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HEIMHUG
Lagsavis for U.L. Daggry

God påske!

Vi ønsker velkommen til et nytt nummer av Heimhug, etter snart to års opphold.
Bladet blir distribuert til alle husstandene på Alteren, og målet er å nå alle i bygda med informasjon
om det som skjer i ungdomslaget - og på Alteren for øvrig.
Det er imidlertid kostbart å utgi et fyldig blad, så i denne omgang vil vi nøye oss med et begrenset
antall sider. Det er dessverre ikke økonomi i laget til å utgi bladet så ofte som man kunne ønske. Ta
gjerne kontakt med redaksjonen hvis du har spørsmål eller kommentarer. Kanskje du vil skrive noe
ved en senere anledning?

Heimhug utgis av:
U.L. Daggry
Alternesveien 1
8616 Mo i Rana
I redaksjonen:
Rolf Einum
e-post: rolf.einum@no.ey.com
tlf.: 916 37494
Britt Nancy Westgaard
e-post: hovedlaget@uldaggry.no
tlf.: 906 34943

De siste ukene har aktiviteter i ungdomslaget underholdt og engasjert nærmere 1000 mennesker. Vi
snakker da om den flotte innsatsen som teatergruppa og idrettsgruppa har bidratt med i
forbindelse med revy og idrettslige arrangement. Det er det mange som setter stor pris på!
Det går mot vår. Selv store snødunger må gi seg etter hvert som sola og plussgrader tar tak. Vi har
som mål å komme ut med et nytt nummer i desember. Før den tid skal vi imidlertid kose oss med en
fin vår, en nydelig sommer og en strålende høst!
Men, aller først vil vi ønske dere alle ei trivelig påske - om dere er hjemme, på fjellet, på kysten,
eller kanskje på ferietur!

Planlagt neste utgivelse:
Desember 2009.
Opplag: 230

Hilsen fra redaksjonen; Rolf og Britt Nancy

VERV I UL DAGGRY 2009 – VALGT PÅ ÅRSMØTET 24.02.09

Verv 2009

Navn

Telefon

Mobil

Hovedlaget

Verv 2009

Navn

Telefon

Mobil

Driftsgruppe

Leder

Britt Nancy Westgaard

75162886

90634943

Leder

Bjørn Soleglad

48029619

Nestleder

Else Merete Alterskjær

75162857

97609076

Vaktmester

Roger Ulriksen

91569732

Kasserer

Holger Greim

75163442

90880732 Medlem

Jørn Michaelsen

Sekretær

Marianne Sletten

75162874

41289798 Medlem

Tommy Bjørnådal

91186704

Vara 1

Mikal M. Olsen

75162843

48291978 Medlem

Mette Røbergeng

45634853

Vara 2

Elisabeth Holstad

Rolf Einum

91637494

47877384

Teatergruppa

75131998

Red.komitè
Medlem

Leder

Mette Røbergeng

45634853 Medlem

Kasserer

Mette Børstad

75162885

40484510

Revisjon

Nestleder

Ingvild Gjølstad

75162785

95027098

Revisor

Elin Jensen

Sekretær

Simon Kåre Almli

48257376

Vara

Marion Brun

75162878

97739102

Medlem

Geir Johansen

75162774

95127446

Valgkomité

Medlem

Britt Nancy Westgaard

75162886

90634943 Medlem

Arnstein Remmen

75162741

99461434

Medlem

Lars Forsbakk

75162813

91678721 Medlem

Mette Røbergeng

45634853

Merete Soleglad

95818064

Idrettsgruppa

Medlem

Leder

Alf Arne Eide

75168861

40280245

Medlem

Øyvind Snefjellå

75162707

91371346

Medlem

Bjørn Tore Børstad

75162885

41312527

Medlem

Hallgeir Vist

Medlem

Arild Bjørge

Britt Nancy Westgaard

75162886

90634943

90015781

90734068
75162863

48194895
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?

