemskap o/26 år 250 kr 

• Enkeltmedlemskap u/26 år 150 kr 

 

Når det gjelder økning av medlemskap slik vi pratet om i fjor finner vi det vanskelig å 

forsvare da aktiviteten så og si har vært null i 2020, så foreslår og beholde nåværende satser 

og heller prøver oss på en liten økning (type 50 kr) for året 2022 

92 medlemmer registrert, 27 under 26 år 
Kontingent Nåværende 

Medlemskap Familie 400 

kr 

UL Daggry/NU 

250 kr 

UL Daggry 

200 kr  

Antall medlemskap 23 16 12 

Kontingent UL Daggry 9200 4000 2400 

Kontingent NU   3040   

Variable tilskudd (191 kr per medlem under 

26 år) 

0 

Frifond 4000 kr 0 

Lagskontigent NU kr 1200 1200 

Sum til gode 11360 

 

http://www.ungdomslag.no/sok-pengar/frifond/
https://www.ungdomslag.no/sok-pengar/tilskot-til-opplaering/
http://www.kulturogtradisjon.no/
http://www.kulturogtradisjon.no/
https://www.ungdomslag.no/sok-pengar/momskompensasjon/


Side 30 av 34 

 

 
Kontingent som fullverdig NU medlem, 92 medlemmer, herav 27  under 26 år 

type medlemskap famile 

400kr 

Enkelt medlemskap over 

26 år, 250kr 

Enkelt medlemskap under 

26 år-150 kr 

Antall medlemskap 23 stk 28 stk 0 stk 

Kontingent UL Daggry 9200 7000   

Kontingent NU 65*190=12350, 27*95=2565. Tot: 14915 kr 

Variable tilskudd (191 kr per 

medlem under 26 år) 

27*191=5157 Kr 

Frifond 4000 kr 4000 Kr 

Lagskontigent NU kr 1200 1200 Kr  

sum til gode 9242 

 

Innkomne forslag: 

a - Prosess overtagelse gamle Alteren skole.  
Arbeidsgruppa 2020 informerer først Årsmøtet om prosessen hit til, med kommunen og hva 

planen fremover er.  

Styret ber årsmøte om tilslutning om at styret kan fortsette prosessen videre med Rana 

kommune, i å overta bygget; gamle Alteren skole og tomt rundt. At styret kan utarbeide 

nødvendige tegninger og dokument, for bygg og tomt, eventuelle avtaler om leie av deler av 

tomten rundt og mulighet til å betale eksterne ressurser for hjelp. 

b – Innkjøp av egen tråkkemaskin. 
Det er kommet inn forslag om kjøp av egen tråkkemaskin til bruk på Bakkamoan. Det er 

referert til Åga ski, der de har henvist til egen tråkkemaskin som de bruker og anbefaler. 

Denne kan kjøres med scooter og det foreslås at sporsetting kan kjøres i ei turnusordning. 

Idrettsgruppa har sett på saken og presenterer sin anbefaling 

Vedtektsendringer 
Styret har ingen forslag til vedtektsendringer  
Valg 2021  

Styret - hovedlaget 

Leder  Ingen aktuell kandidat pr dd.  På valg 2022 

Nestleder Tom-Roger Abelsen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Kasserer  Vibeke Martine Olsen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Styremedlem Elin Nilsen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Vara Hilde Anita Snefjellå  Valgt for 1 år (2021) På valg 2022 

Vara Veronica Eriksen Valgt for 1 år (2021) På valg 2022 

Driftsgruppa 

Leder Elisabeth Bakken  Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Repr. til styret 
 

Vebjørn Sletten   Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 
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Snorre Tro Valgt for 2 år (2021) På valg 2023 

 
 

Jørn Ivar Remmen Valgt for 2 år (2021) På valg 2023 

 
 

Jørn Ove Pedersen Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

 
 

Jan Ketil Langseth Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Teatergruppa 

Leder Karianne Gregersen Valgt for 2 år (2021) På valg i 2023 

Nest leder 
 

Marion Brun Valgt for 2 år (2021) På valg i 2023 

Repr. til styret 
 

Mette Røbergeng Valgt for 2 år (2021) På valg i 2023 

 
 

Geir Johansen Valgt for 2 år (2020) På valg i 2022 

 
 

Mette Børstad Valgt for 2 år (2020) På valg i 2022 

 
 

Vebjørn Sletten Valgt for 2 år (2020) På valg i 2022 

 
 

Ingvild Gjølstad Valgt for 2 år (2021) På valg i 2023 

Idrettsgruppa 

Leder Trond Vassvik Snefjellå Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

Representant til styret 
 

Krister Salamonsen Valgt for 2 år (2021) På valg 2023 

Kasserer 
 

Håkon Stanghelle Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

 
 

Patrick Mattson Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

 
 

Bjørn Soleglad Valgt for 2 år(2021) På valg 2023 

 
 

Bjørn Olav Lillealter Valgt for 2 år (2020) På valg 2022 

 

Aktivitetsgruppa for barn og ungdom 

Leder Merete Soleglad Valgt for 2 år (2020) På valg i 2022 

Kasserer Annette Sønvisen Valgt for 2 år (2020) På valg i 2022 
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Representant til styret Line Antonsen Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

