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Kjære Heimhugs lesere!
Da nærmer vi oss påsketider, og nytt Heimhug er klart til
konsumering. Kan gjerne nytes sammen med både
påskemarsipan og appelsin.
Siden siste utgivelse har det vært både jul, nyttår, mye
vær og årsmøte i UL Daggry! En del utskifting i ulike verv
har det blitt, også i år. Det kan du lese mer om i denne
utgaven.
Videre kan du også lese om aktiviteter i bygda som kommerog som har passert. Rett etter påske kan vi glede oss til ny
revy fra vår kjære teatergruppe. Når vi andre kan legge
beina på bordet etter jobb og middag, må de som står bak
prosjektet «Fortsatt (i) live» stå på dag-og-natt med alt
som hører til en slik storproduksjon.
Takk til de som har bidratt med tekster til påske-nummeret
av Heimhug. Det setter vi stor pris på! Da gjenstår det å
ønske dere alle en solfylt og nydelig påske!
I redaksjonen;
Marion og Britt Nancy

Forsidebildet er tegnet av Tobias
Vassvik Snefjellå.
Takk for bidraget, Tobias! 

Verv i UL Daggry for 2019

HOVEDLAGET
Leder
Nestleder
Kasserer
Medlem
1. vara
2. vara

TEATERGRUPPA
Hilde Anita V. Snefjellå
Gerd Lillealter
Ketil Røbergeng
Tom Roger Abelsen
Anikken Merethe Hansen
Elin Nilsen

IDRETTSGRUPPA
Medlem – styrerepr.
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

HEIMHUG

1.
2.
REVISJON

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem – styrerepr,
Medlem
Medlem

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

DRIFTSGRUPPA
Krister Salamonsen
Håkon Stanghelle
Bjørn Soleglad
Tina Svaleng
Bjørn Olav Lillealter
Trond Vassvik Snefjellå

Leder – styrerepr.
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

REDAKSJON

VALGKOMITÉ

Magne Skjærvik
Tom Rober Abelsen
Marius Jensen
Alf Einar Håkonsen
Vebjørn Sletten
Benny Eriksen

Marion Brun

1.

Merete Soleglad

Britt Nancy Westgaard

2.

Elisabet Sandhei

3.

Ann Marit Flågeng

Revisor: Marianne Sletten

Revisor-vara:

Ingvild Rydning

Kjære alle sammen.
Ja, tenk da ble jeg leder for U.L. Daggry. En oppgave jeg tar på meg med
ærefrykt og ydmykhet. Aller først må jeg få takke for tilliten og er veldig
innstilt på å gjøre det beste for ungdomslaget og for bygda som sådan.
U.L. Daggry er et vel drevet ungdomslag som mange har vært med og bygget
opp. De siste ni årene har Britt Nancy løftet laget opp til nye høyder og gitt
oss en stabil aktivitetskalender og økonomi. Det siste året har Ann Marit
styrt med stødig hånd. En stor takk til dere. Det gjør at jobben med å ta over
som leder blir lettere. Jeg har jo tross alt fått overlevert den store
klokeboken «U.L. Daggrys lederperm.»
Mitt mål, sammen med de andre i styret og undergruppene er; at vi skal
være en levende bygd, som er inkluderende, der liten og stor kan ha
møteplasser som skaper samhold, trivsel og tilhørighet. Og med dette er vi
avhengige av dere. Kom med innspill, tanker og ideer. Vi trenger folk som
engasjerer seg og er med på aktiviteter, enten som deltaker eller medhjelpere. Vi er avhengige av at
mange bidrar slik at vi kan skape de beste oppvekstvilkår og bolysten i bygda vår.
Er det noen som ønsker å starte opp med noe, feks, med småbarnstreff igjen, så si ifra. Vi kan hjelpe
dere igang.
U.L. Daggry er i en prosess nå, med å kartlegge om gamle Alteren skole kan være et godt alternativ til
bygdahus. (Se skriv fra Marion Brun annet sted i Heimhug)
Uansett hvilke løsning som blir landet, så er det ingen tvil om at ungdomslaget trenger sikre og sterke
inntektskilder fremover for å klare å drive U.L Daggry inn i den nye tiden.
Vi ønsker oss blant annet flere medlemmer. Velkommen alle sammen! Som medlem har du
stemmerett og kan være med å styre ungdomslaget. Dette har også sammenheng med hvor mye
økonomisk støtte vi kan få fra f.eks NU (Noregs ungdomslag) Vi er faktisk avhengige av medlemmer
under 25 år. Så verv hverandre. Med mange medlemmer står vi sterkt!
Det koster å drive et ungdomslag og drifte et bygdehus og vi er derfor glade for å være en del av
grasrotandelen, som er en stabil inntektskilde. Her trenger vi flere som støtter oss, så også her, verv
hverandre til å bli grasrotandelsgiver. Spred the word!!
Året 2019 har mange faste og tradisjonelle begivenheter som tidligere år. I år er det også revy på
Nordland teater. Vær snar med å sikre deg billetter til en morsom og kreativ forestilling, som ser med
skråblikk på, blant annet det politiske bildet. I tillegg blir det kulturvandring i år. Dette er en koselig
tur med lokalkjente guider. En sosial tur og en fin måte å bli kjent i bygda på. Se aktivitetskalenderen
for flere begivenheter. Noen aktiviteter er allerede spikret, andre er under utarbeidelse. Oppdatering
får dere på Alternlista underveis.
Alternlista er en viktig måte å forene og inkludere alle på og er derfor viktig å ha oppdatert. Hvis dere
vet om noen som ikke er på den og som ønsker det, si ifra. Si også ifra hvis dere vet om noen som er
flyttet hit, så kan vi ta kontakt. Så kan vi ønske de velkommen og innføre de i ungdomslagets
aktiviteter og formål og føye de til i Alternlista.
Gled dere til året 2019 i U.L. Daggry. Det gjør iallefall jeg. :) Med dette ønsker jeg dere en riktig god påske.

Med vennlig hilsen en nyklekt leder i U.L. Daggry
Hilde Anita Vassvik Snefjellå E-post: hovedlaget@uldaggry.no Tlf.: 970 42 107

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Alterenlista – ny kontaktperson: Med ny leder på plass i
styret vil det bli ny person å forholde seg til. Vennligst ta
kontakt med Hilde Anita V. Snefjellå på tlf. 970 42 107
eller på e-post snelien@hotmail.com om du har noe som du
vil publisere.

Medlemskontingent 2019 – Håper du vil støtte arbeidet vårt
Vi har rett og slett sluttet å sende medlemskontingentgiroer i alle
postkassene på Alteren for å spare ressurser. Vi mener det er
tilstrekkelig å gjøre all markedsføring via e-postgruppa vår, Heimhug og
hjemmesiden. De av våre medlemmer som ikke er på Alterenlista vil få en
giro i postkassa si, evt. bli gjort oppmerksom på dette på annen måte. Se annen side i
bladet for de ulike medlemskap. Vi har Vipps!

