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synes sny er nydelig – og kan godt finne på å
spise opp hele snymannen! 

Årsmøtet er overstått og ungdomslaget fortsetter ufortrødent med ny sesong. Mange har tatt gjenvalg, mens andre
takker nei. Det er som det skal være. Veldig gledelig at «helt
nye» også stiller opp og tar et tak, til glede for både seg selv
og andre. Det er en oppmuntring for oss «gammelkara».
Våren nærmer seg, men først skal vinteraktivitetshelga
avvikles – nettopp denne helga! Håper regnet ikke lager
trøbbel for idrettsgruppa – men, så lenge det ikke er grønne
plener – står vi han vel av! Håper folk tar turen til disse
arrangementene – ikke for mye som foregår utendørs nå for
tida, så det er et flott tilbud. Mange har allerede deltatt på
cuprenn i mars. Ei skikkelig vårrengjøringa i teaterkjelleren
har også gitt vårstemning. Så gjenstår rundvasken av
Steinrøys, noe vi håper å få hjelpsomme hender med på.
I dette nummeret av Heimhug kan også glede oss over
reportasje fra Puerto Rico, der flere av våre pensjonerte
bygdeværinger tar turen på vinteren.
Etter påske starter noen-og-tjue damer opp med trim på
Steinrøys, og til 17.mai vil vårt eget «syttendemaikorps» blåse
lyd over 200-årsmarkeringen av Grunnloven.
Dette, og mer til kan du lese om i dette april-nummeret.
Påskehilsen fra Marion og Britt Nancy

Lørdag 26. april
prøver vi et nytt konsept på Steinrøys.
Vi inviterer til en pubaften med QUIZ som
tema for kvelden.
Fra vår nye flotte bar, selges vin, øl, mineralvann, kaffe/te og snacks.
Vi åpner dørene kl. 2000 og quizen starter kl. 2100. Aldersgrense 18 år. Max 4 personer
per quiz-lag. Ta med venner og kjente.
Gratis inngang. De som er med på quizen betaler kr. 50 pr. person. Pengene blir benyttet
til premier. Vi premierer det beste laget, og trekker et par premier tilfeldig blant de
påmeldte uavhengig av resultat.
Blir dette populært kan vi kanskje kjøre slike flere ganger i løpet av året.
Det bestemmer dere! Velkommen!

2

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

Rød Snø: Mo i Ranas nyeste festival ble gjennomført midt i byen i mars. Vi retter stor
takk til de 12 frivillige som tok ei vakt i «porten» på festivalen. Vi har etter hvert god
erfaring med slikt, og får skryt for godt utført arbeid. Det er sosialt og trivelig. I
tellende mynt resulterte dette i 9.350 kroner til UL Daggry, som vi liker å tenke på skal
øremerkes ny komfyr på kjøkkenet!
Arnstein Remmen – avsluttet sitt langvarige engasjement som
aktiv i UL Daggry ved årsmøtet i februar. Arnstein har hatt
flere verv og oppgaver i ungdomslaget, bl.a. som leder i
hovedlaget og som leder i driftsgruppa. Han ble pensjonist
samtidig som gruva ble nedlagt, og besitter mye kunnskap om
både bygdas- og gruvas historie – noe vi håper å dra veksel på
ved behov. UL Daggry vil takke Arnstein for hans viktige bidrag
til ungdomslaget i alle disse år, og komme tilbake til en
oppmerksomhet i forbindelse med hans 70-årsdag om noen uker.

Trim på Steinrøys: etter påske vil nærmere tredve damer i alle
aldre, følge et fem-ukers opplegg i regi av instruktør Maiken
Aasebøstøl. Kurset er så godt som fulltegnet.
I skrivende stund har vi én ledig plass. Stikkord: styrketrening,
kondisjon og stretching. Med «gangsperregaranti» (redaksjonens
anmerkning). Det er også meget mulig at opplegget fortsetter fra høsten av.
Bondelagsfest – UL Daggry var arrangør av Rana bondelags «sammenslåingsfest» første
helga i april. Nord-Rana bondelag og Ytre-Rana bondelag har slått seg sammen til ett
lag, og det måtte markeres på skikkelig vis. LAG 4 tok jobben, og gjorde som vanlig en
utmerket jobb til glede for deltagerne.
Soare – andre helga i januar var det tradisjonell soare – les: skikkelig fest! – på
Steinrøys. LAG 2 hadde ansvaret. De sørget også denne gang for god mat og feilfritt
arrangement. Dansemusikk av Kørvan - i år som i fjor -Toalettene var ikke en gang tette
– tjo-ho! Men, Steinrøysbakken var glatt (på heimturen…)
Medlemskontigent 2014 – Det er lagt medlemsgiroer i de fleste postkassene på
Alteren. I tillegg har vi oppfordret til å bli medlem i UL Daggry via Alterenlista. Vi har
flyttet fristen for betaling til 20. april, og håper så mange som mulig vil sympatisere
med arbeidet som gjøres i bygda til glede for så mange. Vi hadde rekordmange
medlemmer i 2013, og takker for tilliten. Se kopi av giro på siste side – med info om
kontonummer og de ulike medlemskap.
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Alterenlista – vi trenger hjelp til å få nye e-postadresser
til denne lista. Jo fleire vi når på Alterenlista, desto meir
effektivt kan vi nå ut med kjapp informasjon om det som
skjer i bygda. Har du fått en ny nabo? Det kan være en fin
mulighet til å inkludere nye Alterenværinger. Mottar du
Heimhug i trykt utgave, samtidig som du har en
e-postadresse som du benytter? Vennligst ta kontakt med
Britt Nancy – se kontaktinfo på side 2 – slik at vi får lagt deg inn. Det er meir praktisk
og økonomisk for oss å få sendt ut Heimhug elektronisk på Alterenlista. Utflytta
ungdom eller andre Alterenværinger, må gjerne være med på Alterenlista. Det er plass
til alle! Spør en potensiell ny kandidat I DAG!
Rundvask på Steinrøys – rett etter påske begynner vi med rundvask av huset. Huset
skal være rent og pent til utleie første helga i mai. Drømmen er å få såpass mange med
på jobben, at vi kan bli ferdige med få timers
innsats på hver. Det klarer vi om nok mange melder
seg på. Vi kan bli enige om flere tidspunkt, slik at
det vil være tidspunkt som passer for alle. Kan du
bistå en, to eller tre-fire timer? Alle monner drar. I
første omgang ber vi dere ta kontakt med Mette
Røbergeng på tlf. 456 34 853 eller e-post:
mette.robergeng@online.no Får vi ikke nok folk på
denne måten, vil vi måtte spørre noen direkte. Dere
får kaffe og noko attåt i pausen, samt en god følelse
Elisabeth Holstad på dugnad – rundvask for av å bidra til fellesskapet – OG gratis trim! 
rundt tre år siden