    

Ungdomsrepresentant Birte Nilsen Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

Ungdomsrepresentant Agnes Rølvåg Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

Ungdomsrepresentant Solveig Myhre Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

 

Redaksjonskomiteen for Heimhug 

Marion Brun Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

Britt Nancy Westgaard Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

 

Revisor 

Marianne Sletten Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

Ingvild Rydning (vara) Valgt for 1 år (2021) På valg i 2022 

 

Valgkomiteen 

Leder Elisabet Sandhei Valgt for 3 år (2021) På valg i 2024 

 
 

Ann Marit Flågeng Valgt for 2 år (2020) På valg i 2022 

 
 

Susanne Bjørkmo 
 

Valgt for 3 år (2020) På valg i 2023 
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Referat fra årsmøtet : 

Årsmøte UL Daggry 
Torsdag 11.3.2021 
Steinrøys. 
 
1. Åpning. 
Leder Hilde Anita Snefjellå ønsket velkommen og informerte om coronarestriksjoner 
på møtet. 17 medlemmer tilstede. 
Referent: Mette Røbergeng 
 
Valg av to til å underskrive protokollen: 
Marion Brun og Elisabeth Sandhei. 
 
Sak 2. Årsmeldinger . 
Fra hovedlaget og undergrupper. 
Godkjent med kommentar vedr. Driftsgruppa. 
Der hadde også Benny Eriksen vært medlem. 
 
Sak 3. Regnskap 2020 for hovedlaget( inklusive bilag fra gruppa for barn og unge ), 
teatergruppa og Driftsgruppa ble lagt fram av kasserer. 
Godkjent. 
 
Sak 4. Budsjett 
Godkjent 
 
Sak 5. Kontingent 
Forslag fra styret om endring i kontingent framlagt. 
Familie-kontingent kr 400 
Medlemmer under 26 år kr 150.- 
Medlemmer over 26 år kr 250.- 
Alle medlemmer registreres i NU. 
Spesielt viktig at vi får registrert alle familiemedlemmer under 26 år. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 6.Innkomne forslag. 
A. Prosess overtakelse gamle Alteren skole. 
Det har vært en lang prosess siden vedtak i kommunestyret i 2018, der 
ungdomslaget stadig har etterspurt dialogen som skulle skje i denne forbindelse. 
Prosjektgruppa v /Øyvind Snefjellå og Marion Brun, la fram for årsmøtet 4 ulike 
alternativer som administrasjonen i Rana kommune nå hadde kommet med. 
2 av forslagene var uaktuelle med hensyn til både valg av løsninger og lagets 
økonomi. 
 
Prosjektgruppa har valgt Alternativ 2  som de mener er beste alternativ for 
ungdomslagets behov og hensyn til øvrige bebyggelse  - som er mest 
hensiktsmessig utfra plassering i terrenget og økonomisk bærekraftig for oss. 
De hadde skrevet et grundig og gjennomarbeidet tilsvar til kommunen ut fra  dette 
valget. 
Enstemmig godkjent at de på vegne av ungdomslaget kan gå videre til kommunen 
med  dette , og at gruppa får fullmakt til å arbeide videre med saken . 
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Dette i dialog med styret underveis i prosessen. 
 
B. Andre innkomne forslag. 
Innkommet forslag om at ungdomslaget kjøper inn en spesiell type slede som kan 
brukes til å kjøre opp spor i cupløypa. Idrettsgruppa har sett på forslaget og svarer at 
de pr nå ikke har økonomi til innkjøp av egen scooter /sled . 
Bjørn Olav  Lillealter har nå tatt på seg jobben med å kjøre opp løypa når han har 
anledning, og kommunen kjører med  tråkkemaskin når forholdene ligger tilrette for 
det. De anbefaler at eventuelle innkjøp avventes. Dersom behovet og økonomi skulle 
tilsi et slikt innkjøp ved en senere anledning, må man først ha egnet sted til 
oppbevaring av utstyret. 
Forslaget fra idrettsgruppa vedtatt. 
 
Sak 7. Vedtektsendringer 
Ingen forslag. 
 
Sak 8. Valg. 
Elisabeth Sandhei la fram forslag fra valgkomiteen. 
De hadde fått på plass alle verv, bortsett fra ny leder. 
Forslag til nye medlemmer i alle grupper ble godkjent. 
Når det gjelder manglende leder, fikk det øvrige styret fullmakt til å til å jobbe videre 
med saken for å finne en person som vil ta på seg dette vervet. 
Fram til denne er på plass, fordeler styret lederens ansvar mellom seg. 
Nåværende leder fortsetter i styret som varamedlem, og vil bidra sammen med 
øvrige styremedlemmer. 
 
9. Avslutning . 
Hilde Anita takket for tilliten i de to årene hun har vært leder. Og selv om forholdene 
nå gjør at hun ikke kan ta på seg akkurat denne jobben videre, ville hun fremdeles 
bidra i styret og i det øvrige arbeidet for å skape et godt og inkluderende miljø for alle 
innbyggere i bygda. 
Årsmøtet takket henne for en flott innsats til det beste for ungdomslaget. 
 
 
Underskrift protokoll: 
 
Marion Brun 
 
Elisabeth Sandhei 
 
 
 