Trening på Steinrøys og Alteren skole ut mai måned
Vi kjører styrketrening i gymsalen på skola tirsdager kl. 1830-1930
og kondisjonstrening på Steinrøys torsdager kl. 1700-1800. Vi har
ledige plasser, så hvis du vil komme og trene i lag med oss –
fremdeles med Maiken Aasebøstøl som trener, er du hjertelig
velkommen! Kontakt Britt Nancy for avtale. Se kontaktinfo på side 2

Flinke bordtennisutøvere fra Alteren
Vi har tidligere hatt en reportasje om
Alteren-kørvan som spiller bordtennis på
høyt nivå. I slutten av mars arrangerte Rana
bordtennisklubb NNM i nyhallen på Ytteren.
Det ble spilt nærmere 500 kamper, og
medlemmene fra Rana-klubben gjorde det
veldig bra. Fra Alteren deltok Ronny Solvoll
(spillende trener), Ask Solvoll, Joakim
Isaksen, Adrian Iversen Sletten, Elias J. F.
Alteren og Christoffer N. Haueng. Vi
gratulerer med gode resultater!
Her er Alteren-gjengen representert ved
Christoffer og Adrian. (Foto: Rana Blad)

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Stedsnavnprosjektet – Siden siste oppdatering i Heimhug før jul, har det blitt
finsnekra på tekster og arbeid med å finne en kartløsning for plotting av de flere
hundre stedsnavn er påbegynt. Vi vil komme tilbake i høstnummeret for mer informasjon
Løypene på Bakkamoan: Det er mottatt skryt fra de som kjører løypemaskinen. Det har
blitt enklere for dem etter arbeidet som er gjort med skogrydding og bekker som er
lagt i rør. Godt jobba!
Familietur i mai: Idrettsgruppa planlegger en familietur til Snyfjellåga
første helga i mai
Celsa-stafetten: Idrettsgruppa er i gang med planlegginga av deltagelse til
stafetten som går av stabelen lørdag 25.mai.

Grasrotandelen – vi minner om at UL Daggry er registrert som
Grasrotmottaker. Vi har rundt 100 personer som har valgt å støtte ungdomslaget med
sin andel. Dette er vi svært takknemlige for! Dersom du enda ikke har blitt giver, eller
kjenner noen som kanskje
ønsker å velge UL Daggry som
Grasrotmottaker, er det
kjempefint om du kan bidra med
det. Veldig viktig inntektskilde
for vårt arbeide i bygda
Rundvask på Steinrøys – i løpet av april og senest før
huset skal leies ut til konfirmasjon i mai, må det gjøres
en årlig rundvask. Det er ønskelig at flere kan bidra med
en, to eller tre timer. Alt etter hva som passer. Det er
også mulig å sette opp flere tidspunkt for dugnad, slik
at det kan passe for så mange som mulig. Rydding
utvendig hører også med. Ansvarlig: driftsgruppa
Våravslutning-familiekveld utenfor skolen med grilling
og fotballkamp. Mer informasjon vil komme når tiden nærmer seg.
Fotballdrakter til barnegymmen Malin Perso har deltatt i en konkurranse i regi av Coop
der gevinsten var 17 drakter til et lokalt idrettslag. Malin begrunnet søknaden med de
flotte ildsjelene på Alteren som organiserer barneidretten, og hvor viktig dette er for
samholdet når skolen er lagt ned. Tusen takk til Malin! Vi kommer tilbake med bilder og
tekst i neste nummer av Heimhug.

Årsmøte i UL Daggry 28.02.2019
Møtested: Steinrøys
Klokkeslett: 1900-20.30
Tilstede: 14 medlemmer (Geir, Mary, Britt-Nancy, Gerd, Einar, Mette R, Ketil, Ann Marit, Kjell-Ivar,
Mette B, Elisabet S, Hilde-Anita, Mona og Marion)
1:

Åpning
Det ble ønsket velkommen til årsmøtet og gjennomført valg av møteleder som ble Ann Marit
Flågeng, referent: Mona Skjærvik og medlemmer for signering av protokoll: Mette Børstad og
Ketil Røbergeng. Innkalling til møtet ble sendt via hjemmesida, «Alterenlista», Facebook, og
«Ke’ så skjer» i Rana Blad.

2:

Årsmeldinger
Årsmelding for hovedlaget ble opplest av Ann Marit Flågeng og godkjent.
Årsmelding for idrettsgruppa ble opplest av Mette Røbergeng og godkjent
Årsmelding for teatergruppa ble opplest av Mette Røbergeng og godkjent
Årsmelding for driftsgruppa ble opplest av Ann Marit Flågeng og godkjent
Kommentar: Tom Roger Abelsen var også med i driftsgruppa

3:

Regnskap 2018
Regnskapet for hovedlaget er revidert og godkjent av Marianne Sletten og ble lagt frem av
kasserer Ketil Røbergeng.
Kommentarer: Teatergruppas overføringer skal vises i regnskapet og det bør være en egen
post i regnskapet som heter «sponsorinntekter». Regnskapet godkjennes med forbehold av
disse endringene. Må godkjennes på nytt av revisor.
VIPPS gebyrer: medlemmer bør oppfordres til å overføre større beløp til lagets konto i stedet
for VIPPS (eksempel oppgjør andeloddsalg) på grunn av gebyr på 1,75% av beløpet.
Regnskapet for idrettsgruppa ble lest opp av Mette R
Regnskapet for teatergruppa ble opplest av Mette B
Kommentar: kassabeholdning på 501,- settes på konto

4:

Budsjett 2019
Budsjett for hovedlaget ble lagt frem av kasserer Ketil Røbergeng.
Kommentar: strømutgifter bør endres fra 54000 til 60000 på grunn av forventet høyere
strømpriser.
Ingen undergrupper har oppsatt budsjett for 2019

5:

Kontingent
Beholdes som tidligere. Kan vurderes til neste år.

6:

Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

7:

Vedtektsendringer
Ingen vedtektsendringer

8:

Valg
Innstilling til valg lagt frem av Elisabet Sandhei
Valgkomité for 2019 ble komplett da Ann Marit Flågeng tok på seg valgkomitéverv.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Kommentar: leder og undergruppenes representant i styret skal velges av årsmøtet.
Årsmøtet godkjenner at undergruppene velger sin leder og representant til styret innen 1
uke.
Hovedlagets styre:
Leder – Hilde Anita Snefjellå – valgt for 1 år
Varamedlem – Anikken Merethe Hansen – valgt for 1 år
Varamedlem – Elin Nilsen – valgt for 1 år
Driftsgruppa:
Benny Eriksen – gjenvalgt for 2 år
Marius Jensen – valgt for 2 år
Teatergruppa:
Leder - Ingvild Gjølstad – gjenvalgt for 2 år
Mette Røbergeng – gjenvalgt for 2 år
Karianne Gregersen – gjenvalgt for 2 år
Marion Brun – gjenvalgt for 2 år
Idrettsgruppa:
Krister Salamonsen – valgt for 2 år
Bjørn Soleglad – gjenvalgt for 2 år
Redaksjonskomiteen for Heimhug:
Marion Brun – gjenvalgt for 1 år
Britt Nancy Westgaard – gjenvalgt for 1 år
Revisor:
Marianne Sletten – gjenvalgt for 1 år
Ingvild Rydning – gjenvalgt for 1 år
Valgkomiteen:
Ann Marit Flågeng – valgt for 3 år

9:

Avslutning:
Som avtroppende leder takket Ann Marit alle for oppmøte og takket alle som har stilt opp for
laget i året som har gått. Hun ønsket de nye tillitsvalgte lykke til i det videre arbeidet.

Mona Skjærvik, referent.

Mette Børstad (sign.)

Ketil Røbergeng (sign.)

