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Heldigvis så va det ikkje latmarken som har gått til angrep –
men full rulle mot 100-års jubileumsrevy krevde sitt. 4
stappfulle hus på Nordland teater var en opplevelse å ta med
seg. Vi er ærbødig og takknemlig både til våre samarbeidspartnere og til de som har bidratt på en eller annen måte.
No livnar det i lundar – og riva må tas i bruk for å fjerne det
daue så det nye kan gro. Sånn er det årvisst og også i år er
det fjernet støv i krokene på Steinrøys, der rundvasken er
utført av kjekke kvinner og menn. En årlig syssel som er
høyst nødvendig før huset skal leies ut til konfirmasjon i mai.
Vasking foregår på dugnad – og takk til dem som stiller opp
der.
Vi håper du får en flott vår og sommer - husk å nyt dagen!
Marion og Britt Nancy

Verv i UL Daggry for 2017
HOVEDLAGET
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
1. vara
2. vara

TEATERGRUPPA
Britt Nancy Westgaard
Ann Marit Flågeng
Ketil Røbergeng
Unni Lillealter
Mona Skjærvik
Gerd Lillealter

IDRETTSGRUPPA
Leder – repr.i styret
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

HEIMHUG

1.
2.

Ingvild Gjølstad
Mette Røbergeng
Mette Børstad
Vebjørn Sletten
Marion Brun
Karianne Gjølstad
Geir Johansen

DRIFTSGRUPPA
Arne Martin Lanz-Juløy
Håkon Stanghelle
Per Gunnar Tryggestad
Tina Svaleng
Bjørn Olav Lillealter
Trond Vassvik Snefjellå

Leder – repr. i styret
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

REDAKSJON

VALGKOMITÉ

Bjørn Soleglad
Håvard Stensland
Elisabeth Bakken
Alf Einar Håkonsen
Vebjørn Sletten
Benny Eriksen

Marion Brun

1.

May Britt Meisfjord

Britt Nancy Westgaard

2.

Merete Soleglad

3.

Elisabet Sandhei

REVISJON
Revisor
Vara

Leder
Medlem – repr.i styret
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Marianne Sletten
Ingvild Rydning

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Medlemskontingent 2017
For å spare ressurser ved å få trykket giroer samt ikke minst å slippe å legge i alle
postkassene – forsøker vi en ny vri på medlemsinnbetalingen i år. All markedsføring har
blitt gjort via e-postgruppa vår. De av våre medlemmer som ikke er på Alterenlista skal
ha fått en giro i postkassa si. Så langt har vi fått ganske mange medlemmer, men litt
færre enn hva tilfellet var i fjor.
De som ønsker å kjøpe medlemskap og ikke har fått gjort det enda, kan gå inn på våre
hjemmesider. Der finner dere info om innbetaling.
Tusen takk til alle som støtter arbeidet vårt ved å bli medlem!

Etter mange oppfordringer og forespørsler har ungdomslaget
endelig fått ordnet seg med betalingsordningen VIPPS.
Vårt Vippsnummer er 104633.
Grasrotandelen – i løpet av siste årene har antall
grasrotgivere ligget mellom 97-100. De årlige
inntektene er viktige for ungdomslaget. Vi håper
at dere kan være med på å verve ytterligere flere
grasrotgivere til ungdomslaget. Oppgi enten UL
Daggry eller organisasjonsnummeret evt.
Strekkoden - til funksjonæren. Husk, det koster
ikke deg noe. Det påvirker heller ikke din evt
gevinst. Det er rett og slett en liten andel av
innsatsen som Norsk tipping gir tilbake til
grasrotmottakerne.

Rundvask 2017 – Driftsgruppa med frivillige gjør
stadig forefallende arbeid som ikke vises så godt,
men som til de grader vises om de ikke gjør
jobben. I denne sammenheng vil vi nevne
rundvasken som ble gjort av ca 17 frivillige. Hver
person fikk sin begrensede oppgave som de kunne
utføre når det passet. Det fungerer veldig bra.
Her er et bilde fra rundvask av gangen – som ble
Unni og Gerd Lillealter sin oppgave. Med
forsterkninger fra Odin, Heine og Bjørn Olav,
gikk jobben som smurt. Mange unger liker å få
delta i nyttige aktiviteter, det ser vi ofte
eksempler på. Rekruttering er viktig.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Feil bruk av stedsnavn – I april ble det sendt ut ei melding på Alterenlista der vi
oppfordret bilister som kjørte i Rognhaugbakken, om å ta hensyn til de myke
trafikantene. Redaktøren var travelt opptatt da budskapet ble formidlet og tok seg ikke
tid til å sjekke ordlyden i den tilsendte teksten. Resultatet var at den godeste
Rognhaugbakken ble omdøpt til Rognebakken! Det var da ikke meningen, men vi håper at
publikum fikk med seg budskapet og ikke ble søvnløse pga dette. Herved skulle dette
være rettet opp i. Men, det er aldri så galt at det ikke er godt for noe! En god idé ble
nemlig født i kjølvannet av kritikken som kom. Når vi får «hauet over vann», vil vi prøve
å lage en epistel i Heimhug om stedsnavn på Alteren. Opprinnelse og historie knyttet til
navnet. Dere er herved invitert til å komme med en tekst til Heimhug om stedsnavn dere
synes kan være aktuelle.
Småbarns-/familietreffgruppa – har ikke hatt samling etter jul. De som vanligvis
organiserer dette har vært travelt opptatt med møte- og kampvirksomhet knyttet til
arbeidet med å få beholde skola. Dette har tatt mye tid og energi.
Trening med Maiken – vårsesongen 2017
Etter nyttår har vi gitt et utvidet treningstilbud på
Steinrøys. Fra å ha kun én time i uka til å begynne med,
har vi nå fire timer i uka fordelt på to dager. Vi var litt
spente på mottakelsen. Ville vi få tilstrekkelig med
deltagere til å kunne forsvare et slikt opplegg
økonomisk? Svaret er Ja! Med rundt 40 deltagere totalt
og med et veldig fleksibelt system, har folk kunnet kjøpe akkurat det opplegget som
passer dem best. Enten ved å gå for «klippekort» - der man betaler kun for akkurat den
timen man er til stede (dog med en høyere timespris). Eller man kan velge én time pr.
uke – enten styrketrening eller kondistrening. Atter andre har valgt å gå for to timer
pr. uke, for å få begge treningsvariantene. Noen har funnet det praktisk og
gjennomførbart å ta begge timene samme dag. Det kan høres hardt ut, men siden de to
timene er ulikt bygd opp – synes det å gå helt fint. Folk har ulike kondisjonsnivå – fra de
som springer opp Steinrøysbakken på ett-to-tre, til de som helst ikke ønsker å løpe.
Felles for alle er uansett at trening gjør en sterkere og mer utholdende. Med andre ord:
det nytter! Vi har hatt tre menn med i løpet av sesongen, og de kan skrive under på at
dette ikke kun er en «jenteting». Vi starter opp igjen til høsten med et lignende tilbud.
Vårtreff – I slutten av mai arrangerte ungdomslaget et formiddagstreff med lysbilder
fra Ketil Røbergengs reise til Alaska. Dette kommer vi tilbake til i neste nr. av Heimhug.
Skolesaken – det har vært et hektisk år for de som har engasjert seg i skolesaken. Vi
vil også komme tilbake til mer om dette i høstnummeret. Bl.a. så har de som jobber i
FAU gjort en strålende jobb. Teatergruppa har også markert dette på sin måte.

