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God påske!

Kjære Heimhugs lesere!
Utgis av:
U.L. Daggry
Hjemmeside: www.uldaggry.no

Årets første Heimhug skal snart i trykken, og denne
gangen får dere en skikkelig ‘blekke’ å lese i påsken. Det
passer jo veldig godt ettersom mange skal tilbringe påsken
hjemme – og ikke få dra på hytta som vanlig.

Redaktører:
Marion Brun
E-post:
marion.brun400@gmail.com
Tlf.: 977 39102

Men: det er ikke farlig for oss som bor på i denne vakre
bygda med uante muligheter. Liker du å gå på ski kan du
søke mot fjellet – og liker du fjæra, ja så har vi rikelig
tilgang på det også. Til alt overmål er mer enn mulig å
overholde anbefalt avstand mellom oss inntil videre.

Britt Nancy Westgaard
E-post: britt.westgaard@nb.no
Tlf.: 906 34943

Opplag og frekvens
50
(trykt utgave)
300
(distribuert med e-post)
Utgis med 3 nr. pr. år.
Neste utgivelse planlagt før jul
2019.

I denne utgangen av Heimhug finner du alt fra årsmøtet i
UL Daggry, aktivitetskalender for året som kommer,
reportasjer og bidrag fra trofaste lesere, faste innslag og
mye mer. Vi har måttet ta korona-tiltakene på alvor, og
har derfor gjennomført digitalt Hjemme-hos denne gangen.
Tusen takk til alle for velvillig bidrag – det var spennende
å gjøre det litt annerledes denne gangen.
Vi håp at du har det bra der du er – og nyt dagene etter
beste evne.
En riktig god påske ønskes deg fra oss i redaksjonen!

Forsidebildet:
Er tegnet av Amanda Olsen
Salamonsen, 8 år.

I redaksjonen;
Marion og Britt Nancy

Bilde fra fordums tider
(utlånt av Inger-Anne
Sletten):
Gerd Heien i fin strikkagenser,
Magny Bakken og Kristoffer
Bakken i kvite vindanorakker,
Torbjørn Alterskjær med stilig
nikkers og strikkete
skistrømper.
Jan Almli i strikka genser som
også er moderne i dag, trur
mønsteret heter Cortina.
Topphuver blant mannfolkene
var enda moderne.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Trening med Maiken - er en av aktivitetene som er
avlyst på grunn av koronasituasjonen. Maiken har
imidlertid lagt ut diverse treningstips på Facebook-siden
til «Steinrøysgjengen».

Herretrim, volleyballtrening og barnetrim - som også
har foregått på skola, er selvsagt også berørt av
situasjonen. Utsatt/avlyst på ubestemt tid.

Alteren andeløp 2020 Dato for andeløpet er planlagt lørdag 13.juni. Om det blir løp
eller ikke, tatt i betraktning koronasituasjonen - må vi se an. Skulle det ikke bli løp, vil
det å ha loddtrekning på politistasjonen være et alternativ. Det får vi komme tilbake til.
Forhåpentligvis vil 2 ½ mnd fra nå, gjøre en forandring.
Loddene er uansett ute for salg. Pris som før: kr 100.
For kjøp av lodd, kontakt:
Gerd Lillealter (UL Daggry)
tlf. 913 74 320
Line Antonsen (Alteren skytterlag) tlf. 958 51 993

Brosjyre - styret har utarbeidet en brosjyre som skal presentere ungdomslaget for nye
sambygdinger. Planen er å sende den ut på Alterenlista og sikkert legge den tilgjengelig
på hjemmesiden i tillegg til å bli laget trykt versjon av. Mer informasjon vil komme.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Inntektstap i koronatider - Kulturalliansen gjennom Noregs ungdomslag kartlegger
mulige tap som lag og foreninger kan oppleve som følge av avlyste arrangement osv.
Styret har svart på denne henvendelsen.

Medlemskontingent 2020 - vi oppfordrer alle til være medlem i ungdomslaget. Det er
viktig å synliggjøre støtte til arbeidet som gjøres i bygda også på denne måten. Se for
øvrig egen sak om dette i avisen med oversikt over de ulike medlemstypene man kan
velge blant.

Søknader om sponsing 2020 - Det er søkt Rana blad om prosjektstøtte til Bakkamoan.
Planen er å utvide parkeringa i samarbeid med grunneiere, sette opp Gapahuk og
bålpanne i svingen på 5 km. Ikke fått svar.
Søkt Haaland om det samme. Ikke fått svar.
Søkt kommunen om å dekke utgifter til nye fotballnett i ballbingen. Ikke fått svar.
Søkt kommunen om driftstilskudd. Ikke fått svar.