Hurra!!!! For 17.mai!!!!
No e det ikkje lenge igjen! Tel 17.mai!!! På Alteren-skola
kan det en gang i uka høres stønning og pesing iblandet
litt grov og fin messinglyd. Det er E(t)lite-korpset som
er i sving!!! Målet er å være operativ med noen marsjer
og ‘Ja vi elsker’ til 17.mai – årets opptreden.
Går du med en hemmelig drøm om å være
messingblåser, så er det trygt å kaste seg i det nå!
Du vil bi tatt godt i mot!
Belønningen er en gratis runde
med 17.maitoget på Alteren –
avgang 17.mai sånn ca 11.00 
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Monika Marken på øvelse i 2013

Grunnlovsjubileet
1814-2014
I år er det altså 200 år
siden vi fikk vår
Grunnlov, og Norge ble
selvstendig stat. Men,
også for 100 år siden
hadde de grunn til å
feire. Her ser vi et par
postkort fra «Norges
1814-1914 jubilæum».
Det ble utgitt og sendt mange slike postkort den gang for 100 år siden.
Nå nøyer vi oss kanskje med en melding på Twitter, Facebook eller en ganske så
gammeldags SMS, kanskje? Det hadde vært flott med postkassa full av
jubilæumskort for de 200 år! Vi må ikke ta for gitt vår selvstendighet – eller
gjør vi kanskje det?

For Alteren sin del, vet ikke vi i
redaksjonen særlig om forholdene på
stedet for 200 år siden.
Men, apropos jubileum - ungdomslaget
fyller faktisk 100 år i 2016. Med tanke
på at kvinner dengang nettopp hadde
fått stemmerett (1913) og folkelig
aktivitet og opplysning var viktige saker
for de frilynte organisasjonene som
ploppet opp over hele landet rundt
disse årene – vet vi at det var stort og
viktig engasjement også her hjemme.
Men, hundreårsjubileet i UL Daggry får
vi komme tilbake til.
I år er det Grunnlovsjubileet som
gjelder – gratulerer til oss alle!
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Agurknytt
Flere damer med tilknytning til bygda ble observert
på SOS-barnebyers arrangement nylig.
De kjøpte store mengder lodd, og alle hadde samme
mål: å vinne «dressurkurset»!
Som skalkesjul for oppmøtet, kjøpte de kaffe og kaker, kikket pliktskyldig på
mannekengoppvisningen – med vår- og sommermoter – men, et trenet øye kunne
med letthet se begjæret de utviste for nevnte «dressurkurspremie».
Heimhug er usikker på om de hadde forstått at det dreide seg om et HUNDEdressurkurs.
Vi kan også nevne at en annen dame - med
bostedsadresse i Korsnesveien, ble observert OPPÅ
catwalken. Hun var imidlertid ærlig og åpen om sin
legning og røpet at henns formål med å være
mannekeng, var å få forbedret sin vinnersjanse i
forbindelse med trekkingen av nevnte «dressurkurs»!

Vi spør oss: har dagens fruentimmer ikke annet å tenke på, enn
ønsket om å kontrollere andre…? Avslutningsvis kan vi avsløre at
de nevnte damer måtte gå tomhendt hjem – uten gevinst.
Og, det var kanskje det beste?

Fra barnemunn
Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa, det må være fælt å bli
født av noen man ikke kjenner.
Det er fint med besteforeldre, men de er litt skrukkete.
De rike er sånne som bestemor og bestefar, de har hvitt hår og kan kjøpe hva de
vil. Mamma og pappa har svart hår, men så er de mye fattigere
også.
Søsteren min er flyvertinne, derfor flyr hun rundt med små
flasker i hånda og leter etter noen som vil drikke de.
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Vårrengjøringen startet ekstra
tidlig i år…
Vi har mange ganger hatt utfordringer med
både rot og fukt i kjelleren på Steinrøys, men
etter jul kom vi til en ‘høydare’……. Vi skal
ikke gjengi form og farge på hva som kom
opp i rør i kjelleren, men det burde gått
andre veien hvis alt var som det skulle….
Noe det ikke var!