Årsmøte 23.2.17 U.L Daggry
Møtested: Steinrøys
Kl. 19.30 til 21.00.
Tilstede: 11 medlemmer
1. Åpning
Det ble ønsket velkommen til årsmøte og gjennomført valg av møteleder, som ble Britt
Nancy Westgaard, valgt referent; Ann Marit Flågeng og valgt medlemmer for
signering av protokoll; Mary Johansen og Geir Johansen.
2. Årsmelding
Årsmelding for hovedlaget ble opplest av Britt Nancy Westgaard og godkjent
Årsmelding for idrettsgruppa ble opplest av Britt Nancy Westgaard og godkjent
Årsmelding for teatergruppa ble opplest av Marion Brun og godkjent
Årsmelding for driftsgruppe ble opplest av Bjørn Soleglad
-kommentarer til årsmeldingen var at det ikke var tatt med at alle dispenserne på
toalettene var byttet og at også østveggen var malt
Årsmeldingen ble deretter godkjent.
3. Regnskap 2016
Regnskap for hovedlaget er godkjent av revisor og ble opplest av kasserer Ketil
Røbergeng.
-kommentar: budsjett for 2016 kunne vært satt opp ved siden av slik at det ville vært
mulig å se hvordan man hadde truffet ift dette.
Regnskap for idrettsgruppa ble opplest av Mette Børstad
Regnskap for teatergruppa ble opplest av Mette Børstad
-Kommentar til begge sistnevnte regnskap er at de må godkjennes av revisor. Dette
må følges opp av det nye styret at blir gjennomført.
For øvrig vedtas regnskapene som godkjent.
4. Budsjett 2017
Forslag til budsjett for hovedlaget for 2017 ble opplest av kasserer Ketil Røbergeng.
Vedtak: styrets forslag til budsjett vedtas
Forslag til budsjett for teatergruppa ble opplest av Marion Brun
Vedtak: teatergruppas forslag til budsjett vedtas.
Idrettsgruppa har ikke oppsatt budsjett, men har planer for arrangement.
5. Kontingent
Kontingenten ble økt i 2016 og forslag fra styret er at kontingenten fortsatt er det
samme for 2017.
Vedtak: styrets forslag vedtas.
6. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag var meldt.
7. Vedtektsendringer
Ingen vedtektsendringer var meldt.

8. Valg 2017
Innstilling fra valgkomiteen:
Hovedlagets styre:
Leder Britt Nancy Westgaard- gjenvalg for 1 år
Styremedlem Ann Marit Flågeng- gjenvalg for 2 år
Driftsgruppa:
Leder Bjørn Soleglad- gjenvalg for 2 år
Benny Eriksen- ny for 2 år.
Elisabeth Bakken- gjenvalg for 2 år
Teatergruppa:
Leder Ingvild Gjølstad – gjenvalg for 2 år
Mette Røbergeng- gjenvalg for 2 år
Karianne Gregersen- gjenvalg for 2 år
Marion Brun – ny for 2 år
Idrettsgruppa:
Arne Martin Lantz – gjenvalg for 2 år
Redaksjonskomiteen for Heimhug
Marion Brun – gjenvalg for 1 år
Britt Nancy Westgaard- gjenvalg for 1 år
Revisor:
Marianne Sletten – gjenvalg for 1 år
Ingvild Rydning (vara) – gjenvalg for 1 år
Valgkomiteen:
Elisabeth Sandhei- ny valgt for 1 år
Valgkomiteen innstilling ble enstemmig vedtatt.
9. Avslutning
Leder takket alle for oppmøte og en takk går også til alle som har stilt opp for laget i
året som gikk. Mange tenker på oss og bidrar også med gaver og det er veldig flott.
Ann Marit Flågeng
Referent.