Alteren barnelag ble etablert i 1979. Det eksisterte i ca 20 år, og var en kjær
møteplass for ungene i bygda. Etter at laget ble lagt ned har utstyr og leker
blitt liggende på Steinrøys i skuffer og skap. Denne plassen vil nå bli frigjort,
og alt som er brukanes vil bli gitt til vårens loppemarked.
Fotoalbumer vil bli tatt vare på og lagt i hovedlagets arkiver.

Møterom på loftet: dette rommet er modent for en fornyelse! Utslitte og skitne møbler vil bli
kassert, rommet vil bli ryddet og rundvasket før et flott sett med møtebord og tilhørende stoler
blir satt inn. Disse møblene er pent brukte og gitt av en institusjon i Rana.

Dansekurs til høsten: Når mørketida kommer – etter en lang nydelig vår og sommer – ønsker UL
Daggry å få i gang dansekurs. Det er snakk om ”Linjedans” og ”Swing” – kanskje også ”Salsa”.
Begynn allerede nå og forbered deg!

Grasrotandelen: Alle har kanskje fått med seg det nye tilbudet som lag og
foreninger kan benytte seg av, nemlig at spillere hos Norsk Tipping kan gi 5%
av innsatsen direkte til en selvvalgt organisasjon. UL Daggry er i ferd med få
laget registrert som Grasrotandelsmottaker. Du oppfordres derfor til å velge
ungdomslaget som mottaker av DIN tippeinnsats! Alle bidrag er sårt tiltrengt
og mottas med takk! Tips gjerne venner og familie om dette!

Lånt utstyr som tilhører Steinrøys: Utstyret som finnes på huset er nøysomt kjøpt inn gjennom
årenes løp, og utgjør etter hvert komplette sett med glass, middagsservice, ”kopper og kar”. Vi
ber om at utlånt utstyr blir levert tilbake så snart som mulig! Kan evt. leveres til noen i styret.
UL Daggrys hjemmeside har denne adressen: http://uldaggry.no/
Redaktør for denne er Alf Arne Eide (webmaster@uldaggry.no). På siden kan man se bilder og
tekst fra diverse arr. samt siste nytt om aktiviteter i laget. Man finner også oversikt over
komitéer og verv. Heimhug i elektronisk utgave finnes også.
Loppemarked og salgsmesse til våren: Nå er det tid for rydding i skuffer,
skap og boder! Vi prøver å få i gang et loppemarked i april/mai. Det som du er
lei av og som er for godt til å kaste, kan få nytt liv hos nye eiere – og
ungdomslaget kan få noen kroner i en slunken kasse. Samtidig med loppemarkedet vil det bli noen bord disponible for folk i bygda som har en hobby
hvor produkter en har laget kan selges. Inntektene beholder man selvsagt selv.
Så hvis du strikker, syr, snekrer, maler, baker eller annet hvor du har noe du
vil selge – ikke nøl med å bli med! Mette Røbergeng vil være i denne komitéen og
kan kontaktes: mette.robergeng@monet.no eller tlf. 456 34853.
Det vil selvsagt bli kafé slik at man kan styrke seg litt innimellom alt tittingen og ”shoppingen”.