Årsmelding for Hovedlaget i UL Daggry 2018
I 2018 har styret bestått av følgende:
Leder:

Ann Marit Flågeng

Nestleder:

Gerd Lillealter

Kasserer:

Ketil Røbergeng

Sekretær/vara1

Mona Skjærvik

Styremedlem:

Tom-Roger Abelsen

Vara 2:

Unni Lillealter

Teatergruppa er representert av Mette Oddny Røbergeng
Idrettsgruppa er representert av Arne-Martin Lantz-Juløy
Driftsgruppa er representert av Magne Skjærvik

UL Daggry har i 2018 har hatt følgende aktiviteter:
- Årsmøte 26. februar- 12 deltagere
- Det har vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har praktiske spørsmål og en del avgjørelser vært diskutert
på Messengergruppa som ble oppretta i år og som har gitt styret mulighet til å ta stilling til en del
henvendelser veldig raskt.
- I 2018 har laget hatt 74 (64 i 2017/76 i 2016) medlemskap. Dette fordeler seg på 43 individuelle
medlemskap og 31 familiemedlemskap. Til sammen blir det 150 (123 i 2017) medlemmer.
Innbetalingsgiro har også i år kun vært sendt ut elektronisk.
- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og oppgradert av web-redaktør Simon Kåre Almli slik at
den til enhver tid gjennom året har gitt informasjon om aktiviteter og arrangement i bygda. Dette gjelder
også facebooksiden vår.
- Heimhug har også i 2018 kommet ut med tre numre. Disse har blitt distribuert trykt og elektronisk,
samt blitt gjort digitalt tilgjengelig fra arkivet på hjemmesiden.
- Alterenlista inneholder ca 280 e-postadresser til folk med tilknytning til Alteren. Den har vært benyttet
til masseutsendelser 42 ganger i 2018 ( mot 46 i 2017). I tillegg har den vært brukt som
kommunikasjonskanal for dialog med kommunen, skolen og andre.
- Det ble arrangert julesoarè i januar med vel 90 deltakere. Lag 1 stod for arrangementet.
- Trening på Steinrøys – ukentlig trim med innleid profesjonell trener både vår og høsttermin
- Stedsnavnprosjektet som startet opp i november 17 hadde utover hele 2018

- Det ble arrangert informasjonsmøte på Steinrøys i regi av statens vegvesen i januar ifm den pågående
prosessen for gang- og sykkelvei på Alteren. Det er med glede vi kan konstatere at arbeidet nå endelig er
startet opp.
- Idrettsgruppa har gjennomført 3 cuprenn/hodelyktrenn i februar og mars, isfiskekonkurranse i mars,
Alternmesterskap med premieutdeling for cuprenndeltagelse i april. For 2.gang satt idrettsgruppa også
opp lag til Celsastafetten i juni med påfølgende bankett på Steinrøys for deltagerne.
- Teatergruppa hadde 7. juni barneforestilling utendørs på Alteren skole og påfølgende premierefest på
Steinrøys i oktober for de involverte.
- Alteren andeløp 2018 ble arrangert i juni i samarbeid med Alteren skytterlag og gav et overskudd til
ungdomslaget på omlag 60.000.I oktober var det flere arrangement som ble gjennomført på Steinrøys:
- Lag 4 arrangerte middagsservering
- Styret arrangerte komitèfest for alle lagene
-Teatergruppa hadde jubileum/gjensynsarrangement for de som deltok i barneforestillingen Altern
kabelTv, samt en egen premierefest for de som deltok på barneforestillingen i juni.
- Det ble arrangert folkemøte angående ønske om overtagelse av Alteren skole av initiativtakere i bygda.
Styret var invitert og deltok.
- Høstbasar i kombinasjon med middagsservering på Steinrøys i november; fullt hus og underholdning
(fra 7.trinn ved Båsmo barneskole); dette var det lag 1 som stod for.
- «Steinrøys 2020» - ble på tampen av året engasjert av styret for også å se på tidligere Alteren skole som
et alternativ til Steinrøys som grendehus
- Bygdas eldre på 80 år + fikk en liten julehilsen fra ungdomslaget.
Midler det har blitt søkt om og som ble innvilget:
- Søknad om momsrefusjon resulterte i ca 5000,- kr tilbakebetalt. Dette er ca 50% av refusjonen vi fikk i
2017.
- Søknad om midler fra Frifond ble innvilget med 4000,- i oppstartsmidler til bruk for oppstart av
aktivitet for aldersgruppa under 26 år.
- Søknad om sponsormidler fra Helgelandkraft resulterte i 5.000 kr også i 2018- denne tildelingen var
spesielt retta mot utgifter til utbedring av løype for skirenn som idrettsgruppa står for
- Grasrotandelsordningen har i 2018 vært oppe i 103 givere (samme som 2017). Givere har bidratt til kr
86105,- i grasrotmidler, som er en økning på 57% fra 2017, men bare 4% mer enn i 2016 som til da var
et rekordår.
- UL Daggry fikk 22.000 kr. fra Rana kommune etter søknad om driftstilskudd/kulturmidler, i tillegg ble
det utbetalt et beløp særskilt til teatergruppas barneforestilling på 10.000,-.

- Det ble også søkt om midler fra Helgeland sparebank, som har lagt om sine søkevilkår slik at det nå
kun kan søkes for konkrete tiltak/arrangement. Teatergruppa fikk tildelt midler til gjennomføring av
barneforestilling.
Sluttord
Laget har bidratt til mange aktiviteter i bygda vår, både ved arrangement på grendehuset vårt; Steinrøys,
samt i andre deler av bygda; Bakkamoen, Lillealteren, Langvatnet og Alterneset. Tilbudene av
aktiviteter er med på å gjøre Alteren til en god plass å vokse opp, leve og ikke minst være med å bidrag
til at innbyggerne på Alteren har mer kjennskap til og kunnskap om sitt nærmiljø. Lagets formål er å
tilby meningsfylte og allsidige fritidsaktiviteter og skape samhold og samarbeid mellom mennesker. Det
oppnår vi fortsatt.
Økonomien er god i laget, selv om det ikke er alt av aktiviteter som gir store overskudd. Fremover må
det brukes en del midler; når vi etter hvert blir omforent om hvor vi skal legge pengene, på Steinrøys
eller på tidligere Alteren skole. Det må videre satses en del på å finne støtteordninger laget kan søke på
når vi skal sette i gang med nybygg eller ombygging, alt ettersom hva ungdomslaget kommer frem til i
løpet av 2019.
Mange folk støtter opp om laget ved å være medlemmer og/eller grasrotgivere, og ikke minst ved å delta
på arrangementene som tilbys. Kjøp av lodd og sponsing i form av gevinster er kjempeviktige bidrag til
mer aktivitetsmuligheter i bygda.
Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene, lykke til i det videre arbeidet.
Styret

Årsmelding fra teatergruppa 2018
Følgende har sittet i styret:
Leder: Ingvild Gjølstad
Nestleder: Mette Røbergeng
Kasserer: Mette Børstad
Sekretær: Vebjørn Sletten
Materialansvarlig: Geir Johansen
Karianne Gjølstad
Marion Brun

Aktivitet 2018: Barneforsetillingen «Gruvas hemmelighet» ble gjennomført i juni 2018. Dette var et
samarbeid med Alteren skole og Nordland teater. Uteforstillingen ble vist på skoleområdet, og det
ble lagt ned mye jobb i å lage utescena. Omtrent alle ungene og lærerne ved Alteren skole deltok i
prosjektet. Foreldrene stilte også opp som «hjelpere» under hele produksjonen. Takk til alle!
I oktober ble det premierefest med stor deltakelse både fra aktører og foreldre.
Overskudd på forestillingen inkludert premierefest kr 24751,Det er overført kr 19274,- til hovedlaget.
I oktober ble også «Alteren kabeltv» vist for aktører og ledere som var med.
Plan for 2019 er ny revy. Arbeidet ble igangsatt like før nyttår.
Det har vært gjennomført 3 ? styremøter i perioden.
Ingvild Gjølstad
Leder (sign)