--------------------------------------Mary Johansen

------------------------------------------Geir Johansen

Årsmelding for Hovedlaget i UL Daggry 2016
I 2016 har styret bestått av følgende:
Leder:

Britt Nancy Westgaard

Nestleder:

Ann Marit Flågeng

Kasserer:

Ketil Røbergeng

Sekretær:

Unni Lillealter

Vara 1:

Mona Skjærvik

Vara 2:

Gerd Lillealter

Teatergruppa er representert av Mette Oddny Røbergeng
Idrettsgruppa er representert av Arne-Martin Lantz-Juløy
Driftsgruppa er representert av Bjørn Soleglad
UL Daggry har i 2016 har hatt følgende aktiviteter:
- Årsmøte 16. februar.
- Det har vært avholdt fire styremøter. I tillegg har praktiske spørsmål vært diskutert på
e-post og på telefon underveis.
- I 2016 har laget hatt 76 (71 i 2015) medlemskap. Dette innebærer individuelle medlemskap og
familiemedlemskap. Til sammen blir det 123 (132 i 2015) medlemmer.
- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og oppgradert. Web-redaktør: Simon Kåre Almli.
- Heimhug har også i 2016 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 310 e-postadresser til folk med tilknytning til Alteren, en økning på ca. 3 %
fra året før. Den har vært benyttet 42 ganger - ca. 10 % mindre enn i 2015.
- Bygdas eldre på 80 år + fikk en liten julehilsen fra ungdomslaget.
- Søknad om momsrefusjon resulterte i drøyt 9.000 kr tilbakebetalt.
- Grasrotandelsordningen med opptil 100 givere (98 i 2015) har bidratt til nærmere kr 82.700 (63.800 i
2015) en økning på nærmere 30 % fra året før – som allerede var et rekordår.
- UL Daggry fikk 22.000 kr. fra Rana kommune etter søknad om driftstilskudd/kulturmidler.
- Middagsservering i april med 70 gjester

- Julesoaré med drøyt 90 gjester
- Høstbasar med ca 120 gjester, middagssalg og underholdning (fra Alteren skole).
- Alteren andeløp 2016 ble arrangert i samarbeid med Alteren skytterlag
- Trening på Steinrøys – ukentlig trim med innleid profesjonell trener. 30 deltagere.
- Det har vært arrangert i løpet av året (som i 2015). Oppmøtet har vært bra.
- «Steinrøys 2020» - prosjekt for utvidelse av Steinrøys har hatt noe aktivitet i løpet av året
- Swingkurs ble arrangert ei helg i november – vellykket kurs, men kun 12 påmeldte. Tilbød
ungdomsskoleelever gratis kurs, men det slo ikke an.
- Oppgradering av skiløype – idrettsgruppa
- Malt øst- og sørvegg på Steinrøys
- Innkjøpt nye, flotte stoler til grendahuset. De røde gamle er delvis gitt bort og solgt for symbolsk sum
- UL Daggry v/leder holdt innlegg på to skoleaksjoner sist høst, samt var til stede på Høringskonferanse
i desember ang. skolestrukturen.
- UL Daggry var vertskap for Lokallagsmøte med Norges Ungdomslag i oktober
- elever og ansatte ved Alteren skole fikk en frukt og is og gode ord fra UL Daggry, på vegne av alle på
Alteren, for den flotte jobben de gjør med rydding i fjæra og nærmiljøet på Alterneset.
- Frivillige stilte som mannskap til sykkelløpet Arctic Race of Norway i august. Resulterte i noen tusen kr
til UL Daggry.

Sluttord
Laget har igjen hatt et aktivt år – dog med litt mindre aktiviteter enn året før - med 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. Midler blir
også dette året avsatt til planlagte utbedringer/nybygg av grendahuset fremover.
Mange sier ja til å bidra med loddsalg, komite- og styrearbeid. Videre så støtter mange folk opp om laget
ved for eksempel å være medlemmer og/eller grasrotgivere. Til sammen en fantastisk innsats!
Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene, lykke til i det videre arbeidet.
Styret

Årsmelding Idrettsgruppa 2016
Idrettsgruppa har i 2016 bestått av:
Leder:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Ekstrahjelp:

Arne-Martin Lantz-Juløy
Håkon Stanghelle
Tina Svaleng
Bjørn Olav Lillealter
Per Gunnar Tryggestad
Trond Vassvik
Robin Andersen

Aktiviteter:
Planer for 2016 var 3 stk cuprenn (alle som hodelyktrenn på torsdag ettermiddager),
Vinteraktivitetshelg (12-13.mars) med Isfiskekonkurranse på Langvatnet og Alterenmesterskap med
påfølgende premieutdeling for cuprenn og Alterenmesterskap.
Pga værmessige utfordringer ble det kun avholdt to cuprenn
Isfiskekonkurranse og Alterenmesterskap måtte også avlyses pga vårløsning og mye regn.
Det som derimot ble gjennomført som «erstatning» for vinteraktivitetshelgas tradisjonelle aktiviteter
var en vinteraktivitetsdag ved foten av snefjellet – i målområdet for «Sheriffen av snøfjellet». Her ble
det arrangert 100m skisprint, loddsalg, grilling og premiering av årets cupdeltakere. Det ble et veldig
trivelig arrangement som meget mulig blir gjentatt i årene som kommer.
Løypepreparering på Bakkamoen har vært utført med hjelp fra B&Y IL og Idrettsgruppas medlemmer.
Kommunikasjon mellom gruppas medlemmer har i hovedsak vært på gruppas interne
facebookgruppe og tlf, dette har fungert ok.

Gjennomførte aktiviteter:


Trekking av vinner i trimkasselotteriet (Almlia) for 2014 og 2015:
Utført 6.februar – vinnere: Hanne Selsøyvold (2014) og Ellen Selsøyvold (2015).



Cuprenn 11. Februar



Cuprenn 24. Februar



Vinteraktivitetsdag 10. April.

Div
Det er gjort en betydelig innsats i skiløypa(Bakkamoan) ila. Høsten/tidligvinteren. Bjørn Olav
Lillealter har stilt opp med maskiner og pågangsmot, Bjørn Soleglad og Trond Vassvik skal
også ha honnør for sin innsats. Dette arbeidet skal gjøre det lettere å trakke skiløypene ved
mindre snømengder.
Innkjøp av scooter, evt. leie av scooter fra medlemmer i idrettsgruppa for å være mer
«selvhjulpen» med trakking er fortsatt et hett tema i idrettsgruppa. Diskuteres videre.
Idrettsgruppa.