Det tenkes og planlegges.....
Husforsikrings-agenter ble koblet inn og vi måtte ut med alt i garderobene.
Vi lempet alt opp i salen og der startet sorteringsarbeidet.
Det offisielle tallet på fulle søppelsekker som ble kassert er visstnok oppe i 4
– kanskje 5. Alt av vaskbart i klær ble fordelt ut blant medlemmer i
teatergruppa, og vaskemaskiner gikk trofast i 3 uker rundt omkring i
distriktet – noen med kjoler, andre med vester og bukser.
Et gammelt ordtak sier: Det er aldri så
galt at det ikke er godt for noe – og det
kan vi bekrefte!
Vi har aldri hatt det så ryddig i kjelleren
– og klærne så på stell! No veit vi sånn
høvelig hva vi har og til en viss grad hvor
ting befinner seg hen!

Det vaskes....

Og sjefen godkjenner!!!!
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Andelodd til Alteren Andeløp 2014
er å få kjøpt!
Neste Alteren andeløp arrangeres lørdag 21.juni 2014, med
andeslipp kl. 13.00. Kom og opplev den gode stemninga! Passer for folk i alle
aldre. Kjempefint å gå langs elva og følge med «vinneranda» si.
Det selges max 1500 lodd á kr 100.
Dessverre ble loddene mangelfullt utstyrt med informasjon. Trykkeriet hoppet
over oppgitt info om pris og antall solgte lodd. Dette er beklagelig, men ikke
«ulovlig». Slik informasjon BØR være på alle typer lodd,
men er altså IKKE påbudt i lotteri av en slik størrelse. For
dere som selger og dere som kjøper andelodd, kan dette
være ok og vite.
Vi minner om gevinstlista og hvor du kan få kjøpt lodd.
I tillegg vil alle husstander bli besøkt i løpet av mai/juni –
da håper vi på å bli godt mottatt.
Ni gevinster til en samlet verdi av 40.500 kr, er hva
endene og andelshaverne skal konkurrere om lørdag 21. juni…
Premielista ser slik ut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIA Tours reisegavekort, 25.000 kr
Coop Obs, gavekort 5.000 kr
Skjærvik scooter og MC, gavekort 1.500 kr
Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr
Felleskjøpet, gavekort 1.000 kr
Sport1-Havna, gavekort 1.000 kr
Rica Meyergården hotell, middag for to – verdi 1.000 kr
Statskog, Nordland, gavekort, hytteweekend – verdi 1.000 kr
And nr. 13 – LuckyDuck, nettbrett fra iTet AS (iPad 4 16GB WI-FI Black), verdi 4.000 kr

Du kan kjøpe lodd til bl.a. følgende:
Alf Arne Eide -

alf.arne.eide@gmail.com

- tlf. 402 80245

Hans Gullesen -

h-gulles@online.no

- tlf. 984 54608

Arild Bjørge -

arildbj3@online.no

- tlf. 481 94895

Britt Nancy W. -

britt.westgaard@nb.no

- tlf. 906 34943
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Protokoll fra Årsmøte for UL Daggry tirsdag, 18.02.14 kl. 19.00 på Steinrøys
Tilstede: 17 oppmøtte medlemmer

1) Åpning av årsmøtet:
ble gjort av leder i hovedlagets styre, Britt Nancy Westgaard, som ønsket Velkommen.
Utsending av årsmøteinnkalling ble godkjent uten merknader
Britt Nancy ble valgt til møteleder, Ann Marit Flågeng ble valgt til sekretær for årsmøtet og Arnstein
Remmen i lag med Mette Børstad ble valgt til å signere protokoll fra årsmøte.

2) Årsmeldinger :
Hovedlagets årsmelding ble opplest av styreleder og godkjent uten merknader.
Idrettsgruppas årsmelding ble opplest av Robin Andersen og godkjent uten anmerkninger.
Teatergruppas årsmelding ble opplest av Mette Børstad og godkjent med merknad om at gruppas
ønske om navneendring må behandles under punkt 7 på sakslista.
Driftsgruppas årsmelding ble opplest av Arnstein Remmen og godkjent uten merknader.

3) Regnskap:
Hovedlagets regnskap ble opplest av kasserer Ketil Røbergeng og godkjent.
Kommentarer til regnskapet: Strømutgifter er gått en god del ned etter at oljefyr ble utfaset. Det er
nå laget en oversikt over hvem som har vært leietakere i 2013 slik at kasserer har kontroll med at alle
leieinntekter er innbetalt (med unntak av leie fra Statens vegvesen, men dette forventer en vil
komme). Laget har vel en halv million på konto ved årets slutt, noe som er bra med tanke på de
planer som foreligger.
Teatergruppas regnskap ble opplest av Mette Børstad og godkjent. Kommentarer til regnskapet: noe
(ca 6000) av billettinntektene som er regnskapsført for 2013 var inntekter fra ”jungelboken” i 2012
som ved en feil ikke ble overført til vår konto før etter årsskiftet.
Idrettsgruppas regnskap ble opplest av Robin Andersen og godkjent.