Rundvask på Steinrøys i år? Konfirmasjonene blir avlyst i vår, og dermed blir ikke
huset utleid som vanlig. Men, meget mulig at det blir kjørt årlig rundvask allikevel.

Vitser til å le av:
Pappa, er det en yacht eller en seilbåt?
Det er en yacht, gutten min.
Hvordan staver man det?
Neimen skulle du sett, jeg tror det er en seilbåt likevel, jeg!
Doktor, hva viste røntgenbildene av hodet mitt?
Ingenting.

Nils gikk til doktoren, fordi hans hender skjelver og rister hele tiden.
Drikker de mye, spør doktoren .
Nei, jeg søler ut det meste!

Aktivitetskalender 2020
Januar

Åpning av ny gang og sykkelvei.
Nyttårsmarsj
Soare
Styremøte
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke

Februar

Styremøte
Årsmøte
Ukentlige trening
Barnegym annenhver uke

Mars

Cuprenn
Styremøte
Barnegym annenhver uke
Ukentlige trening
Påskeverksted

April

Lagsavis Heimhug nr. 1
Vinteraktivitetsdag
Rundvask/dugnader
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke

Mai

Styremøte
Dugnader
17. mai feiring på skolen
Ukentlig trening
Familieutflukt til Snyfjillåga

Juni

Celsastafett
Andeløp
Strandfest – Afterduck?
Våravslutning-familiekveld utenfor skolen med grilling og
fotballkamp.

August-september

Styremøte
Lagsavis Heimhug nr. 2
Småbarnstreff/familietreff?
Kulturvandring
Loppemarked med middagservering
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke
Høsttur til Stortjønna
Kosekveld for barn i skolealder.

Oktober

Kosekveld med servering - gjenytelseskveld
Ukentlige trening
Barnegym annenhver uke
Kurs? (Yoga, gitar.)
Halloween

November

Styremøte
Høstbasar
Lagsavis Heimhug nr. 3
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke
Kosekveld for barn og unge

Desember
Januar 2021

Småbarnstreff/familietreff
Nyttårsmarsj
Soare
Styremøte
Ukentlig trening
Barnegym annenhver uke

Teatergruppa ser på mulighetene til å sette opp en bondekomedie og/eller eventuelt ha dramaaktiviteter for barn i skolealder.

Agurknytt

Fjellvettregler anno 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Gå alltid alene
Det er ingen skam å sitte inne
Snu i tide før noen hoster
Grav deg ned i kjelleren om nødvendig
Lytt til erfarne leger og byråkrater i Folkehelsa og Helsedirektoratet

6. Følge med på værmeldingene og alt mulig annet på radio og TV
7. Vis omsorg i sosiale medier
8. Dropp kart og kompass, du skal bare til Kiwi

Notat fra Psykologforeningen:
Kjære medborgere
I disse Corona-tider er det helt normalt å prate med vegger, potter og planter.
Ta KUN kontakt om de prater tilbake!

Facebook – mange varianter av innlegg for tiden……
Vi fant denne:
‘Ka blei du lura te som liten?
Sjøl så lurt naboen meg te å tru at å sett potetgull i stedet for potet va kjempelurt’
Red.anm: Det tok oss ett øyeblekk å skjønn at det va en kar oppi Altermarka som skrøna
førr naboongan

ÅRSMØTE I UL DAGGRY
20. FEBRUAR 2020
Kl. 1930
Sted: Alteren skole
DAGSORDEN
1. ÅPNING
2. ÅRSMELDINGER
3. REGNSKAP 2019
4. BUDSJETT 2020
5. KONTINGENT
6. INNKOMNE FORSLAG
a. Vurdering av overtakelse av Alteren skole og fremtiden for dagens
Steinrøys.
b. Eventuelle andre innkomne forslag.
7. VEDTEKTSENDRINGER
8. VALG (Kandidater til alle verv er spurt om å stille til valg på forhånd.)
9. AVSLUTNING