Årsmelding 2016
Teatergruppa UL Daggry.
Styret har bestått av.
Ingvild Gjølstad, leder
Mette Røbergeng nestleder
Mette H. Børstad kasserer
Vebjørn Sletten Sekretær
Ina Forsbakk
Karianne Gjølstad
Geir Johansen,
Aktivitet 2016: Underholdningsinnslag på Gallaria i januar 16.
Arrangerte premierefest for Optimist-teateret på Steinrøys,
Deltok på Stenneset i førjulsarrangement arrangert av Rana
Museum Igangsatt planlegging av revyprosjekt 2017.
Det har vært avviklet møter etter behov,

Alteren,

22.02.17

Ingvild
Leder

Gjølstad

Fra Gallaria

fra Stenneset

Optimistene fester

Årsmelding driftsgruppa 2016
Generelt om driftsgruppa 2016
Undergruppen består av Bjørn Soleglad, Mette Røbergeng, Elisabeth Bakken, Geir Johansen,
Håvard Stensland.
Gruppen har ligget litt i dvale, men trått til ved de tilfeller det har vært behov for hjelp.
Vi satser på en sterkere tilstedeværelse i 2017. Under året har vi jobbet litt med KS systemet
som UL-Daggry er pålagt å jobbe med.
Driftsgruppen prøver å få inn en del under vedlikehold og drift av huset Steinrøys.

Utleie 2016
-

Huset har vært utleid 5-6 ganger
Det har vært arrangert Soare, Høstbasar, Småbarnstreff (2 inne på huset),
Middagsserving Dametrim (8 kvelder på våren, 9 kvelder på høsten)

Vedlikehold utført i 2016
-

Det ble tatt rundvask på huset
Stoler er kjøpt inn til salen
Stoler ble impregnert før disse ble tatt i bruk
Sørveggen ble malt
Satt inn ny toalett på dametoalettet
Det er byttet en del lampetter i salen
Det ble investert i en 9 KW vifteovn til for å klare å varme opp huset under de
kaldeste månedene
Skriftlig brannverninspeksjon.
Brannslukkere testet.

Arbeidsplaner i 2017
-

-

Skaffe til veie:
o Lufttørker til kjeller
o Varmekabel vannledning fra kjeller til kjøkken
Lakke gulvet i hovedsal
Få inn nytt brannvarslingssystem i huset
Ordne vestveggen mellom takene
Ordne gulv i kjeller (fortsette med balkongdekke i hele etasjen)
Rundvask på huset før konfirmasjonene starter.

-

-

-

AKTIVITETSPLAN 2017

Måned
Januar
Februar

Mars

April

Mai

Juni
Aug-Sept

Okt-Des

Aktivitet
Soare
Ukentlig trening
Styremøte
Cuprenn
Årsmøte
Ukentlig trening Styremøte
Ukentlig trening Cuprenn
Revy – 4 forestillinger - jubileum
Ukentlig trening Dugnad
Styremøte
Dugnad
Ukentlig trening –
Lagsavisa Heimhug nr. 1
Celsastafetten – med påfølgende
bankett
Vårtreff for pensjonister
Andeløp
Småbarnstreff/familiedag?
Styremøte
Lagsavisa Heimhug nr. 2
Småbarnstreff/familiedag?
Utflukt?
Ukentlig trening –
Markering Teatergruppa 100 år
Småbarnstreff/familiedag
Høstbasar
Lagsavisa Heimhug nr. 3
Styremøte
Høstmesse?
Dansekurs/bakekurs andre?
Ukentlig trening Middagsservering?
Pubaften?

Ansvarlig
Lag 5
Leder
Leder
Idrettsgruppa
Styret
Leder
Leder
Leder
Idrettsgruppa
Teatergruppa
Leder
Driftsgruppa
Leder
Driftsgruppa
Leder
Redaksjonen/styret
Idrettsgruppa
Styret v/Mette og Ketil
UL Daggry/Skytterlaget
Egen komité
Leder
Redaksjonen/styret
Leder
Styret – idrettsgruppa?
Styret – frivillige – idrettsgruppa?
Styret – frivillige - teatergruppa
Egen komité
Lag 5 ?
Redaksjonen/styret
Leder
Styret – bruk av festkomité?
Styret
Leder
Lag 6? eller frivillige?
Styret – evt. Bruk av festkomite

Cuprenn på Alteren – 2017

I mars ble det holdt to såkalte
hodelyktrenn, og det med bra oppmøte.
Første renn hadde ekstra mange
deltagere, til og med fra «utkanten av
bygda».
Idrettsgruppas ressurspersoner er
også skitrenere på Skillevollen.
Praktiske som de er, tok de ei
skitrening i løypene på Bakkamoan
samtidig med cuprennet – to fluer i en
smekk.
Redaktøren var til stede på første løp
og kunne bivåne flotte løyper og god
stemning. Vi tar med resultatene fra
første renn, og takker for innsatsen.
Av ulike grunner ble det ikke
vinterhelg-arrangement denne
sesongen, men vi satser på nytt forsøk
til neste år. I skrivende stund er det
over 20 plussgrader ute, så vinteren
føltes litt fremmed akkurat nå.