4) Budsjett
Budsjett for hovedlaget ble opplest av Ketil Røbergeng og godkjent
Budsjett for teaterlaget ble opplest av Mette Børstad og godkjent. Dersom det blir en oppsetning til
høsten budsjetteres det med et underskudd i regnskapet for 2014.
Idrettlaget hadde ikke laget noe budsjett for 2014

5) Kontingent
Styret foreslår å opprettholde størrelsen på kontingenten lik foregående år. Enstemmig vedtatt i
årsmøtet.

6) Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag

7) Vedtektsendringer
Forslag fra teatergruppa om å endre navnet til Alteren Teaterlag i stedet for UL Daggrys
teatergruppe da de mener at navnet bedre representerer teatergruppa eksternt.
Årsmøtet har ikke fått innsendt dette forslaget i forkant for årsmøte og kan således ikke
behandle forslaget. Årsmøtet er også i tvil om en undergruppe kan vedta å endre navn til
”lag” og styret gis i oppdrag å undersøke dette og eventuelt godkjenne navneendring.
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8) Valg
Gjennomgang av forslag til nye medlemmer av representant fra valgkomiteen; Marion Brun:
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En del av tatt gjenvalg, men det er også kommet til noen nye navn. Valg godkjennes.
Kommentar: ett medlem til idrettsgruppa mangler. Styret gis fullmakt til å velge denne personen.
Forhåpentligvis vil dette være i orden til hovedlaget skal ha sitt konstitueringsmøte. Kommentar ift
driftsgruppa om at styret må ta ansvar for innkalling til 1.møte i gruppa da det ikke er valgt leder.
Driftsgruppa gis fullmakt til å velge leder.

9) Avslutning
ved leder i hovedlagets styre, Britt Nancy Westgaard, som takket for oppmøte.
Årsmøtet ble avsluttet ca 20.30.

Ann Marit Flågeng
Referent
……………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Arnstein Remmen
Mette Børstad
Sign.
Sign.

Etter årsmøtet var det ca en times informasjonsmøte fra gruppa ”Steinrøys 2020”

Her er 16 av de 17 oppmøtte til årsmøtet i UL Daggry. Den syttende er fotograf: Marion Brun.
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Årsmelding for Hovedlaget i UL Daggry 2013
I 2013 har styret bestått av følgende:
Leder:

Britt Nancy Westgaard

Nestleder:

Ann Marit Flågeng

Kasserer:

Ketil Røbergeng

Sekretær:

Hilde Vist

Vara 1:

Mona Skjærvik

Vara 2:

Oddny Eivindsen

Teatergruppa er representert av Mette Oddny Røbergeng
Idrettsgruppa er representert av Robin Andersen
Driftsgruppa er representert av Bjørn Soleglad
UL Daggry har i 2013 har hatt følgende aktiviteter:
- Årsmøte 14. februar.
- Det har vært avholdt seks styremøter. I tillegg har praktiske spørsmål vært diskutert på
e-post og på telefon underveis.
- I 2013 har laget hatt 70 (62 i 2012) medlemskap. Dette innebærer individuelle medlemskap og
familiemedlemskap. Til sammen blir det 139 medlemmer. Dette er en økning på ca. 13% fra 2012.
- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og forbedret. Web-redaktør: Simon Kåre Almli.
- Heimhug har også i 2013 kommet ut med tre numre. Disse har blitt distribuert trykt og elektronisk,
samt blitt gjort digitalt tilgjengelig fra arkivet på hjemmesiden. I tillegg har eldre numre blitt digitalisert og
lagt til arkivet.
- Alterenlista inneholder nå ca. 270 e-postadresser til folk med tilknytning til Alteren, en økning på ca.
18 % fra året før. Den har vært benyttet 39 ganger - ca. 25 % mindre enn i 2012.
- Bygdas 15 eldre på 80 år + fikk en liten julehilsen fra ungdomslaget.
- Søknad om momsrefusjon resulterte i ca. 7.500 kr tilbakebetalt.
- Grasrotandelsordningen med 90 givere (86 i 2012) har bidratt til i overkant av kr 34.346 – en nedgang
på ca. 13% fra året før.
- Eksternt arbeidsoppdrag på Verket og Smelteverket ble utført av frivillige.
- UL Daggry fikk i 2013 utbetalt ca. kr. 44.000 som partner/mottaker av andel av pott i bingodrift.
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- Revyen «Sånn sett» med teatergruppa presenterte fem utsolgte forestillinger i april. Pubaften ble kjørt
en av kveldene.
- Styrets leder deltok på Kulturkafe i august, i regi av LO. (Kulturløftet fra regjeringen ble presentert)
- UL Daggry la til rette for åpent orienteringsmøte i regi av Statens Vegvesen, ang.planlagt gang- og
sykkelvei, den 15. mai på Steinrøys. Meget bra oppmøte.
- Det har videre vært arrangert:


Nyttårssoaré med ca. 120 gjester



Høstbasar med vel 100 gjester (underholdning av elever fra Alteren skole)



Førjulsmesse – bra besøkt - mange benyttet også muligheten til å kjøpe seg middag i kafeen.



Det har vært holdt lefsekurs med 10 deltagere.



Det har vært holdt fotokurs med fem deltagere.