Årsmelding Idrettsgruppa 2018
Idrettsgruppa har i 2018 bestått av:
Leder:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Arne-Martin Lantz-Juløy
Håkon Stanghelle
Tina Svaleng
Bjørn Olav Lillealter
Trond Vassvik Snefjellå
Bjørn Soleglad

Aktiviteter:
Planer for 2018 var 3 stk cuprenn (alle som hodelyktrenn på torsdag ettermiddager),
Vinteraktivitetshelg (17-18.mars) med isfiskekonkurranse på Langvatnet og
Alterenmesterskap med påfølgende premieutdeling for cuprenn og Alterenmesterskap.
Pga værmessige utfordringer ble Alterenmesterskapet avlyst, men de tre cuprennene samt
ifiskekonkurransen ble gjennomført.
Arbeidet med utbedring av løypenettet på Bakkamoan har fortsatt i 2018. Bekker har blitt
lagt i rør, og traséen har blitt utvidet for lettere tilkomst med trakkemaskin.
Idrettsgruppa meldte på 2 lag til Celsastafetten 02.juni 2018, stor suksess også denne gang.
Kommunikasjon mellom gruppas medlemmer har i hovedsak vært på gruppas interne
facebookgruppe og tlf, dette har fungert ok.
Gjennomførte aktiviteter:






Cuprenn 1, Bakkamoan - 1.februar (totalt 13 deltakende).
Cuprenn 2, Bakkamoan - 15.februar (totalt 20 deltakende)
Cuprenn 3, Bakkamoan - 1.mars (totalt 11 deltakende)
Isfiskekonkurranse, Langvatnet – 17.mars (totalt registrert 52 deltakere i
konkurransen, og flere tilskuere på isen).
(Premiering for flest fisk, størst fisk, og første fisk på isen).
Celsastafett m/bankett 2.juni (2 lag fra UL Daggry deltok)

Div
Det er gjort en betydelig innsats i skiløypa (Bakkamoan). Bjørn Olav Lillealter har stilt opp
med maskiner og pågangsmot. Trond Vassvik Snefjellå skal også ha honnør for sin innsats.
Dette arbeidet skal gjøre det lettere å trakke skiløypene ved mindre snømengder.
Idrettsgruppa 2018

Aktivitetskalender 2019
Måned
Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli
August-september

Oktober

November

Desember

Aktivitet
Soare
Styremøte
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke
Styremøte
Årsmøte
Ukentlige trening
Barnegym annenhver uke
Styremøte
Barnegym annenhver uke
Ukentlig trening
Lagsavis Heimhug nr. 1
Vinteraktivitetsdag
Rundvask/dugnader
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke
Styremøte
Dugnader
Ukentlig trening
Familieutflukt til Snyfjillåga
Celsastafett - m/bankett?
Alteren Andeløp
Strandfest – Afterduck
Våravslutning-familiekveld utenfor skolen
med grilling og fotballkamp.
Styremøte
Lagsavis Heimhug nr. 2
Småbarnstreff/familietreff
Kulturvandring
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke
Middagsservering?
Kosekveld med servering?
Ukentlige trening
Barnegym annenhver uke
Kurs?
Styremøte
Høstbasar
Lagsavis Heimhug nr. 3
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke
Småbarnstreff/familietreff

I tillegg ønsker vi å avholde en folkefest med åpning av den nye gang og sykkelveien når den
kommer. 🙂

Den første og beste festen på nyåret!
Det er uten tvil soareen på Steinrøys! Også i år ble
første helga i januar det aktuelle tidspunktet og
‘Lag 6’ med hjelpere inviterte oss inn til mat og
fest.
Saltkjøtt og kålrotstappe var årets meny og det
smakte fortreffelig! Serveringen står ikke tilbake
for det vi kan få på de fineste restauranter –
snakker vi Michelinstjerner???
Is og varme bær sammen med kaffe til dessert
– og så var vi klar for kveldens dans. Frode
Hansen spilte opp med bare ‘dainsbart’ og det
danses mye på soarene – det er fullt kjør hele
kvelden – kun avbrutt av små pauser og
trekkeresultater fra kveldens lotteri.
Soareen er et trivelig møtested og er en
tradisjon vi alle bør sørge for at det holdes liv i 

Saltkjøtt og kålrotstappe - aldri feil!

Damer klar til fest: Unn, Mona
og Inger

Kveldens barkeepere: Elisabeth og Britt Nancy

Ikkje å vent at maten va god - så artig så
de har det på kjøkkenet 
Per Arne, Leander, Mette og Berit

Frode Hansen spiller dansbart

Agurknytt
Overhørt på treningstime på Steinrøys: Knipeøvelser er
viktig, både for «gammel og ung» - men, kanskje litt
kjedelig!?!
Knipefest ble derfor lansert som en mer festlig variant av
arbeidsoppgaven.
Detaljer for festen og innholdet i invitasjonen er ikke
klart, men inntak av mye væske for så å ha noe å knipe
igjen – er et av flere moment som vil bli presentert.
Bare så det er sagt: Knipetang og knipetak er noe helt annet!
Trening kan resultere i så mangt.
Noen ønsker six-pack i stedet for
ølmage, mens atter andre er mer
opptatt av å publisere på sosiale
medier…

Rapport fra skiløypa. 02.03.19
Endelig etter over to uker med relativt bløtt og vindfullt vèr kom den etterlengtede sola og 5
cm med nysny. Med reine skjære påskeværet frista det med skitur og valget falt på
Bakkamoan.
Vi ringte Bjørn Olav Lillealter før vi dro, for å høre om det var oppkjørte løyper. Det kunne
han rapportere om at det ikke var, men han skulle bare ta imot en kalv, så kunne han kjøre
opp spor med scooteren. Snille Bjørn Olav har nok mer enn gjennomsnittet å henge fingrene i,
men han stiller alltid like blid og positiv opp. (Tror det er noe i vannet i Bygda, det er mange
som syns det er lettere å si ja enn nei her.) Så denne dagen var det flotte løyper å ferdes i. Det
var bare å snøre på seg oinnerne og ta seg en tur for helsefremmende påfyll. Det er tidvis også
kjørt opp løyper med trakkemaskin her, og Bakkamoløypa er knyttet sammen med løypene
fra Skillevollen. Et riktig godt tilbud!

Ferden vår gikk til Skjæravollan, og opp på en nydelig berjerabb, ved sia av ei føra, slo vi oss
ned. Der traff vi på Tove Ann Nygaard og Dennis, og fikk delt restene av kaken fra Årsmøte
på Steinrøys. Og plutselig som ut fra et vintereventyr, kom det et hundespann med glade
malamutter forbi. Meget så trivelig i løypene.

Opplevelsen var meget fortryllende, med gode lyder fra sny som smelta, fuglekvitter og glade
hvin fra ongan som frydet seg over sine egne hopp-prestasjoner. Sola gav en god og
etterlengtende varme, i blandet en behøvelig dose med D- vitamin. Nede på sjøen så vi
fraktebåten Wilson gli lett gjennom nystrøken fjord. Nettradioen formidlet fra tremila på
Seefeld og vi kunne juble for Therese Johaug som tok gull. Glad og mett og med en
parfymertduft av bål, dro vi tilbake til bilen i lett Klæbostil.