Årsberetning UL Daggry, driftsår 2019
Årsberetning Hovedlaget
Styret i 2019 har bestått av:
Leder – Hilde Anita V. Snefjellå
Nestleder – Gerd Lillealter
Kasserer – Ketil Røbergeng
Styremedlem - Tom Roger Abelsen
Sekretær og representant fra teatergruppa – Mette Røbergeng
Representant fra idrettsgruppa – Krister Salamonsen
Representant fra Husgruppa – Vebjørn Sletten
Representant fra gruppa for spas og moro ved Alteren skole – Line Antonsen
Vara – Anikken Merethe Hansen
Vara – Elin Nilsen
UL Daggry har i 2019 hatt følgende aktiviteter:
Årsmøte 28. februar. Oppmøtte:14 medlemmer.
I år har det vært avholdt 3 styremøter. I tillegg har messengergruppa vært aktivt brukt, for
praktiske spørsmål og avgjørelser.
I 2019 har laget hatt 65 medlemskap. (I 2018 hadde laget 74) Dette fordeler seg på 1
ungdomsmedlemskap, 30 familiemedlemskap, 25 personmedlemsskap og 9 NU + UL
Daggrymedlemskap. Innbetalingsgiro har vært sendt ut elektronisk.
Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og oppgradert av Web redaktør Simon Kåre
Almli. Dette gjelder også facebooksiden vår.
Alternlista inneholder ca. 286 epostadresser til folk med tilknytning til Alteren. Den er blitt
benyttet til masseutsendelser 43 ganger. (mot 42 ganger i 2018) I tillegg har den vært brukt
som kommunikasjonskanal for dialog med kommunen og andre.
Heimhug – kommer regelmessig ut med tre numre pr. år, så også i 2019. Lagsavisa blir
distribuert i 45 trykte eksemplarer og til nærmere 350 personer elektronisk, som vedlegg til epost. I tillegg blir den lagt på hjemmesiden vår hvor den også blir delt fra vår Facebook-side.
Redaktører er Marion Brun og Britt Nancy Westgaard
Komitearbeid i år:
Julesoare Lag 6. 5. januar, kl. 20.00. Musikk Frode Hansen. Antall deltakende: 84
Overskudd: kr. 23100
Høstbasar Lag 6. 27. oktober kl. 1500. Lag 6. Overskudd 28980 kr. Fullt hus i år også og i år
var det en teatertrupp på tre barn fra Alteren (Mikkel, Amanda og Ida Josefine) som stod for
underholdningen.
Høstmiddag Lag 5. 3. oktober. Kl. 1630 Lag 5. Ca. 50 stk. Meny: kjøttkaker med tilbehør.
Overskudd 3842 kr
Kulturvandring – Turmål: Almlia til Jemyrhytta. Rundt 20 oppmøtte. Turvert Knut Almli
Rundvask - 14 personer sørget for at Steinrøys ble skinnende ren og klar for ny sesong.
Trening – Det ble også i 2019 arrangert trening på Steinrøys med innleid instruktør Maiken
Aasebøstøl. Til sammen to treningstimer pr. uke har vært benyttet av ca. 15 personer.

Alteren andeløp – ble arrangert for tiende gang. Været var fantastisk og løpet gikk
problemfritt. Fortjeneste for begge arrangører (Alteren skytterlag og UL Daggry) ble på drøyt
seksti tusen kr.
First Lego League – I regi av UL Daggry ble det dannet et FLL lag. Laget besto av 10 barn
fra Alteren og Båsmo fra 3. – 7. klasse. Laget ble ledet av foreldrene og de brukte Alteren
skole som øvingslokale. Laget kom seg helt til kvartfinalen og ble nominert til
kjerneverdiprisen. Alle fikk medalje. Konkurranse dagen foregikk på Spektrum Meyer
gården, den 9. november.
Stedsnavnprosjekt – Stedsnavnprosjektet er ikke helt sluttført. Det har vært gjort en del
skrivearbeid i 2019.
Det som er nytt av året er at det er startet opp en ny undergruppe i U. L Daggry:
Aktivitetsgruppa for barn og ungdom. Da Alteren skole ble nedlagt meldte det seg et behov i
bygda for å opprettholde de sosiale aktivitetene som var på skolen og som skapte tilhørighet
og gode møteplasser for sambygdinger. Derfor meldte det seg et behov for ei ny undergruppe
som kan ivareta denne aktiviteten. Gruppen blir stilt for godkjenning på årets årsmøte. Årets
aktiviteter i denne gruppa er: Vasking av skolen, rydding utenfor skolen (initiativ fra ungdom)
Halloween 31. oktober med ca. 70 personer, en fullsatt 17. mai og julegrantenning med rundt
60 personer
Kommunen har gjort et vedtak på at U. L Daggry kan overta skolen. En nedsatt gruppe under
styret i UL Daggry, med kallenavn 2020, har jobbet med å se på løsninger for å gjøre skolen
om til en grendahus og sett på det økonomiske bildet. Dette legges frem på årets årsmøte og
stemmes over av medlemmene.
Bygdas eldre på 80+ har fått en liten julehilsen fra ungdomslaget (20 hushold)
Styret har jobbet med å utforme en informasjonsfolder om UL Daggrys arbeid og aktiviteter.
Målet er opplysningsvirksomhet for mennesker som kan være interessert i UL Daggry og for
å profilere laget.