Seniortreff med ca. 20 deltagere

- Alteren andeløp 2013, ble gjennomført i samarbeid med Alteren skytterlag.
- Det har vært arrangert fire småbarnstreff i løpet av året (fem i 2012). Oppmøtet har vært bra.
- Bygdas egen kulturkalender: Alterenkalenderen 2014 - ble ferdigstilt til førjulsmessa. Tilskudd på kr
7.000 fra kommunen til prosjektet.
- Cuprenn, Altermesterskap og isfiskekonkurranse ble arrangert februar-april.
- En del elektriske forbedringer har blitt utført – for detaljer se Driftsgruppas årsmelding.
ventilasjonssystemet.
- Øvrige anskaffelser/innkjøp: Bord, stol- og bordtralle – for mer detaljer se Driftsgruppas årsmelding.
- Internkontrollsystem er utarbeidet og tatt i bruk
«Steinrøys 2020» - prosjekt for utvidelse av Steinrøys. Interimsstyret har jobbet jevnt i løpet av året.
Sluttord
Laget har igjen hatt et aktivt år med flittig bruk av komiteer og øvrige frivillige. Grendehuset har vært
mye i bruk og alle aktivitetene har ført til at masse folk i alle aldre, har kommet til Steinrøys.
Økonomien har vært god fordi de fleste av de mange aktivitetene har generert overskudd. Det har
derfor vært mulig å bruke en betydelig sum på innkjøp og vedlikehold også i 2013. Midler blir også
avsatt til planlagte utbedringer av Steinrøys fremover.
Det meste er positivt, men vi ønsker å synliggjøre at det er ønskelig at flere bidrar til gjennomføring UL
Daggrys aktiviteter. Dette vil medføre mindre slitasje på de som stiller opp.
Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene, lykke til i det videre arbeidet.
Styret
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Steinrøys 2020 – vi søker deg!
Etter ungdomslagets årsmøte i februar,
la prosjektgruppa for Steinrøys 2020 frem
foreløpig status i arbeidet med Steinrøys
2020. I all hovedsak var det skisser over
ny-/tilbygg som ble vist frem.

Foreløpig skisse

I arbeidet fremover trenger vi
flere komiteer, blant annet
noen til å jobbe med
finansieringen av dette.
Går du med en liten
finansminister i magen, eller
har god greie på alternative
finansieringsmuligheter
innen lag og foreninger – ja
da trenger vi akkurat deg .
Ta kontakt!

Øyvind Snefjellå peker og forklarer

Lyst på nyttig håndarbeid i
påsken???
En veldedig non-profit organisasjon
som heter Strikk for livet, tar i mot små
strikkede klær i babyull. Klærne
brukes til premature, nyfødte og syke
barn ved sykehus i Tanzania, med
hensikt å forebygge sykdom og død.
Klærne sendes til en adresse i Oslo (eller leveres på for eksempel Ullevål
sykehus), og derfra tas de med til der det trengs. De mangler akkurat nå
mest sokker og luer.
SÅ: Hva med å kose deg i solveggen i påsken med en liten strikking som du
blir raskt ferdig med? Se oppskrifter og fremgangsmåte på:
http://strikkforlivet.wordpress.com/strikk-en-kuvose/
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Ettersom en stor del av bygdas befolkning ser ut til å reise til varmere breddegrader i
større eller mindre grad av vinteren, ønsket vi i redaksjonen oss et reisebrev - og det har
vi fått! Ho Mary i Grotneset har vært vår utenriksreporter og reisebrev fra Puerto Rico kan
endelig publiseres:

Reiste fra Mo – Bodø Las Palma
26 november 2013.
Dette er mitt første
halvår som
klimaflyktning. Har
rømt fra vinterens
strabaser som ikke
passer meg lenger, jeg
liker jo ikke bilkjøringa
på vinteren.

I selskap med gode naboer

Da jeg kom nedover i høst, var alt ordna av guddattra mi som jeg
leier i lag med. Ho møtte meg på flyplassen, og de flotte naboene
hadde ordna med lunsj til meg.
De kjekke naboene er forøvrig Hemnesværinger - uten å si noe
mer om det.
Min første utflukt ble til sjømannskirken i Arguineguin, og det ble
en opplevelse for en lite bereist Grotnesværing. Der serverte de
både kaffe og vafler. Senere ble det de mange ‘ullturene’ som går
til ulike steder på øya. Øya rundt – som jeg syns var i særklasse!
Det er nå ikke å legge skjul på at det blir en del ullprodukter som
kommer heim etter at du selv er heimkommen. Har vel ikke bruk
for alt men, men….
Julen her er noe for seg selv, for det går ikke an å bli stressa.
Ingenting er jul her syns jeg. Du vet det er jul, men ingen
julefølelse i lag med palmer og hyl fra glade badegjester. Julen ble
forøvrig feiret i lag med bror med familie og søster med venninne.
Det ble koselig, vi tre har ikke feiret jul sammen siden 1962, og
det er jo en liten stund siden.
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Før jul var naboene og jeg på
julebord i sjømannskirken, et
flott sådant: Servert fra den
Danske slakter, bare lutefisken
manglet. Når alle bøgdaværinger
samles her for en periode, er det
mye god mat som skal spises.
Mye er medbrakt etter jula
heime, så det kan no bi ganske
travelt for noen og enhver, men
triveligt i alle fall - for mye god
drikke følger jo også med.