På vei hjem fikk vi testet den oppgraderte løypa, der idrettsgruppa både har gravd, skoget og
lagt nye og større drensrør. Vi måtte si oss meget fornøyd med jobben!! Hurra for
Dugnadsånden!

Turmålet anbefales på det varmeste til alle som ønsker seg en tur ut, enten det er for trening,
sosialt påfyll eller en dose helsefremmende medisin.
Hilde Anita V. Snefjellå

I forrige nummer av Heimhug (2018/3) spurte vi:

Blir du med å lage lappeteppe til
neste års høstbasar?
Statusrapport:
Ja – det er kommet inn lapper!
Det er kommet fra lokale strikkere og de lengre unna. Det er
veldig artig at flere er med – og kanskje spesielt overrasket og glad
ble vi da det kom en eske med Posten – fra Tromsø! En av
Alterens døtre har strikket og sendt sitt bidrag – et godt eksempel
på at du kan bidra om du ikke bor her lenger. Tusen takk til deg i
Tromsø, Liv (tidligere Høvik)!
Kanskje du ikke ‘tok puinne’ forrige gang? Vel – her er oppskrifta
og adresse for levering – det er ikke for seint:

o
o
o
o

Lappene må måle 15 cm x 15 cm
Godt formål å bruke opp restgarn på
Fritt valg i farger og mønster
Tips:
Pinne nr 3 – 3,5: 30 masker

Når du har festet alle tråder, kan du levere dette til meg..
Du kan levere hos meg – på døra eller i postkassen. Legg en lapp
sammen med leveransen med navn, sånn at vi får reklamert med
bidragsytere når vi kommer i mål.
I mottaket:
Marion Nesnaveien 400
mobil: 977 39 102
Du kan også ta kontakt med meg via
Facebook.

Sykehusdebatten på Helgeland
(og for så vidt debatter om det meste som ska ligg en plass på Helgeland……)
Det krangles og det diskuteres – ke ska sykehuset ligg
hen? Temperaturen i debattene er til tider veldig høy – og
det er jo ikke i seg selv feil – men når saklighetsnivået
synker under lavmål – det er da vi mister fokus.
Jeg har stor forståelse for at man kjemper for det man har
lokalt – det vil vi alle gjøre om det røyner på, men hva er
viktig om jeg en dag blir syk og trenger hjelp fra en som
kan fagfeltet? Er det så nøye om vedkommende jobber i
Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen eller Mo i Rana?
Og er det sånn at det er stygt vær bestandig her vi bor
sånn at vi ikke kommer oss i mellom?
Vel – jeg er ikke i tvil om hva
jeg ville valgt: Hjelp hos noen
som kan sitt fag. Så overlater
jeg avgjørelsen om endelig antall sykehus og plassering, til de
som har fått utdelt ansvaret for det. Og de har mange hensyn å
ta, bl.a at ett sykehus skal bemannes av folk med høy
kompetanse innen sitt felt og da trenger vi også at de ønsker
å bo og ha sin plass i samfunnet der sykehuset er.
Vi har heldigvis mange unge
som velger å utdanne seg
innenfor helse – og kan
bistå oss når vi trenger
dem. Årets ‘glarholka’ med
dertilhørende ‘blindholka’
felte undertegnede, og
som medførte gipsing og krykker i noen uker.
Gipsinga ble i grunnen en hyggelig stund, der to av bygdas
ungdommer dukka opp og hilste meg velkommen.
Skal innrømme at jeg i utgangspunktet ble skeptisk …’er
disse to gammel nok til å holde på med dette???’ Sist jeg så
dem gikk dem på barneskola på Alteren….. men neida – de
kunne sitt fag og er nå turnusleger på Rana Sykehus.
Anbefales på det varmeste! (Ikke gipsen – men de flotte unge legene….)
Takk for vel utført gipsing: Ola Breiland og Line Knudtson 
Marion

Sykkel

av Kjell Sletten

I våres ABC-bok var mars, april og mai rekna som
«vårmåneder». Nå trur eg ikkje at ABC-bokmakeran
beherska spådomskunst som va god nok tel å sjå før
seg kelessen vi ha stelt oss: Vintera så e mest sørpa og
ei evig veksling imella regn og sny og en gradestokk så
ligg å fila rundt 0, og sommera der vi enten ræk a i
ustoppele regn, - eiller i sveitte under ei brennheit sol.
Nei, ho eiller han så snekra ihop ABC-boka va vel ikkje
særlig tel orakel, men heiller okjent me kelessen vårn tedd seg her oppe på våres
breiddegrada i den tida va de nok.
La oss derfør ta et lite telbakeblekk på vårn sånn så han va – før i tida: Når mars kom
så ha vintern lekså reint a seg det verste a vijnn å dein slags over. Så i først veka a
mars kom det gjerna ein 12-15 cm sny, så la han seg på klårver. Nattkaill va han - gjerna;
20-25 grada, men når sola fekk stå på, så sleika ho laus såpass me vatn at det vart nok
tel nån troskyldige små istappa under takskjegget og når ho jobba fullt skift, så sleit ho
gjerna blåstripa på gradestokken oppimot 8-10 grada - minus vel og merke. Og så kuinn
det kom nån ganske lette snyælinga oppimella – en påminnels om at vintern enno ha
overtaket.
Sa eg overtake? Jaudå, ein dag bryska han seg opp med ei austavindskula, både fresk og
langvarig. Han fylt alt av væga med hardpakka føksny, så det vart fleire ettermeddaga
me snymoking. Og vinden nytta høvet til å ete seg igjønna vømmølsbrok og rosemakko og
gå laus på den delen av kroppen som vi karfolk ha fått utdelt tel bruk tel ymse formål.
Ska tru om han beinest vart borte? Nei, heldigvis. Et par-tre tima framfør komfyrn
gjenoppretta telnærma normaltelstand
Så kom april. Ein liten sørvestramling med vind og regn klappa snyen godt ihop. Men når
sørvesten tok pause, så ha ikkje natta tenkt at vintern sku få ferie rekti enno. Neida,
blåstripa på graderstokken ramla gjerna ned tel 12-15 kalde. Det sku jo bi sanderskara,
og på nattmårran stod karan med spaden og spretta sand utover det som sku bi gulrot-,
tedes- eller kornåkra.
Så når sola neste dag kom på dagskiftet, så leksom «datt» sanden nerigjønna snyen, og
under takskjeggan rant vatnet som tel kvelden sku støyp istappa så nesten nådd
marka.Va så vårn kommen? Å, langtifrå. Ein ettemeddag drog han ihop tel nåkka, og
neste mårra så ha han grauta ned borti ein halvmeter nysny – så kvit at auan drogest
ihop når sola skjent på han. Tinersny – sa gamlingan. Jaggu kunn ein sei tinersny. Neste
natt fylt han på med omtrent same mengden!
Men brått kom skiftet – mangfoldige varmegrada og regnbyga med vind og sol oppimella.
Snyen smelta så fort at bekka og elva mått arbei overtid før å ta uinna, og ha de ikkje
fått hjålp a sol å vind som førdampa ulite, så ha nok ikkje støveln nådd.