17.mai 2017
I år ble vi spart for snøbyger under togets gang, men litt regn rett ned var vel sånn som
forventet. Takket være vårt eget «E(tt)litekorps» kunne vi også i år ha oppmøte til et tidspunkt
hvor alle kunne rekke det oppsatte programmet. Korpset, hvor halvparten deltok i årets revy –
hadde rukket å få 3-4 øvinger før 17.mai. Her spilles på sjarm og gammel erfaring.
Med vedtak om å legge ned skolen vår, er det uvisst hvordan avvikling av
17.mai blir i de kommende år. Men, i år kunne vi glede oss over en
tradisjonell og trivelig markering. Et stort barnetog og tilsvarende mange
folk fra bygda samt mange besøkende besteforeldre, familier og venner.
Elever i 3. og 7.klasse med foresatte hadde sørget for en 17.mai-pyntet
skole og lagt til rette for uteleker og salg av pølser, is og brus.
Selvsagt må det «gjettes på glass» - antall
Fristende mat- og kakefat i hvert klasserom slik vi er vante til, takket
enheter. Mathias og Hilde sørget for at dette
være at hver familie tar med seg sine bidrag. En gjest med glimt i øyet
ble gjennomført på riktig vis.
fra nabokommunen Hemnes, kunne fortelle at «det er ikke i Korgen at
det er all-inklusive på 17.mai!».
Talen for dagen hadde elevene i 7.klasse laget i fellesskap. Den ble flott framført av Mathias
Gabor og Hilde Bakken Bjørnvik, og den finnes i sin helhet på neste side.
Noen regnbyger forhindret ikke stor og liten i å delta på de ulike aktivitetene utendørs. Både
luftgeværskyting, sekkeløp og styltegang samt fisking av godteposer trakk masse folk.
Det anbefales ikke å
delta i sekkeløp med
fotsid drakt og høye
hæler. Redaktøren ble
litt for ivrig, og det
gikk som det måtte gå…
på hau! Men, artig var
det – og i mål kom ho…

Takk til alle som bidro til en trivelig feiring
av nasjonaldagen på Alteren!

17. MAI- TALE 2017
Velkommen folk her på Alteren! Vi i årets 7. klasse følger
opp tradisjonen med å holde tale på 17. mai.
Gratulerer med dagen alle sammen! Norges nasjonaldag.
Barnas dag. Vi har kledd på oss de fineste klærne våre. Går i
tog, vifter med flagget i rødt, hvitt og blått. 17. mai, dagen
vi spiser mest is i Norge. Sekkeløp, fisking i hestevogn, stylter, aktivitetene er mange. Det er
artig.
Litt historie:
Vi er samlet her for å feire at vi er et fritt og selvstendig land. Vi fikk vår egen grunnlov i 1814,
for 203 år siden. Grunnloven ble bygd på idealer som frihet, likhet og fellesskap og ikke minst
kjærligheten til fedrelandet vårt.
Vi fikk ikke vår fullstendige frihet i 1814. Vi gikk inn i en union med Sverige med felles svensk
konge, men vi fikk vårt eget storting og endelig retten til å styre landet vårt selv. Gleden blant
det norske folket var stor.
Også vi som lever i dag, er glad for de idealene grunnloven ble bygd på. Vi bor i et demokratisk
land, som betyr at vi har frihet til å velge de politikere som skal styre. Vi har ytringsfrihet og
kan si meninga vår uten frykt. At gutter og jenter har de samme rettigheter, er vi også veldig
glade for.
Vi er heldige som også bor i et fredelig land. Det er ikke alle i verden som gjør det. Mange
mennesker lever i frykt for krig, overgrep, sult og mangel på de mest grunnleggende tingene i
livet. Alle har ikke en hverdag hvor de har mulighet til å gå på skole eller få den maten de
trenger for å overleve.
Vi unger er også opptatt av miljøet. Vi må verne om naturen og ikke forurense. Hele skolen har
nettopp rydda stranda rundt Alterneset. Det er gledelig at vi fant mindre søppel enn tidligere.
Vi som er unge i dag, har mange tanker og drømmer om fremtiden. Alle ønsker vi å få oss en god
utdanning slik at vi får oss en jobb når vi blir voksne.
Vi er heldig som har en skole i nærheten, en skole med et trygt og godt miljø. En skole som har
vært foreslått nedlagt mange ganger, ja, også bestemt utbygd uten at det har blitt noe av.
Politikerne har vært like mye å stole på som Yr. FAU har jobba hardt for å beholde skolen. I fjor
slo besteforeldre, foreldre og ungene ring om skolen for å vise hvor viktig den er for bygda vår.
Men nå sier politikerne at dem har bestemt seg. Skolen skal legges ned i 2018. Vi håper ennå på
at det bare er et mareritt, for vi ønsker at dem som er yngre enn oss får fortsette å gå på
denne skolen.
For å få til et trivelig 17. mai - arrangement kreves det stor innsats fra mange. En stor takk til
foreldrene i 3. og 7. klasse som har hjulpet til slik at vi kan feire 17. mai her på skolen vår.
Til slutt vil vi ønske alle en riktig fin feiring av nasjonaldagen!
Takk for oss!
(Skrevet av alle i 7. klasse: Helena Arnesdatter, Hilde Bakken Bjørnvik, Guro Bjerkli Edin,
Mathias Gabor, Jacob Antonsen Gulla, Jørgen Isaksen, Anna Rødbergeng, Emilie Skjærvik,
Adrian Iversen Sletten, Sindre Steinli)

Celsastafetten 2017

Alteren har tidligere vært ei bygd som har vært aktiv innenfor idrett og da spesielt løping. Vi har
deltatt og gjort det godt blant annet på optimisten over flere år. Idrettslaget har tidligere arrangert
Alternkarusellen, som var forskjellige typer løp rundt omkring i bygda, men god deltakelse.
I år var året for å gjennoppstå og dermed delta på Celsastafetten. Med blant annet den alltid
optimistiske Merete Soleglad som «verveansvarlig», stilte hele tre lag fra Alteren. To miksa lag og ett
idrettslag bestående av ungdom med et innspill fra den eldre garden.
Noen uker før Celsastafetten har det vært fellestrening for de som ønsket, med stødig veiledning fra
Bjørn Olav Lillealter. Både Ranahallen, Rognabakken og Snyfjillågveien har vært gode
treningsarenaer. Egentrening på eget initiativ har også forekommet. Selv undertegnede som aldri har
likt å løpe, så fremt det var noe å løpe etter, fikk sansen for treningsformen.
Lagene løp med godt mot, med mål om å ha det moro sammen og stolthet over
å bære T-skjortene som frontet den flotte skola vår. Relativt gode resultater
leverte vi også. Miks 1 kom på 33 plass og miks 2 kom på 16 plass, av totalt 61
lag. Ungdomslaget kom på 8. plass av totalt 15. Det er litt av en comeback!!