Mykje trivelige folk :-)

Tiden for oss som leier på lang tid går ganske fort. Det er ingen
som rydder for oss, i tillegg må vi både vaske og handle – ja vi gjør
no det vi gjør heime rett og slett! Noe tid har vi selvfølgelig til
soling, bading og turer i flott terreng for de som liker utfordringer.
Også slipper vi å være redd for is og snø. Språket er heller ikke no
særlig problem; ranværing og fingerspråk kommer en langt med!
Har forøvrig funnet en pengeautomat som kommanderer på
svensk, så penger får jeg og! Fikk besøk av svigerdatter, Agnes og
Berit H. Det ble en overraskelse. Så har datter og yngste sønn og
noen barnebarn vært her. Når Ronny var her leide han bil, og det
var en opplevelse. Vi kjørte fra kysten og opp i høyden til ca.1450
m som Tejeda ligger på. Trollstigen må bare gjemme seg i forhold
til disse vegene.
Ellers er det no frokost på altan så og si hver dag, og her slipper
en å tenke varme klær. Bikini, shorts, knebukse og en topp
passer til det meste. No er det nok for denne gang - neste
vinteropphold er sikret, og heim kommer jeg den11. april.
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Cuprenn på Bakkamoan
Idrettsgruppa har hatt en del utfordringer med vær og føre i år, og derfor ble tre
oppsatte renn avlyst – inkludert et hodelyktrenn. Men, søndag 23. mars ble årets første
cuprenn endelig gjennomført. Løypa ble litt omlagt, for å komme unna de mest krevende
plassene for å få lagt spor. Dette innebar bl.a. at de voksne kjørte kortløypa flere
ganger. Mange unger og noen få voksne stilte til start.
Med oppkjørte løyper og manko på antall løp, ble det bestemt å kjøre et nytt cuprenn
allerede første torsdag etterpå. Til sammen har 47 personer vært påmeldt ett eller to
av rennene.
Å kjøre renn en ettermiddag midt i uka, skremte tydeligvis ingen – og ca. like mange
stilte opp til start denne fine torsdagen.
Heimhugs reporter observerte at flere kom rett fra middagsbordet og hadde knapt
fått ned den siste tedesbiten, før ski og familiemedlemmer hadde blitt stuvet i bilen og
kjørt til «stadion» i beste Nortug-stil. Vi så ikke så mye til smørebusser og sponsorer,
men ekte indre motivasjon er da mye vakrere!.
Idrettsgruppa – på bildet under ser vi fire av de fem - som nå består av nesten bare nye
medlemmer – hadde gjort en fin jobb med å legge til rette for godt gammeldags skirenn.

Arne Martin Lantz-Juløy, Tina Svaleng, Robin Andersen og Per Gunnar
17– holder orden på løperne. Foran
Tryggestad, alle i idrettsgruppas styre
mamma Tina – står Vegar med velfortjent rødsaft etter løpet.

En av veteranene som gikk løpet, Jostein Bakken, var trofast på plass for å holde
tradisjonen med skirenn på Alteren ved like. Ordet «barneskirenn» kom ikke over hans
munn- til tross for at det var klart overtall av unger til start.
Vi kan også røpe at en dame fra Alterneset gikk tre runder, med stadig stigende form!
Etter første runde ble vi bekymret for om hun måtte bryte løpet. Tunga hang nesten
ned på knærne, men etter passering andre runde var fart, stil og humør steget
betraktelig. Da hun kom i mål etter runde nummer tre, så hun uforskammet pigg ut! På
spørsmål fra Heimhug om hun hadde bloddopet seg, svarte hun at etter første runden
kjente hun middagen helt oppi halsen – for så å få mer kontroll på både den og beina
etter hvert som løpet gikk sin gang. Veldig bra jobba, Åse (Lantz-Juløy)!!!
Mathilde Rydning gikk løpet helt uten staver. Mamma
Ingvild, fulgte etter i løypa i fall den unge damen
skulle ombestemme seg, men det gjorde hun ikke! Hun
fullførte cuprennet uten staver til 20 i stil!

Da er det klart for vinteraktivitetshelga – allerede
denne helga, og nye sjanser for sosialt samvær ute.
Opplegget blir som følger:

Mathilde Rydning klar på startstreken –uten staver.

Isfiskekonkurransen lørdag 12. april
med påmelding på isen ved Snefjellå Gård fra ca. kl. 1100,
med start kl 1200 og avsluttes kl 1400.
Deltakerpris: Kr 30,Salg av kaffe og Pølse m brød/Lompe
Muligheter for grilling av pølse
Alterenmesterskapet søndag 13. april
på Bakkamoan
Med påmelding fra ca. kl.1130,
med opprop kl 1145 og start kl. 1200.
Pris: kr 40,Etterfulgt av:
Premieutdeling for alle vinterens aktiviteter
på Steinrøys fra kl. 1400.
Salg av Lapskaus m.m.
VELKOMMEN
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Karneval på Steinrøys
11. mars var det duket for karneval på ungdomshuset vårres.
Dem kom allihopen: tigera, katter, hekse, bjørner, cowboyer,
prinsesser, klovner og superhelter i alle aldrer. Vi hadde til og med ei bestemor
sammen med oss. Og det er stas.
Og vi serverte pølser og gele. På golvet var det biler og duplo. På bordet var det
tegnesaker, og musikk kom det fra scena.
Men hvor var alle barna? Joda, de løp opp og ned skrågangen på Steinrøys. Etter
hvert fant de også ut at ballene og bilene også kunne ta turen opp og ned i
gangen.. Det enkleste er definitivt det beste. Ungene hadde det artig og de
voksne fikk slå av en prat med sambygdinger, over en kopp kaffe.
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HJEMME- HOS

– nå også i de urbane strøk!