Og så gløtta mai fram bakom siste aprildagen. Vægan vart bærr, eitte kvart tørr, og
tuven med dausæn stakk opp høvan under trean, - de vart så smått grøn så harn fekk
nåkka ferskmat å gnag på.
Og no va det at syklan kom fram ifrå vinterkvila – ulite støvåt og vansmurt, men klar tel
vårens vakreste eventyr. Ulite vask, støvtørking og smøring, så va det klart for første
ordentlige prøven. Jauda, hjulan trilla lett på nytørka vårvæg, og kjeda mørra lekså ei
godmett pusi når vi trilla av gårde. Du herlige før en følels.
I vårvarmen treftest ungdommen på møteplassan framne veien og i værkryssan.
Kørvan tok jenten
i auesyn og jenten
kika ulite på
gluntan – og så
vart det kanskje
ein tur me ei
jenta på stonga – i
beste fall
favoritten.
Sjøl om kvelden
og natta kom, og
det vart så smått
kald både på
nævan og nerover
ryggen, så vart
ikkje den lune varmen mella jente og gutt borte. De første tilnærmingene meilla de to.
Bærre veia og varme i lufta åpna og før å kom seg langt av gårde. En fest i Utskarpen
vart telgjengele. Sku ein på feskertur, så kuinn kanskje halve veien gjærest uinna på
sykkel. Skoleveien gjekk på under halve tida. Snakk om saligheit.
Og på sykkelen va ein jo midt i naturen. Føtn gjekk a seg sjøl på pedalan og aill
oppmerksomheit kuinn konsentrerest om landskapet du sykla igjønna, jenta på stonga
eller ka det no va så auan – eiller ska vi sei sansan, festa seg på.
Eg minnes ei juninatt – natt tel søndag – eg va på tur heim aleina etter – nei, DET
minnest eg ikkje. Men DETTE minnest eg: Eg ha akkurat passert Odinstua og va starta
på Oterbekklia. Brått sykla eg inn i ein vegg a varm luft krydra a dufta ifrå
nyutsprøtten heggeblomst.
Sjøl no, seksti år seinar, kan eg gjenopplev det øyeblikket, eit sånt minne så ikkje bære
e eit minne, men ein opplevels så kan gjenskapest lekså ein film – me lyd og duft.
Vår og sommer, sykkel og ungdom – ein del av oppveksten våres.
Men så kom mopeden!

Alteren barnegym
Annen hver mandag er det liv og leven i
gamle Alteren skoles gymsal.
Hilde Anita V. Snefjellå og Merete
Soleglad tok initiativ til å samle unger i
alderen 5-10 år til barnegym, et gratis
tilbud i bygda. Og, hele 20 stk. meldte seg på!
Det kjøres et fast opplegg fordelt
over halvannen time:
-Oppvarming med «røris»
-Hinderløype
-Gruppeleker/frilek
-Avslutning med hvile/uttøying

Heimhug var på besøk en dag i mars. Da var
det 13 gutter og jenter til stede. Vi fikk se
engasjement, lek og samhold. Litt tøys og
fnising var det også – som seg hør og bør.
Vi ble imponerte over flinke instruktører
og tålmodige unger som «uten å mukke»
stilte i rekke og ventet på tur. De yngste var tvillingjentene Aminda og Alida
Halmøy Zachariassen på 5 ½ år. De kom sammen med bestefar Jørn Håkon
Halmøy, og de hadde tydeligvis også vært her før. Spennende med både
balansering og å leke «Haien fanger!» Det er ikke mye dautid på barnegymmen,
så vi antar deltagere – både stor og liten – er rimelig slitne når de kommer hjem.
Flott tiltak i nærmiljøet som samler barn i denne målgruppen.

Altermesterskapet 2019
Løypene på Bakkamoan har vært en del brukt i vinter av folk både fra- og utenfra
bygda. Været har ikke vært på Idrettsgruppas side når planer om cuprenn har vært
vurdert. Det ble derfor ikke noen cuprenn i 2019.
Men, første søndag i april ble
det endelig gjennomført
skirenn i flotte løyper –
preparert av Idrettsgruppa
dagen før. Årets
Altermesterskap ble avviklet i
flott sol – men litt sur vind.
Bålpanna ble fyrt opp slik at
de som ønsket det kunne grille pølser. For øvrig ble det servert bålkaffe og varm saft.
Påmelding og utdeling av startnummer
foregår som seg hør og bør, fra den gamle
brakka som gjør nytta år etter år.

Totalt 24 deltok i mesterskapet. Av disse var
det 14 barn i skolealder som gikk 1,5 eller 2,5km.
Den lengste løypa på 5 km var det 10 ‘voksne’ som gikk. Vi kan røpe at årets
Altermesterskap hadde løpere «helt sørfra». Det er hyggelig å kunne skilte med
deltagere fra «hele landet».
Det gikk rykter om at en skiløper ved navn Matilde, mistet staven og måtte gå over
halve løpet med kun en stav! Hvor var støtteapparatet? 
Etter løpet vanket det
medalje til alle deltakere.
I tillegg hadde
Idrettsgruppa åtte
ekstrapremier som ble
trukket på startnumrene.
Vi skal ikke påstå at det
er første gang det er
premieutdeling på
Bakkamoan, men kanskje?
Foto: Krister Salamonsen

Teatergruppa er i full øving mot årets revy. Informasjon om billetter finner
du på plakaten under – en flott plakat som er lagd av Stian Røbergeng.
Stian bor ikke lengre på Alteren, men er en av våre mange ‘fjern-ressurser’ vi
innimellom maser litt på  Tusen takk til han!

17.mai feiring på Alteren skole
Vi er så glade for å kunne meddele at det blir feiring av 17. mai på Alteren skole også i år.
Vi feirer den på tradisjonelt vis med taler, matbrett som deltakerne tar med seg, sekkeløp,
fisking osv.
Egen invitasjon med detaljer kommer på egen epost på Alteren lista.
I forkant vil det bli arrangert en Hobbykveld, slik at ongan på Alteren kan være med å pynte
skolen til fest. :)
I den forbindelse trenger vi
folk (foreldre, besteforeldre,
tanter og onkler, ungdom, osv)
som kan hjelpe oss å få
arrangert denne dagen. Det
kan være arbeidsoppgaver
som å selge pølse, is,
arrangere sekkeløp, skyting
osv. I tillegg trenger vi et sterkt
mannskap som kan bære
stoler og bord.
Vi håper på at så mange som
kan, vil hjelpe til. Jo flere vi er,
jo mindre blir det på hver
enkelt.
Vi gleder oss stort til en koselig
og tradisjonell 17. mai feiring i
nærmiljøet vårt. Hipp, hipp
hurra.
Meld fra om dere kan bidra på
denne dagen til
Hilde Anita V. Snefjellå
snelien@hotmail.com
Skriv gjerne hva du ønsker å
bidra med.

Hva skjer i skolesaken?
Som dere sikkert har fått med dere, sendte
ungdomslaget i januar en mail til Rana Kommune
v/rådmannen for å få svar på ett par spørsmål i
forbindelse med vurderingen vi gjør om vi ønsker
å overta Alteren Skole. Svaret som kom fra
administrasjonen i kommunen, ga oss ikke svar
på det vi lurte på. Ungdomslaget sendte så ett
nytt brev til rådmannen, der vi etterlyser dialogen
som kommunestyret ba han om å gjøre i sitt møte
i desember.
Rana Blad tok kontakt med oss etter at de hadde
fanget opp dette brevet på kommunens
postjournal, og oppslaget i avisen medførte at vi
ble innkalt på ordførerens kontor sammen med
rådmann og kommunaldirektør for tekniske
tjenester.
Ingen beslutninger er tatt så langt i saken, det er det
til slutt kommunestyret på deres side som gjør – og på vår
side: Årsmøtet i UL Daggry.
Vi skal levere innspill til kommunen på behov/plan for areal der skolebygget
står – både for å dekke nåværende drift i ungdomslaget og fremtidige
utbyggings-/endringsbehov. I tillegg skal vi gi innspill til eie/leie av tomta
bygget står på.
Hvis det blir sånn at ungdomslaget ønsker å overta
skolen, må vi finne en løsning for Steinrøys. Hva det
kan bli – vites ikke i skrivende stund – kanskje vi vet
mer til neste utgave av Heimhug?
Heldigvis har vi mange ressurspersoner både i og
utenfor bygda som vi kan rådføre oss med – og vi er
ikke redd for å ta kontakt . Kanskje du hører fra
oss???