Årsberetning driftsgruppa
Driftsgruppen prøver å få inn en del vedlikehold og drift av huset UL-Daggry.
Driftsgruppa har i 2019 bestått av:
Leder - Magne Skjærvik
Representant til styret – Vebjørn Sletten
Medlem – Tom Roger Abelsen
Medlem – Benny Eriksen
Medlem - Marius Jensen
Medlem – Alf Einar Håkonsen
Utleieansvarlig Heidi Alterskjær
Utleie og egne aktiviteter 2019
Flagg heis 17. Mai
Huset ble utleid 8 ganger i 2019. 6 i første halvdel og 2 i siste. I tillegg hadde
ungdomslaget/teatergruppa 5 arrangement i løpet av året.
Vedlikehold utført 2019
Full Rundvask med unntak av loft.
Brannanlegg, nødlys og brannslukkere testet og sendt inn egenmelding til Rana Brannvesen
Nye seriekoplede brannmeldere, da gamle var defekte.
30 nye bord og en tralle til oppbevaring er innkjøpt.
Kjøpt inn kjøledisk på auksjon ved gamle Kongsveien skole.

Husets tilstand
Kjeller er ubrukelig da den er overtatt av mus.
På kaldloftet er isolasjon ødelagt grunnet mus.
Gulv storsal er seget ned i nordvegen grunnet råte syll/bjelker
Yttertak bør byttes da det er opprustet og lekker vann ved sterk vind og nedbør.
Planer for 2020
Rydding rundt huset til våren.
Vasking før konfirmasjons tiden starter.
Lage en plan i forhold til gressklipping rundt huset.

Årsberetning Idrettsgruppa
Idrettsgruppa har i 2019 bestått av:
Leder: Trond Vassvik Snefjellå
Kasserer: Håkon Stanghelle
Medlem: Tina Svaleng
Medlem: Bjørn Olav Lillealter
Medlem: Krister Salamonsen
Medlem: Bjørn Soleglad
Aktiviteter:
- Isfiskekonkurransen ble avlyst på grunn av overvann.
- Alternmesterskap 07.04, kl.12.00. Totalt 24 deltakende, av disse 14 barn.
- Celsastafett i Klokkerhagen 25. mai. 2 mix lag fra UL Daggry deltok. Resultat 23. og
25. plass.
- Sommeravslutning ved skolen, med grilling og fotballkamp, barn mot voksne.
- Barnegym for 5 – 10 år, annenhver mandag frem til påske. 20 stk. påmeldt.
- Volleyballtrening ukentlig på Alteren skole i forbindelse med årets Haaland cup.
Kommunikasjon mellom gruppas medlemmer har i hovedsak vært på gruppas interne
facebookgruppe og pr. tlf.

Årsberetning Teatergruppa
Teatergruppa har i 2019 bestått av:
Karianne Gregersen (leder)
Marion Brun (nestleder)
Mette Børstad (kasserer)
Ingvild Gjølstad
Vebjørn Sletten
Mette Røbergeng (teatergruppas representant i hovedstyret)
Geir Johansen
2019 startet med planlegging og skriving av revy. 4 forestillinger ble spilt på Nordland teater
25.-28.april og det for bortimot fulle hus – 845 gjester - kun noen ledige billetter på lørdag
‘Fortsatt (i) live’ ble en revy i kjent stil – der vi kastet ett skråblikk på hendelser både i
lokalmiljøet og på litt mer sentrale strøk både innafor og utafor….
22 voksne og barn på scena, 5 stk i orkesteret, folk til lyd, lys, teknisk assistanse, filming,
kostymer og div rekvisita – gjør at veldig mange er i sving for å få dette gjennomført. En
fantastisk dugnadsånd og innsats av alle-mann-alle!