På Alteren er vi kjent for å gjøre det på
alternative og kreative måter. Så hvorfor ikke
lage en egen bankett med åpent hus for
Alterens befolkning og ikke minst
ungdommene. På Steinrøys var det duket for
fest på kvelden og det ble servert deilig mat fra
AGA kantiner.
Det er alltid en fantastisk atmosfære på
Steinrøys og denne kvelden var intet unntak.
Deltakerne leverte god stemning og høylytt
latter. Med diverse DJer, ble det levert god
musikk direkte fra WIMP. Både type swing og
mer nyere musikk med alternative bevegelser.
Både for gammel og ung med andre ord. Limbo
ble også utført med imponerende prestasjoner,
både fra unge Snefjellå og litt eldre Soleglad.
La oss håpe at dette blir en tradisjon og kanskje
er det enda flere vil løpe sammen med oss og
feire egen prestasjon på
kvelden.

Takk til alle som var med.
Sammen får vi ting tell å skje.
<3 Alteren <3
Hilde Anita Snefjellå.

Sosialkveld på skola; ei solskinnshistorie
Parkeringsplassen på skola var stappfull av biler på ettermiddagen torsdag 8. juni da FAU
inviterte til sosialkveld for alle elever med foreldre og søsken på skolen. Æresgjester var de
nye skolestartende som skal starte i 1. Klasse fra høsten.

Ekstra grill var hentet opp fra Stibergan og snart var alt fra pølser og burgere til pizza og
koteletter i fri dressur. Folk stilte mannsterk med godt humør, campingstoler og piknikkurver.
Rektor Berit var også tilstede og delte ut en oppmerksomhet til medlemmene av Alteren FAU
i form av urter som Vigdis Åsheim, lærer på skolen, har dyrket. Etter et spesielt år i FAU ble
dette satt stor pris på.

Leder for FAU, Hilde Anita Vassvik Snefjellå, mottok en påskjønnelse og velfortjent ros etter
sin ekstraordinære innsats ifbm den pågående skolesaken. Hennes engasjement og
pågangsmot har imponert oss alle.

Etter høytidelighetene var det duket for fotballkamper. De første i ilden var neste års
førsteklassinger som fikk møte årets førsteklassinger. Fotballgleden og farta var stor, og
tempoet bare akselererte etterhvert som vi kom opp i årsklassene. Sist i ilden var
seniorkampen mellom mødrene og fedrene, der noen dessverre måtte innse at ferdighetene
muligens ikke lenger er som de en gang var. Alle kampene ble flott kontrollert av dommerne;
Trond Vassvik Snefjellå og Håvard Gullesen.

Vi håper med dette at vi har startet en ny tradisjon. Dette frister til gjentakelse.
Åse Lantz-Juløy

Alteren andeløp 2017 er like rundt hjørnet.
Vi håper du har fått kjøpt andelodd. Det vil ikke bli
gjennomført salg på dørene slik som før. Dette
skyldes at vi blir utsolgt FØR løpet i år.
Vi håper at finvær og snøsmelting ikke vil påvirke
elva så mye at vi får problemer med gjennomføring
av andeløpet. Det legges en alternativ plan som vi
håper vi ikke må ta i bruk. Vinnere får vi uansett om det i verste fall skulle bli trekning.

Her er et
bilde fra
sorteringa
av de 1500
endene som
snart skal ut
i elva. Hvert
år mangler
det noen
ender, så da
må vi
komplettere
med nye slik
at alle ender
blir representert.

Vi håper på et fint arrangement med strålende vær og perfekt fart i elva!
Kafé og området for øvrig åpnes kl. 1200, mens endene slippes kl. 1300. Også i år vil vi
ha «løp-i-løpet». Du kan melde på din private and med regler som følger:


Skal se ut som ei and (kan ikke være fartsbåt, for eksempel)



Størrelse max 15×15 cm



Ikke motorisert/fjernstyrt



Startbeløp kr. 50 pr. and



Anda må registreres ved betaling



Alteren andeløp har intet ansvar for ender som roter seg vekk/synker osv.



Premie: Kun én premie. Pengebeløp like stort som summen av innsatsen på påmeldte ender – delt på
to – Den andre halvdelen av innsatsen tilfaller Alteren andeløp. Første gjesteand i mål, vinner.

Disse endene konkurrerer altså ikke om de ordinære premiene i andeløpet, men slippes samtidig – og
konkurrerer om egen pott.

Hjemme
hos….
.

Dette hjemme-hos-besøket er i en litt annen stil enn det
vi har hatt til nå, men det skyldes at
bladfykan har vært opptatt og i sin egen
svære i lang tid og til og med helga etter
påske. Påskenummeret av Heimhug ble
også forsinket fordi halve redaksjonen
var engasjert i revy-prosjekt og 100årsfeiring, så vi bestemte oss derfor for å
invitere dere med til hjemme-hosrevygjengens-hverdag-like-før-revy.
Revyplanleggingen startet egentlig i fjor
høst. Ettersom teatergruppa skulle feire
100 år siden det første spelstykke ble
satt opp av det Dramatiske, skulle vi gå
gjennom det vi har hatt tidligere – vi
måtte finne noe
gammelt som det
var, noe
gammelt som vi
måtte
oppgradere
tekst på og sist
men ikke minst;
lage noe nytt.
I kafeen hadde vi gamle plakater på utstilling
Med aktive
storpolitikere og for
ikke å snakke om kommunepolitikere – så var det
nok å ta utgangspunkt i. Det er jo ett tankekors at
2 veteraner 
tekster vi hadde for 2 og 4 år tilbake passer like bra
Mette og gammelbenken
nå…..stikkord ‘flyplass’….
fra Steinrøys