Alteren andeløp – jubileum – 10 år
Arild Bjørge – som medlem i både skytterlaget og ungdomslaget hadde ideen til
andeløpet. I lag med Alf Arne Eide og Britt Nancy W. ble de første planer lagt
for gjennomføring av noe helt nytt i Rana. Mange momenter måtte
gjennomtenkes: Hvor skulle løpet gjennomføres, hvor mange ender/lodd skulle vi
satse på, hvilke aktiviteter, hvor store premier, andre praktiske ting som å
organisere parkering, loddsalg, markedsføring, arbeidsfordeling osv. osv.
Første året – i 2010 – var andeløpet å anse som et prøveprosjekt. Vi fikk leid
plastender fra Revyfestivalen på Høylandet. Før vi gikk til investering av egne
ender måtte vi se om dette var «liv laga».
Andeløpet ble umiddelbart en suksess. Til å begynne med måtte man bruke mye
tid på å forklare til hver loddkjøper hva dette var for noe. «Nei, det er ikke
levende ender» og «nei, du kjøper ikke anda til odel og eie» og man måtte
forsvare «100 kr for et lodd?!? Ja, det er mye, men det er rause premier!». Det
var mye nysgjerrighet rundt hva dette var, og slett ikke enkelt å selge lodd de
første årene.
Flo- og fjæreforhold var grunnlag for hvilket tidspunkt løpet skulle gå – dette
siden målgangen til å begynne med var i kulpen på Lillealteren. Første året hadde
vi også målfotografering for å være sikre på at riktig and skulle være vinneren.
Senere fikk vi et oversiktlig slusesystem som ledet ei-og-ei and i mål. Med
Ingvild Gjølstad som «speaker-and» har hun sørget for kreativ kommunikasjon
med både publikum og med «elveløper» Øyvind Snefjellå.

Egne plastender ble forresten kjøpt inn fra Tyskland allerede andre året. De har
blitt tjent inn, og vel så det. Vi har testet ut tre ulike lokasjoner for
gjennomføring av løpet. Alle på Lillealteren – generøst stilt til rådighet av Bjørn
Olav m. fam. Vi skrinla å benytte kulpen som målgang, siden det viste seg å
oppstå flere trafikkfarlige situasjoner med publikum på hovedveien.
Etter hvert har ungdomslaget og skytterlaget fått god erfaring i å gjennomføre
dette årlige arrangementet sammen. Noen ringrever har vært med hvert år, bl.a.
Hans Gullesen. De siste årene har det også blitt kjørt «løp-i-løpet» der man kan
melde på private ender – enten selvlagede eller kjøpte. Dette har krydret
andeløpet og gitt det en utvidet dimensjon.
Da står vi altså her med nedtelling til et 10-årsjubileum. Andeløpet har blitt en
tradisjon som trekker publikum i alle aldre. Det er idyllisk å kunne gå langs elva
og følge de gules ferd mot mål. Forfriskninger får man kjøpt i målområdet.
Årets Alteren Andeløp blir arrangert lørdag 15.juni kl. 1200, med andeslipp kl.
1300. Loddsalget er kommet i gang for flere måneder siden. De siste årene har
vi fått solgt alle de 1500 loddene. Det har skjedd ei endring i måten man selger
på, fra å gå fra dør til dør med loddboka, til at en stor del av salget foregår
elektronisk ved hjelp av sosiale medier og med Vipps som suverent
betalingsmiddel.
Vi håper på nydelig vær og fin fart i elva, og at det kommer masse publikum.

Nyhetsformidlinger, litt
indianerliv og
språkstudier i gamle dager.
Det er blitt gitt uttrykk for, at vi går baklengs inn i fremtiden, og sannelig er eg tilbøyelig til å
være enig. Især da eg her i høst fikk høre på nyhetene, at posten ville redusere
postombæringen ytterligere, til 2 eller 2 ½ dag (?) i uken. Det lover ikke godt for oss ute i
distriktene som vil ha lokale nyheter når de ER nye, og ikke flere dager etter. Det blir jo verre
enn å spise gammelt, muggent brød.
I forrige århundre, på slutten av -40 tallet og begynnelsen av -50 tallet, kan eg ikke huske
annet enn at lokalavisa kom hver dag, mens den såkalte riksavisa, «Ukens Nytt», kom en gang
i uken. Nå pepres vi med nyheter fra hele verden flere ganger om dagen på TV. Det er jo for
så vidt bra, men noe av det vi fores med har ikke noe interesse for oss i det hele tatt.
Rikskjendisers skifte av samboere og deres sexliv er ikke så interessant som enkelte TV
kanaler later til å tro. Men det var ikke det eg skulle skrive om nå, det gjaldt
nyhetsformidlingen i riktig gamle dager. På den tida da den eneste som hold avis var bygdas
lærer, eller en annen storkar som hadde råd til slikt. Da måtte svære nyheter bringes rundt
muntlig, og det kunne medføre at ting ble både trukket fra og lagt til, så sannhetsgehalten var
vel ikke alltid til å stole på. Denne historien fikk vi fortalt da eg var lita. Det var ei kone på en
gård i bøgda som hadde truffet noen som hadde hørt, at det hadde vært et grusomt uvær borti
England. Dette ville ho fortelle til noen gjester som kom til gårds, og la ut:» Va det ikkje
førskrekkele med det der oværet i England? Enn det gjekk en kalkun over London og blåst
ned trean og reiv takan av husan og drept en masse folk!» Gubben hennes som satt og hørte
på, ble rystet over konas uvitenhet og feilaktige språkbruk, så han ville snakke henne til rette:
« Det va ikkje en kalkun så gjekk over London, di tåpkjerring. Det va ein cøylon. Skjønn du?
En CØYLON!» Vi får takke høyere makter for at vi ennå ikke har hatt sånt ekstremvær her.
Undertegnede viste tidlig tegn på språkinteresse. Men den holdt på å få seg en skikkelig
knekk som 4, (nesten 5) åring. Saken var at min bror, Johan, hadde fått sånn flott
indianerhodepryd med fjær. Tror det var fra en såkalt Amerikapakke. Dessuten hadde han
både en armbrøst og pil og bue. Så vi lekt indianer og hvit og sprang rund og ropte «ugh
ugh!» Telt hadde vi også, av en gammel ullfilt. Det var en lykkelig tid! Men plutselig en dag,
var teltet stengt for meg! Bare Johan og nabokørven skulle være der. Hvorfor? Jo, de øvde seg
på å snakke svensk og ville ikke forstyrres. For en blodig urettferdighet, altså! Ville jo lære
svensk eg også. Da kunne eg snakke med de svenske slektningene våre når de kom på besøk.
Men eg syns kørvan var litt dumme, for hvis eg sto musestille, kunne eg godt høre hva de sa.
Etter en stund fant eg ut at eg kunne nok svensk, og gjekk inn til ho mor. Satte opp et
begredelig fjes, og sladret om at eg ikkje fekk leka med dem. Nokså sjølgod sa eg også at eg
hadde lært svensk allikevel siden eg hadde hørt dem gjennom teltduken. Mor ville jo
selvfølgelig høre at eg kunne svensk, og eg ramsa opp de ordan eg hadde hørt tydeligst: «
Dæven han steike, fan ta og han tykje i hælvete!» Dessverre fekk mor ei sånn forskrekkelig
hosteri akkurat da, så ho måtte springe ut, så eg husk ikke korsen det gikk etterpå. Men eg må
jo etter hvert ha skjønt at det var et helt anna språk enn svensk de øvde på i teltet. Men det har
eg fortrengt! God Påske!
Inger-Anne Sletten

Skolebussen framme på
Båsmoen
I forrige nummer av Heimhug tok vi
temperaturen på morgenstemningen ved
bussholdeplassen ved skolen på Alterneset, der elevene ventet på skolebussen
som skulle kjøre dem til Båsmo-skolene.
Denne gangen har vi vært i andre enden og sett hvordan det ser ut når bussen
ankommer Båsmoen.