Heimhugs journalister hviler aldri, er alltid på jakt etter en ny historie.
Når det gjelder det uventede ” heimehos”- besøk, så skjelver mange i knærne
når det nærmer seg tid for å lage et nytt nummer av denne utmerkede
bøgdeavis.
Gardiner trekkes for, lamper slåes av når det stopper ukjente biler utenfor
huset. Kjem dem hit????
Denne gangen dro de gravende bladfyker inn til storbyen Mo for å finne
intervjuobjekt.
Ryktene sa at Ronny Klaussen, ex Båsmoværing, Yttraværing, Alternværing
(stryk det som ikke passer) var aleina heime. Nå er det i og for seg ikke en
god grunn for å få besøk av Heimhug, MEN, kona Biret skulle være leeeeenge
borte, for hun er skuespiller og danser og hadde fått en jobb i Sverige. Og
Ronny var operert i en fot, og kunne ikke rømme bort når vi kom. Så derfor –
en mørk og stormfull kveld i januar, på selveste julbokkdagen den 13.januar
for å være helt nøyaktig - ankom vi
tomannsboligen i Øvre Idrettsvei, medbringende
rengakaka og diverse godsaker da vi var usikre
på om der var mat i huset. Mannen var jo til
dels nyoperert i skanken, Hallux Valgus var
diagnosen (det handlet om en kul som var et sted
der den ikke burde vær, såpass skjønte vi).

Ronny ble jo en smule satt ut da 3 damer i sin verste alder
stormet inn, men som den rolige person han er, ble vi
ønsket velkommen. En tok seg av å forberede og trøste
intervjuobjektet, som satt med beinet på bordet i
anledning tilstanden. To inntok kjøkkenet og smurte
rengakaka med alskens godt pålegg og koka kaffe, og før
det var gått et kvarter satt vi benket ved et koselig
kaffebord. I samme farta sjekket vi duk-skuffa - han visste
hvor den var – og bare det var et pluss. Nå lurte han
egentlig på om der var folk som brukte duk utenom jula,
og det kan man jo lure på? Heimhug skal snart lansere en
såkalt ”dukApp”, med den kan man laste ned og ringe inn
og gi sin stemme. Er duk ut eller inn – eller var det av og
på??
Jaja, nok om det. To av oss (vi nevner ikke navn) fant ut at
den italienske vinen Valpollicella som sto så lagelig til i
hylla, kunne nytes til rengakaka. Sjåføren drakk kaffe, og
vi kunne ta et dypdykk inn i historien. Som startet i 1956
da Ronny ble født.
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Duk-skuffa godkjent!!!!