Økonomisk ga revyen et pent overskudd selv om høyere leiekostnader gjorde at overskuddet
ble mindre enn i 2017. Vi hadde heldigvis gode sponsorer med oss som bidrar til at vi også
har noen kroner igjen for innsatsen.
Teatergruppa har hatt mange planleggingsmøter før revyen i april. Etter det hadde vi ett
styremøte i juni, men mesteparten av kommunikasjonen foregår digitalt – vi bruker
Messenger i stor stil.
Plan for 2020:
Teatergruppa ser på muligheten for å sette opp en bondekomedie i løpet av året. Da er planen
at denne skal settes opp på Steinrøys.
På vegne av teatergruppa Karianne Gregersen
-leder-

Midler det har blitt søkt om og som er innvilget i UL Daggry:
-Søknad om momsrefusjon resulterte i kr. 11900 tilbakebetalt.
-Søknad om sponsormidler for Helgelandskraft resulterte i 5000 kr.
-Grasrotandelsordningen har i 2019 vært oppe i 97 givere. (103 i 2018) Givere har bidratt til
kr 73920 (86105 i 2018) i grasrotmidler.
-UL Daggry fikk kr 22000 fra Rana Kommune etter søknad i driftstilskudd.
-Vi har fått en pengegave fra Bossmo og Ytteren på 10 000 kr.
- Det ble søkt om midler fra Haaland for utvidet arbeid på Bakkamoan. Gapahuk, utvidet
parkering og bålpanne. De har vi ikke fått svar fra enda.
-Mottatt donasjon fra Norstat på 400 kr.

Sluttord:
Som vi ser av årsberetningen så er UL Daggry et lag som er meget aktivt og som tilbyr
varierte aktiviteter for mange og enhver. Laget skal arbeide for meningsfylte og allsidige
fritidsaktiviteter, samt skape samhold og samarbeid mellom mennesker. Dette oppfyller laget
til gangs. Vi kan med stolthet se tilbake på et år med mange gode bidrag for å nå formålet og
aktivitet som har skapt trivsel og sosiale møteplasser.
Tiden fremover blir en spennende tid. Laget står ved et veiskille og må velge hvilken vei som
blir den beste for fremtiden, for videre drift og for alle de som skal stå på videre for å holde
hjulene i gang. Vi i styret er ikke i tvil om at vi i UL Daggry kan dra det vi vil i havn, men vi
må sammen stake ut kursen videre, og vi må stå samlet. Det vil kreve hardt arbeid, kreativitet,
samhold og dugnadsarbeid. Og det er noe vi vet finnes i og utenfor bygda. Det er mange som
støtter opp om laget og vi er avhengige av hverandre. Den sammensetningen som vi har, av
gammel og ung, er viktig for å ivareta lagets formål. Man må ha med seg historien og
kunnskapen, for å skape fremtiden og visjonene.
Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre
verden. Afrikansk ordtak
Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene lykke til i det videre
arbeidet og takker samtidig valgkomiteen for et flott arbeid.
Vi gleder oss til et nytt år i verdens beste bygd. Alteren i vårt hjerte.
-Styret-

Bli medlem i U.L. Daggry, og
vær med og støtt opp
om driften av ungdomslaget!
Kontingent
•

Medlemskap 14 år – 18 år, Kr. 150,-

•

Medlemskap 18 år eller eldre: Kr. 300,- (Barn under 14 år
inngår i foreldrenes medlemskap.

Medlemsfordeler:
-Hvis du er over 14 år, har du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter.
-Du er med på å skape framtida for U.L. Daggry og Noregs Ungdomslag.
-Rabatt ved leie av grendahuset «Steinrøys»
-Rabatt ved enkelte av aktivitetene i regi av UL Daggry.
Kontingenten betales til U.L. Daggry, Alteren, 8616 Mo i Rana.
Kontonummer: 4516 10 97571
Betalingsfrist: 26. mai