Etter jul har vi møttes på skola stort sett hver onsdag ettersom Steinrøys var
opptatt med de spreke som trimmer jevnt. To
helgeøvinger før påske hjalp på å få kjøreplanen på
plass før påske. Men vi var ikke mer i rute enn at vi
måtte treffes i stille uke for å rekke alt – fra og med
2.påskedag skulle vi flytte inn på Nordland Teater og
hadde da kun 3 dager på oss til å komme i havn med
generalprøve onsdag før premiere torsdag….
2.påskedag kom med et nydelig påskevær – sol fra
skyfri himmel og mens resten av familiene var ute på
tur med pølsegrilling og bruk av høy solfaktor – så
var det oppmøte på teateret kl 11.00 på formiddagen.
Og det var det siste våre nærmeste så til oss utenom
sengetid i over en uke.
Vi veit å kos oss også. Her fra
Dagene besto i trening, terping, tidtaking og tuning
vaffelfrokost på ei helgeøving
av numre for at vi ikke skulle ende opp med en 3
på Steinrøys
timers
forestilling….. når målet var
litt over 2 timer med pause.
I tillegg til tekst og trening
på gjennomføring på
scenen, så er det utrolig
mange tekniske
duppeditter og finesser som
skal på plass. Lyd og lys er
egne fag som er
høyteknologiske løsninger
som krever sin
kompetanse. Vegard og
Ronny som jobber med
disse tingene til vanlig, har
full kontroll og har brukt
mange timer for å få alt på
plass. I tillegg til vår trofaste
lys-assistent (og
Et tekjøkken ble redningen når vi måtte ha en matbit eller en kaffetår
altmuligmann) Geir, så ble Elias en ung og hjelpsom kar fra Alterneset - med sammen med oss og gjorde en
kjempejobb på lydsiden. Han skiftet batteri og festet trådløse mygger på oss
alle underveis, og han ble ekspert til å feste myggene i alt fra strømpebukser
til BH’er – i denne jobben må man ikke være blyg….

Tenk om alle ha vært like lettbedt som han
Kjell Ivar og han Geir…..Vi kan nevne
alle mulige ting som vi kunne brukt på
scena for å illustrere ting – og de sier:
Ja – det kan vi ordne! Og neste dag
foreligger enten tegning eller et ferdig
resultat. Av og til må de justere når vi
andre ‘kicker’ på detaljer – og da er de
ikke alltid like fornøyd, men med litt
stryk og godsnakk så fikser det meste
seg  Petter Smart og hjelperen er
uunnværlig!
Backstage hadde vi i utgangspunktet to
- ikke så altfor store garderober til
disposisjon. Med totalt 19 stykker som
skulle
henge
fra seg
Kjøkkenet fungerte godt som sminkerom også
klær og
utstyr + foreta heftige skift innimellom, så
måtte vi ta i bruk andre rom i tillegg. Et
teknisk rom, gangen, garasjen og kontoret
hans Ronny ble okkupert. Det va spor av
teatergruppa de fleste plassene. Og ikke
bare spor…… etter at vi
hadde hentet klær og
diverse utstyr fra
kjelleren på Steinrøys
og flyttet inn på
teateret, hang det en
eim av kjellerlukt i
rommene der dagen
Ane i damegarderoben
derpå. Vi fant oss snart
til rette og følte oss
hjemme der 

Mor og sønn fra Snyfjellåga
(Hilde Anita og Tobias)

Prosjektlederne (Karianne og Marion) og etter hvert
lederen i teatergruppa (Ingvild) var på plass i god tid før
oppmøtetidspunktene. Å ha god tid til å gjøre
forberedelser og planlegging før resten av gjengen kom,
ble en ‘hellig’ stund etter hvert. Og det er mye som skal
på plass før en premiere i tillegg til selve fremføringen.
Praktiske ting på teateret, når skal kafeen være åpen i
forbindelse med forestillingene, filmere, program (laging
og trykking) og sponsorer for å nevne noe.

Vi er så heldig å ha interne ressurser til det
meste. Simon er fantastisk flink til grafisk
design og han har lagd den flotte plakaten
vår. Ronny kan det meste og i tillegg til å være
kapellmester og musikalsk ansvarlig, så fikset
han lyd og bilder til alt under forestillingen.
Alt med en stoisk ro selv om han fikk
leveranser litt sent…..
Mette og Ingvild har hovedansvaret for regi.
Mulig det i utgangspunktet var en plan for det
meste, men underveis kommer det utrolig
mange gale og gode forslag som blir tatt inn –
og det er en viktig del av den kreative
prosessen en revy er.
Det som er spesielt artig med teatergruppa på
Alteren, er at vi til sammen representerer de
fleste deler av bygda. Fra Lillealteren har vi
Gerd, Lars, Karianne, Ingvild og Unni.
Litjneset: Marion. Skjærvika: Kjell Ivar, Ann
Spesialutgave av Villmarksliv
Marit og Geir. Snyfjellåga: Trond, Hilde Anita og
Tobias. Almlia: Simon Kåre.
Bakkamoen/Rognabakken: Mette B, Vebjørn og Ane. Røbergenget: Mette,
Ketil og Jørn. Alterneset: Elias. I tillegg har vi
adoptert Tone fra Straumen . Musikken
består av Ronny (en gang Alterenværing – alltid
Alterenværing), Jørgen fra Straumen, Terje fra
Utskarpen, Anette fra Skonseng og Trond
(musikk og scene). Som ansvarlig for lys er vi
så heldig å ha Vegard (fra Saltdalen) med oss i
år også.
Når tiden for forestilling nærmer seg, er vi mer
sammen med hverandre enn med de hjemme.
Vi blir ganske godt kjent og etter hvert som
skiftene gjøres i full fart mellom numrene, så
forsvinner også blygselen om du plutselig står i
trusa og noen kommer inn – ja, ja – pytt, pytt!
Her vrenges kjoler over hodet og ny ligger klar!
Sitter mikrofonen? Å nei – den hang seg fast i
kjolen – kain noen hjelpe? Den nærmeste må
trø tel!
Sene kvelder og tidlige nattetimer ble det før vi
kom til torsdag og premiere. 4 utsolgte
Aktivitet i ventetid – Tobias og Simon
forestillinger med 222 solgte billetter på hver
forestilling! Generalprøven sent på onsdag kveld
gikk sånn høvelig bra – som en generalprøve skal gjøre. Torsdag gjorde vi de
siste justeringer og kl 19.00 var vi klar! Nervene nesten under kontroll – og
så var det bare å kjøre på.