Det ser forholdsvis greit ut på denne lyse april-morgenen, der veier og fortau er
blitt fri for sny. Bussen parkerer rett ved ungdomsskolen. Når elevene går ut,
kommer de rett på fortauet og de har kun noen ti-talls meter å gå til skolen.
Merete Soleglad, som er lærer ved Båsmo U. hadde vakt denne morgenen. Hun
smiler og hilser på ungene som kommer ut av bussen. Merete er ei dame alle
store og små på Alteren vet hvem er, så det føles litt trygt å møte henne når
man ankommer. Det skal være en voksen til stede både når bussen kommer- og
når den går ved skoleslutt. Merete sier at situasjonen er mer uoversiktlig når
elevene skal hjem. Da må de krysse gata. Det er mye trafikk, og det er lett å
tenke seg en ytterligere forverret situasjon på vinteren.
Kanskje det
blir tid å ta
en tur med
bussen, og
lage en
«på-bussenreportasje»
i neste
Heimhug? 

«HJEMME HOS KNAS»
I dette nummeret av Heimhug,
har vi ikke fått på plass en
tradisjonell «hjemme-hosreportasje». Vi har i stedet tatt
en tur innom brakka på den gamle
lundeplassen i Almlia, der
arbeidsfolket som sørger for at
vi får en flott gang- og sykkelvei, holder til.
Vi som kjører forbi hver dag, ser at det står KNAS AS på lastebiler og maskiner. KNAS
er en anleggsentreprenør med hovedkontor i Mosjøen. De er nå kjøpt opp av Bertelsen &
Garpestad (B&G). B&G fikk oppdraget både med vår gang- og sykkelveg og med
prosjektet ved Mjølan. De flytter litt på folk mellom prosjektene, men det er rundt 1015 personer som til enhver tid jobber på Alteren. Det er leid inn ekstra ressurser
utenfor bedriften, bl.a. lokalt fra både Hemnes og Rana.
De har skiftordning som kalles 14/14 (to uker på og to uker fri). I tillegg har de fri på
søndager i arbeidsperioden. De kommer til å ta fri hele påsken. Når det gjelder
sommerferien, så er det mye som tyder på at det vil være en viss aktivitet absolutt hele
sommeren. Det er behov for å holde hjulene i gang, skal man kunne nå fristen som er
utgangen av oktober. Da skal herligheten være klar til å bli tatt i bruk. Det er for øvrig
planer om å være ferdig med alt som heter sprengningsarbeider i løpet av mai.
Brakka er i grunnen ganske stor. Der har 10-15 mann pauserom med nødvendige
fasiliteter. I tillegg er det eget kontor for administrasjon. Hver dag samles de for
felles frokost før kl. 0700. De bor på Fjordgården i byen, men har ikke frokost der. Så
felles frokost og lunsj i brakka og felles middag på Bimbo hver dag, bidrar til at folk har
sosial tid sammen. Det blir sikkert mye alenetid i maskinene og lastebilene i løpet av en
arbeidsperiode.
På spørsmål til prosjektingeniør Bernt Hagevold i B&G om arbeidet er i rute, svarer han
at det skal det være. Til tross for mye snø som har forsinket arbeidet en del, skal
planen holde. Det har ikke vært store overraskelser som har påvirket prosjektet.
Vi formidlet at vi har hørt fra folk i bygda at de oppfatter lastebilsjåførene deres som
veldig hensynsfulle. De kjører en del med bl.a. kvist og annet materiale opp mot
Altermark. Det meldes om at de er flinke til å stoppe helt opp når det kommer
fotgjengere langs veien. Det syntes de var hyggelig å høre. De var for øvrig
interesserte i å ha god dialog med folk i bygda, og ønsket å få tilbakemeldinger dersom
det var noe de kunne bli bedre på.
Det har vært noe problemer med lysordningen, da den ikke alltid har oppført seg som
intensjonen var, noe som har medført irritasjoner fra publikum. Både nedbør og

radiosignaler kan påvirke programmeringen. I tillegg vil biler som kjører på rødt lys
forstyrre programmet.

Undertegnede reklamerte for den kommende revyen. Kunne fortelle at siste revy hadde
innslag fra Hæhre, og at «ingen visste» om det plutselig kunne være noe fra «KNAS».
Siden min kontaktperson var fra Egersund, kjente han ikke særlig til spenningen mellom
Rana og Vefsn og de programforpliktede innslagene man har på revyen i så måte.
Siden det ikke var «folk i husan» da Heimhugs reporter var innom, og ikke så mye å ta
bilde av, foreslo den godeste Bernt at jeg kunne komme innom kl. 0645 neste morgen da
de var samlet til frokost for et fellesbilde. En kar skøyet med at hadde han visst at det
kom damebesøk tidlig om morran, og det skulle tas bilde – ja, da skulle han ha kammet
håret. Jeg kunne forsikre han om at han var veldig fin som han var. 
På besøk hos KNAS & co: Britt Nancy

Bli medlem!
Bli medlem i U.L. Daggry, og vær med og støtt
opp om driften av ungdomslaget!
Medlemmer som ikke er på Alterenlista vil få trykt
utgave av Heimhug i postkassa.

Kontingent
Medlemskap U.L. Daggry/Noregs
Ungdomslag, under 18 år: Kr. 150,Du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L.
Daggry og Noregs Ungdomslag. Rabatt ved leie av grendahuset «Steinrøys».

Medlemskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, 18 år eller eldre: Kr. 250,Du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L.
Daggry og Noregs Ungdomslag. Rabatt ved leie av grendahuset «Steinrøys».

Medlemskap U.L. Daggry: Kr. 200,Større del av kontingenten blir igjen lokalt, du har stemmerett på alle U.L. Daggrys
møter, og er med på å skape framtida for U.L. Daggry. Rabatt ved leie av grendahuset
«Steinrøys». Du har ikke stemmerett på saker som også angår Noregs Ungdomslag.

Familiemedlemskap U.L. Daggry: Kr. 400,Større del av kontingenten blir igjen lokalt, du har stemmerett på alle U.L. Daggrys
møter, og er med på å skape framtida for U.L. Daggry. Rabatt ved leie av grendahuset
«Steinrøys». Du har ikke stemmerett på saker som også angår Noregs Ungdomslag.

Kontingenten betales til U.L. Daggry, Alteren, 8616 Mo i Rana
Kontonr. 4516 10 97571 – eller Vipps 104633
Husk å skriv hva beløpet gjelder