3

Festkomitéer og ressursbank i UL Daggry
Festkomitéordningen i ungdomslaget er en gammel- og viktig tradisjon. Disse komitéene er på mange måter
ryggraden i lagets økonomi. Hvert arrangement på Steinrøys krever folk som kan stille opp og ta i et tak.
Tradisjonelt så har fester, basarer, teateroppsetninger og andre sosiale tiltak vært utgangspunkt for å
benytte en komité. Mange alterenværinger har vært med på dette dugnadsarbeidet siden de var tenåringer.
På denne måten lærte man av de med mer erfaring – som å beregne innkjøp, lage mat til større selskap,
innhente nødvendige tillatelser, organisering og samarbeid i grupper osv, osv. Ikke minst har dette et
sosialt aspekt. Man møter andre fra bygda i ulik alder, som man kanskje ikke møter til vanlig – man gjør en
viktig jobb for fellesskapet, og har det rett og slett artig i lag.
For at det faktisk skal fungere på denne måten er alle avhengige av at de som står på komitélistene er
interessert i dette, og at man kan stole på at de kommer når de blir innkalt. Evt at de selv ordner med å
bytte med andre hvis det ikke passer.
I ulike perioder av livet kan det være at man ikke ønsker å stå på disse komitélistene, men allikevel har lyst
til å bidra til ungdomslagets arbeide. Det kan være at man på forespørsel blir bedt om å lage ei kake, male
en vegg, skifte et vindu, være med på rundvask, være vaffelsteker eller kaffekoker på et arrangement,
vaske/stryke gardinene på Steinrøys, skogrydding rundt huset eller annet forefallende arbeid.
Vi ønsker å lage ei ”ressursliste” i tillegg til komitélistene hvor frivillige på forespørsel kan stille opp på en
avgrenset oppgave som ”man ser likt med”.
Ønsker du å stå på ei slik ”ressursliste”, eller å komme med på komitélistene(fra fylte 15 år) evt. ønsker du
å bli strøket fra eksisterende komitélister – se under – vennligst ta kontakt med styret v/ Britt Nancy
Westgaard. (Tlf. 906 34943 / 751 62886 eller e-post: hovedlaget@uldaggry.no)
Hører vi ikke noe i fra deg, så går vi ut i fra at du ønsker å stå på listene som de er.
LAG 1

LAG 2

LAG 3

Bente Solvoll/ Torbjørn Johansen

Arnstein Remmen

Berit/ Sveinung Hagen

Bodil/ Pål Jensen

Aud Rabliås/ Roar Bustnes

Mary/ Geir Johansen

Hermann Breiland

Line Antonsen/ Anders Gulla

Knut Bjerkli

Marian Nikolisen/ Einar Eliasen

Tove A. Nygård/ Arnold Bjørhusdal

Mona Jonson/ Jan Tore Skjærvik

Elisabeth/ Holgeir Greim

Trond Tande

Veronika Eriksen/ Kim Isaksen

Mikal M. Olsen/ Asbjørg Rødvand

Geir Harsvik

LAG 4

LAG 5

LAG 6

Ingvild/ Johan Gjølstad

Marion Brun/ Snorre Tro

Alf Arne Eide

Per Håkon Altermark

Kirsten Hansen

Tommy Alterkjær

Bente Sørhøy/ Arild Bjørge

Hilde Anita Snefjellå

Edel Aasen

Britt Nancy Westgaard/ Per A Salamonsen

Inger Jørgensen/ Benny Eriksen

Kenneth Hansen/ Tanja Vik Wassmo

Gerd Lillealteren/ Lars Eilertsen

Anne Grete/ Lars Lund

Elisabeth/ Chris G. Holstad

Anita Marianne Børsheim

Mette/ Bjørn Tore Børstad

Marianne Sletten

Anita Westgaard

Ann Kristin/ Olav Børsheim

Mette Røbergeng

Oda Rødvand
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Isfiskemesterskap på Langvatnet
Som en ny tradisjon i ULDaggry arrangerte idrettsgruppa for tredje år isfiskemesterskap på
Langvatnet. 28. Mars gikk arrangementet av stabelen, og værgudene var som vanlig på vår
side. 64 påmeldte fiskere dro opp til sammen fem fisk (!) og
vi berga oss akkurat så vi fikk kåret vinnere i alle klassene.
Heine Lillealteren (bildet) dro med sin kjempefangst inn
premie for både største fisken (24cm) og mest fisk (41cm til
sammen) i Junior klassen. Elisabeth Bakken dro inn premie
for mest fisk i Senior klassen med samlet fangst på 39,5 cm.
Idrettsgruppa hadde på forhånd fått spesialutviklet et eget
Haill-o-Meter for å kunne måle haillet til Alterens befolkning
på en bedre måte. Tidligere har dette vært mer på grøvel, så
med Haill-o-Meteret skulle vi få dette målt på en mer
vitenskapelig
måte. Med det
lille fangstgrunnlaget vi
fikk opp var det
vanskelig å få
kontrollert om
målingen stemte, så vi har nå satt igjen
instrumentet hos Bjørn Tore og Mette for
langtids-kalibrering.
Vi hadde også en egen mobil salgsbod på
Langvatnet, der vi solgte pølser og kaffe.
Ønsket fra flere av fruene om likørservering vil
bli vurdert til neste år…
Alterenmesterskap på ski
Det tradisjonsrike Alterenmesterskapet på ski
ble arrangert 29. mars med veldig bra
oppslutning! 47 Påmeldte løpere i alle aldre er
vi svært fornøyd med! Spesielt stor var trimklassen, og det er jo en fin måte å bruke søndagen
på! Med påfølgende premieutdeling på Steinrøys med middag, kaffe og kaker ble dette en