Mora Ingrid var fra Båsmoen, og Ronny vokste opp hos henne og stefaren da
foreldrene skilte lag da han var 5 år. Han gikk på Båsmo skole til 5. klasse,
da flyttet han sammen med familien til Tananger på Vestlandet. Der gikk
han 6.-8. klasse og var en av de første som begynte på ungdomsskolen. Han
hadde en historie fra da han begynte på skolen der: Klasseforstanderen var
også organist, klokker og leder for det kristelige ungdomslag. Han kikket på
papirene til Ronny og spurte: Hvordan kan det ha seg at du heter Klaussen
til etternavn, mens familien heter Tuven? Han svarte som sant var at faren
hans het Klaussen og at foreldrene var de var skilte. Klasseforstanderen
ristet på hodet og sa ” Det er synd, det er synd, me må alle be for Ronny ”.
Det var nok ikke så vanlig med skilsmisse i de dager. Men Ronny har klart
seg godt (man kan jo undre seg på om det var på grunn av fellesbønnen –
eller på tross av?).
Musikken har han hatt med seg hele veien. Han flyttet etter hvert tilbake til
Mo, begynte på realskola og hadde ungdomstia si her.
Slekta på morsia var musikalske så han fikk musikken inn der fra
barndommen av. Faren het Roald Klaussen, kjent av flere generasjoner
korpsfolk i Rana . Han var blant annet dirigent for Båsmo og Ytteren
skolekorps og hadde musikkopplæring av utallige små ranværinga. Og det
dreiv han med helt fram til han og kona Gunn flyttet til Drammen da de
begge ble pensjonister. Roald døde i fjor.
Ronny har flere halvsøsken på begge sider som han har et godt forhold til .
Familien betyr mye for ham, og de to voksne guttene Ørjan og Alexander bor
nå begge på Mo. Vi kjem stadig inn på familien. Med minner fra barna var
små, husbygging på Alteren og barnas oppvekst der. Sjøl om han og kona
Lisbeth skilte lag, har han også et godt forhold til hele sin eks-svigerfamilie.
Alle er en del av storfamilien som han sier. Han er stolt bestefar til Sander og
Frida, og skulle gjerne hatt enda mer tid sammen med dem.
Det er ikke til å stikke under en stol at Ronny er engasjert i mange ting på
det kulturelle området.
Men for å starte med begynnelsen av arbeidslivet. Med en bestefar på morsia
som het Erling Nikolai Olsen og var kooperatør og kommunist, ble jernvaren
på samvirkelaget, og sport og leketøy første arbeidsplassen. Han fikk lønning
med formaningen ” Husk det ska no vara ein
måned ”.
Og han kjørte lastebil før han fikk sertifikat
”Kjør på Toraneslageret og hent nåkka vara” –
og - han fulgte jo bare sjefens ordre! (Som bla
litt paff da han fikk vite om dette, og sertifikatet
kom på plass etterhvert)
Han har bare godt å si om den tia, han lærte å
stå på og jobbe for fellesskapet, han lærte å ta
ansvar, bi oppkjefta, stå på og få utfordringer.
Vi sender en takk til Koopen!
Med en timelønn på kr 5,05 og mopedbensin som var var udryg, søkte han
nye jaktmarker og Ronny hadde også en tur til sjøs.
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Som 18 - åring dro han ned på hyrekontoret den ene dagen og satt på et fly
til Japan neste dag. Det gikk nesten så fort forsto vi.
Reiste et års tid fram og tilbake mellom Japan og Canada, spennende
opplevelse å ha med seg for en ung gutt.
Han har vært glad i å kjøre bil, også store biler. Drosjesjåfør hos han Are
Johansen på Alteren, sjåfør på Polar Tours og på Helgeland Bilruter. Han er
etter hvert også godt kjent i storbyer og langs landeveier i Europa.
Når vi hører de mange historier fra turer med pensjonister og andre reisende,
så tenker vi at det er bra han er en rolig mann..
Men tross sjåførjobbene, musikkinteressen har hele tiden ligget i bunnen.
Han ble ansatt på Musikkhuset hos Arne Viken. Vi som har levd en stund
husker det som et såkalt treffsted for kule typer og jenter med tupert hår …
musikkinstrumentene, hyllene med plater, høretelefonene der vi kunne lytte
før vi bestemte oss for å kjøpe ei skiva med for eksempel The Monn Keys,
Beatles, Inger-Lise Andersen eller Sven Ingvars? Og Arne Viken sjøl Ranakjendis som spilte Fanitullen på hardingfele og var med i
orkesterforeninga.
Ja mimringa tok etter hvert helt av,
men vi kan ikke gjengi alt her. Ikke alt
egner seg på trykk heller, sånn er det
bare med ungdomsminnene.
Men vi kan kviskre i øret, at for Ronny
var det på den tia også festing med
kompiser, fisketurer til Flostrandvatnet
og andre høvelige steder der man kan
få tak i noe med gjeller, mopedkjøring,
tur tel Søvika på husmorskola (vi trur
ikke han gikk der, bare på besøk…..)
Bamsemann hadde fyringsvakt
forelskelser, sykkeltur til Nesna,
kjærlighetssorg, orgelkurs, korpspilling, trompet , tuba og tromming,
kortspill med Mattisgjengen, ny forelskelse, giftermål, husbygging på
Alterneset småbarnstid, fagbrev innenfor handel og kontor, engasjement i
nærmiljøet , ”Husker du ” på Steinrøys, oppstarting av korps på Alteren
sammen med sin far Roald …
Og midt oppi alt dette starta han opp sin egen musikkforretning.
Musikksenteret i byen og Ronny Klaussen lydservice.
Dreiv det i mange år og fikk gode kontakter innenfor ulike musikkmiljøer. En
hektisk, men lærerik tid, Han måtte dessverre avvikle butikken, men
erfaringene derfra tok han med seg inn i den jobben han har nå, som
lydansvarlig på Nordland Teater. En ressurs med sin mangfoldige
erfaringsbakgrunn, det veit vi på Alteren alt om! Og det var innenfor det
miljøet han traff sin kjære Biret. Av alle ting møttes de under innspillingen
av filmen ”Svidd neger ”, der han var lydansvarlig og hun samisk
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språkansvarlig. De ble bekjente, det oppsto senere søt musikk som endte
med samboerskap og etter hvert giftemål i fjor sommer  Litt av en
romantisk historie, syns vi. Og ho Biret er også en ”skapAlternværing”, ho
hjelper oss i teatergruppa med dansetrinn og koreografi når vi trenger det.
For sjøl om Ronny flyttet til byen 1998, har han hele tiden holdt kontakten
med teatermiljøet i ungdomslaget UL Daggry. I utallige oppsettinger har han
hatt det musikalske ansvaret, samt det lydtekniske ansvar. En viktig brikke i
utviklingen av kvaliteten i revyer og teaterstykker.
Vi hadde etter hvert drevet
tilstrekkelig gravende
journalistikk til å få kokt i hop
en heime-hos artikkel. Vi hadde
flira og drukket opp glasset med
vin - opptil flere når vi tenker
oss om.
Pakker sammen og sier farvel i
det lekre røde kjøkkenet. Han
har så visst ingen fare, gryta
med reinsodd står på komfyren
og vitner om at her er det en
ektemann som ikke svelter i hjel
foran brødboksen. Takk for oss,
sier vi og tusler ut i natten.
Hørte vi et lettelsens sukk da
døra gled igjen bak oss???

Referenten, intervjuobjektet og kopratøren

Referat: Mette Røbergeng
på heimebesøk sammen med;
Ingvild Gjølstad (representant for kooperativbevegelsen)
Marion Brun (ansvarlig sjåfør)

Påsmortmat
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