Å få salen full av publikum som ler og
gir oss respons på det vi gjør, gir ett eget
kick. Når første forestilling er ferdig, er
det bare å vente til neste skal starte –
det her e så skøy!
Resten av forestillingene gikk som
smurt, og etter siste forestilling søndag
var det godt å være ferdig – men
samtidig litt vemodig. Mandag blir
skikkelig ‘blåmandag’ der man kikker på
klokka på ettermiddagen og syns det er

Vi sjekka selvfølgelig duk-skapet til ære for
Heimhug. Det skal sies at vi ikke fant noe
skap - og dukene var av det strykefrie slaget
- heldigvis!

skikkelig rart at man ikke skal på
øving……
Tradisjonen tro skal vi samles å se
opptakene fra forestillingen
sammen. Vi har jo ikke sett
forestillingen fra den vinkelen
publikum har – så det er en
høydare – og så er det litt ‘kleint’ å
se seg selv på film – så blasert blir
vi aldri 
Å lage og spille en revy er
tidkrevende og heftig mens det står
Lørdagskveld ble det middag på scena
på, men herrejemini så artig! I tillegg
blir man kjent med masse flotte folk –
med mange kvaliteter man kanskje ikke ville sett på andre arenaer?
Sist, men ikke minst; å få representere UL Daggry og bygda Alteren slik at
våre tradisjoner holdes i hevd og i live, gjør oss stolt og gir oss lyst til å holde
på med det vi gjør. Og når publikum kommer og liker det de ser – ja så blir
det ny revy om 2 år igjen – ses vi da også?
På vegne av teatergruppa i UL Daggry; Marion

På premieren
delte Britt Nancy
ut blomster
på vegne av UL Daggry
og holdt en takketale
til teatergruppa.
Den gjengis her

Kjære alle sammen!
Gratulerer med ei fantastisk forestilling – gratulerer med 100-årsjubileet!
Mange lurer på hvordan ei lita bygd som Alteren kan få til slike storslåtte oppsetninger
som vi har fått se i kveld, år etter år – ja, faktisk i hele 100 år!
Hvorfor går folk «mann av huse» i heile Rana og t.o.m. fra nabokommuner?
Vi snakker om 4 utsolgte forestillinger uten særlig markedsføring. Sånn er det hver
eneste gang!
Jo, fordi teatergruppa i UL Daggry leverer kvalitet, latter og gråt – tekster og
historier som folk kjenner seg igjen i. Det leveres et unikt produkt skapt av energiske,
ekte mennesker med formidlingsglede og SJEL og med 100 års tradisjon i ryggen.
Folk vil kjøpe billetter før skrivegruppa har begynt å produsere tekster! Teatergruppa
på Alteren bidrar med mentalhygiene til folk – både til de som er publikum, men også til
alle som er involvert i prosjektene underveis.
På Alteren har de fleste familier vært med på et eller annet vis gjennom disse 100
årene, ved å:
- skrive tekster / synge / spille / lage kostymer / som sminkør og sufflør
- ved å koke kaffe og lage kaker til kafé, stille i komiteer, selge billetter
- være trafikkvakt, ordne med snømåking, husvask, prosjektarbeid, snekre kulisser
og lage rekvisitter.
De som ikke er like glade i å stå på scenen har kunnet bidra på mange måter.
Teatergruppa er bygdas stolthet og noe man føler et eierskapsforhold til.
Sånn kan det bli i trygge nærmiljø der kreativitet får rom til å blomstre og formere
seg. Sånn ønsker vi å ha det i bygda vår (ikke bydelen, som noen kan finne på å definere
oss som!)

Vi gjør det meste sjøl, storsamfunn og kommune bidrar med fint lite. Det eneste vi
forlanger er og fortsatt kunne ha det grunnlaget som vårres tradisjoner er tufta på.
Vi har hatt Ungdomslag og skoledrift på Alteren siden begynnelsen av 1900-tallet! Disse
institusjonene er nært knyttet sammen, og er bærebjelkene i bygda vår – og noe vi
ønsker å ha med oss videre!
Teatergruppa i ungdomslaget jubilerer som kjent i 2017 med sine 100 år! Opprinnelig var
navnet «Det Dramatiske».
Dyktige sambygdinger har gått løypa og tillært seg kunnskap om scenekunst, skuespilleri
og organisering av det hele. Ved å inkludere den yngre garde har man sørget for at
tradisjonen har gått videre. Det finnes mange vellykkede eksempler der teatergruppa
har involvert elever og skolen.
Sunn galskap og kloke ressurspersoner i fri dressur gir sånne resultater som det vi har
fått se i kveld.
-

De er hemningsløse – men, ikke ufine
De er frodige - men, går ikke over streken
De gjøgler på en varm og gjennomtenkt måte.
De løfter fram samfunnsviktige poeng, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

På scenen og i kulissene finner vi naboer, venner og flere som er i slekt.
Kreativitet går i arv, og under gode vilkår gror og spres den til likesinnede.
Felles for denne gjengen er bl.a. at de løfter i flokk OG de gjør hverandre god.
Jeg vet at de har det kjempeartig i lag, og det enorme arbeidet som ligger bak kan man
bare forestille seg. Vi snakker om mange 12-timers skift i forkant av et sånt resultat!
Tusen takk – hver og en av dere som har bidratt på en eller annen måte!
Ungdomslaget på Alteren er skikkelig stolte av dere.