flott dag for store og små. Det er alltid artig å få premie, og med
applaus fra hele salen blir det ekstra bra. Også de tre cuprennene
vi har arrangert i år har hatt god oppslutning, så det blir nok en
fortsettelse på også dette.
Bildet viser Ingrid Sandhei Bjørklund som er godt fornøyd med å
få servert saft etter rennet. Skrevet av: Alf Arne Eide
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”KRISEPAKKEN” Årets revy levert av teatergruppa 19.-22. mars-09.
”Så var det over for denne gang… Siden skrivehelga i november-08 har det kvernet ymse
revynummer i hodet så snart det ble en ledig plass. Nå er det tomt der inne..ideene har blitt
prøvd ut på scena og lever sitt eget liv nå. Figurene som har bodd i oss i månedsvis er blitt
bleke og fjerne, vi våkner ikke lenger midt på natta , setter oss opp i senga og roper ut nye og
geniale replikker . Det kjennes merkelig ut.”
Omtrent sånn kan det vel føles for mange av oss som har vært med på vårens teaterstunt på
Steinrøys.. En mangeårig tradisjon på Alteren – amatørteater , holdes i hevd. Noen gamle
travere tar ansvar for å komme i gang, også kommer det folk til etter hvert som ryktet går:
møt opp på skola til øving, nå skal vi ha revy !
I år var det flere som var med
for første gang , og de gjorde en
flott innsats.
Eg er stolt av dem , og eg er stolt
over det vi fikk til i fellesskap,
hele gjengen.
Skuespillere, musikere, teknisk
stab, komitefolk, sydamer,
sminkehjelp, støttespillere fra
familie og desslike.. det er
jammen mange som er involvert,
og det som vises fra scena er bare
en liten del av det hele. Mye
tankevirksomhet og prøving må
til før hver enkelt rolle og innslag
er klart til å vises for publikum ,
med regi , scenografi ,musikk ,
kostyme og sminke og hele pakka
 Og alt dette er i aller høyeste grad et løft vi gjør i felleskap . I år hadde vi planlagt 4
forestillinger , men fikk et kjør på døra som mangler sidestykke..
Det ble en ekstraforestilling på søndag, men det dekket på langt nær alle som ville ha
billetter. Så neste gang må vi ta høyde for at vi er faktisk populære langt utenfor bøgda,og at
det er mange som vil sjå oss i aksjon… Snakker om luksusproblem 
Nå er det blitt et folkekrav om å gi ut DVD fra forestillingen , vi får se …
Mvh Mette Oddny Røbergeng
Spåkoneballetten med sin sjef
”Gerd – Liv Valla”
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MEDLEMSKAP OG STØTTE TIL UL DAGGRY
Det er lagt giro i postkassene i store deler av bygda, men dessverre har vi ikke
nådd alle husstandene.
Ved hjelp av bl.a. nettbank kan du allikevel registrere deg som medlem eller gi en
gave til ungdomslaget.
Bare husk å skriv i meldingsfeltet hva innbetalt beløp dreier seg om:
Innbetaling gjelder:
Medlemskap i UL Daggry og Norges ungdomslag – voksen
Medlemskap i UL Daggry og Norges ungdomslag – barn Medlemskap i UL Daggry – voksen Familiemedlemskap i UL Daggry – (inntil 2 voksne + 2 barn)
Støtte til lagsavisa Heimhug

Kroner
200
100
150
300
Valgfritt

Beløpet betales inn til: UL Daggry – hovedlaget – kontonr: 4516.10.97571

Ranasangen

(framført på årets revy ”Krisepakken”)

(melodi: Last summer)
Sjå ein Havmainn står – ser mot fjorden
Står og passa på
Båtan segla nå – på Ranfjordn rein og blå
Kom og bi med, så ska dokk få sjå...
Det fins en liten by i nord
Sånn medt i laindet – der vi bor
Plassen heita Rana
Med folk som arbeid og står på
Førr å få hjulan tel å gå
Å ja!
I parken har vi industri
Kjent før svevestøvet
Men vi hold ut, e ikkje bjynt å tøve
Vi står han a – e enno klår i høve
Vi tar en sjans
Og vil no by dokk opp tel dans
Blomsterpynta by, sol og sommer
Utepils og is
Nordavind og sklett, vi rammel og vi dett
Men vi røys oss
Kjem oss opp igjen

(forts....)
Kom bi med på tur her i Rana
Sjå på ailt vi har
Teater innpå Mo – folkan der e god
Her i Rana – ja, her vil vi bo
Vi som e ong vi håp og tro
At det e her vi skal få bo
Og vi legge plana
Kain det gå an
At KultiRana vekser fram..
Bi med oss på tur i fjell og grotte
Tel et Marmorslott
Tel Skillevolln på ski
Tel Sletten førr å ri
Her i Rana vil vi jammen bli
Kom bi med en tur på Slettafjillet
Du kain sjå inn fjord’n
Plassen e bidd stor – over mange år
Mo i Rana, du er byen vår

7

Ut på tur – GOD PÅSKE!!!!
Dette nummerets turforslag er følgende: Stenneset til Alterneset via Idavollen og
Rishatten. Dette er en flott tur som delvis går på sti og skogsvei, men også på ikke oppgått løype. Turen går greit
både på ski og til fot, og du får mye fin utsikt underveis. Men vær oppmerksom på at snyen kan ligge lenge opp
på Båsmofjellet (for de som tenker å ta turen til våren).
Start fra Stenneset følg stien opp til Idavollen (hvor det står turkasse). Følg derfra sti videre vestover opp på
Rishatten. Her er det slutt på stien, men dersom du følger høydedraget videre ut mot Litjønnåsen går det greit å
gå. Ikke mye vegetasjon og trær. Forsett å følge høyden forbi Litjønnåsen inntil du kommer til hogstfeltet
overfor Alterneset og ser turkassa øverst på Skogsveien som går ned til Alterneset. Følg denne ned eller ta stien
til Stibergan (litt lenger ut) ned fra fjellet. På turen vil du også passere stien som går til Langtjønna. Dette kan
være en grei avstikker. Turen tar ca 1,5 til 3 timer. For de som vil ha flere turforslag anbefaler vi
www.turbok.org hvor det er mange turer i Rana og omegn.

For de som er flinke å trimme tar vi med ei kakeoppskrift som passer til påske

Påskekake med cognac (også kalt englenes
cognac kake)
Ingredienser:

4 egg

2 dl faring

200 gr fint kakkede nøtter

50 gr fint hakket sjokolade

1 ts bakepulver

1 pk fløte

50 gr raspet sjokolade

3 ss kokos

Ca 4 cl mild cognac



½ til en boks hermetiske mandariner

Slik gjør du:
Pisk eggedosis, bland de andre ingrediensene og vend i eggedosisen.
Stek i form 24 cm, nederst i ovnen på 200 grader ca 30-35 min (Kan
gjerne være litt fuktig inni.
Legg kaken på fat når den er kald og dynk med cognac (fortrinnsvis
rundt kanten-da det trekker inn mot midten)
Pisk fløten stiv og ha i raspet sjokolade og kokos. Legg oppå kaken
og pynt men mintsjokolade eller etter eget ønske!!
Sett i kjøleskap og den MÅ trekke i minst 4-5 timer for at smakene
skal få blandet seg!! (kilde Kakemonsen.no)
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