VEDTEKTER
Endringer i vedtekter må fremmes i forkant av- og stemmes over på årsmøte.
Det er alltid en av sakene på årsmøtets dagsorden.
Er gjeldende fra siste endring på et årsmøte.
Gjeldende vedtekter pr 4.2.19 Pr. 20.02.20
VEDTEKTER I UL DAGGRY
§ 1 FORMÅL Laget heter UL Daggry og skal være tilsluttet Hålogaland Ungdomslag. UL Daggry
arbeider for meiningsfylte og allsidige fritidsaktiviteter bygd på grunnleggende verdier i norsk
kulturtradisjon, samhold og samarbeide mellom mennesker. Dette formålet søkes oppnådd gjennom
opplysningsvirksomhet, forskjellige kulturelle aktiviteter og gjennom forskjellige trivselstiltak.
U. L Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant annet å skape
gode møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren.
Vi ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung. Også for de som har tilhørighet til
Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her.
Laget skal være med på å skape gode oppvekst- og bovilkår i bygda.
§ 2 MEDLEMSKAP For å bli medlem av laget må en være fylt 14 år. Medlemskontingenten fastsettes
av årsmøtet.
§ 3 ÅRSMØTET Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal skje minst
14 dager på forhånd på en hensiktsmessig måte. Saker som er av særlig viktighet for laget skal
kunngjøres for medlemmene i rimelig tid før årsmøtet.
Sakslisten til årsmøtet er:
1. Åpning
2. Årsmeldinger
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Medlemskontingent
6. Innkomne forslag
7. Revidering av vedtekter
8. Valg
9. Avslutning
På årsmøtet skal styret og de av undergruppene som har eget regnskap, legger fram budsjett og
revidert regnskap. Årsmelding legges fram av styret og alle valgte undergrupper og komiteer.
Valg av tillitsvalgte: Styret i UL Daggry skal bestå av sju åtte personer, herav en representant fra
Teatergruppa, Idrettsgruppa og, Driftsgruppa og Aktivitetsgruppa for barn og ungdom. I tillegg
kommer to vararepresentanter. Leder og vararepresentantene velges for ett år, mens
styremedlemmene velges for to år. Leder og kasserer velges av årsmøtet. Det øvrige styret
konstituerer seg selv innen 14 dager etter årsmøtet. Årsmøtet velger en revisor og en vara med
funksjonstid på ett år.
Som undergrupper regnes: Teatergruppa, Idrettsgruppa, Driftsgruppa og Aktivitetsgruppa for barn og
ungdom. Disse gruppene skal bestå av minimum fem personer. Leder og undergruppenes
representant til styret (kan være samme person) velges direkte på årsmøtet for to år av gangen. Kan
være samme person. Undergruppene konstitueres (utenom leder) innen 14 dager etter årsmøtet.
Leder i hovedstyret gis skriftlig melding om resultatet av konstitueringen. Der funksjonstiden er to år
i hovedstyret og undergrupper, velges halve styret/ undergruppen det ene året, og den andre halve
delen neste år osv..
Som komiteer regnes: Redaksjonskomiteen på to personer. Denne velges for ett år. Valgkomiteen
skal bestå av tre personer, med funksjonstid tre år. Det velges en ny representant hvert år. De to

gjenværende rykker opp slik at leder av valgkomiteen til enhver tid har sitt siste funksjonsår. Ingen
fra styret kan sitte i valgkomiteen. Studielederfunksjonen, ansvar for lagets hjemmeside og ansvar for
lagets lotterier legges under hovedstyret. En som har hatt verv en periode, kan nekte gjenvalg i like
lang tid.
§ 4 STYRET Lederen leder møtene, men i leders fravær overtar nestleder. Kassereren har ansvar for
lagets regnskapsføring. Regnskapet skal føres slik at det på forlangende skal kunne forelegges styret
på kort varsel, og skal gjøres opp pr. 31 desember. Budsjett og revidert regnskap skal legges fram for
årsmøtet. Sekretæren skal føre protokoll.
§ 5 ØKONOMI Styret er hovedansvarlig for all økonomisk aktivitet i laget, også i undergruppene.
Undergruppene skal på forlangende kunne legge fram regnskap for styret. De skal også legge fram
revidert regnskap og budsjett til årsmøtet. Større investeringer skal godkjennes av styret i
hovedlaget.
§ 6 HEIMHUG/ ULDAGGRY. NO Lagets avis HEIMHUG skal komme ut så ofte som mulig. Ansvarlig for
Heimhug er redaksjonskomiteen som skal bestå av minst to personer. Alle skal kunne si sin mening
gjennom Heimhug, men om det skulle komme inn stoff som redaksjonen er i tvil om bør komme inn i
bladet, skal denne rådføre seg med lagets styre. Lagets hjemmeside er uldaggry.no. Denne er lagets
vindu ut mot offentligheten. Her søkes lagt all relevant informasjon om aktiviteter, tillitsvalgte,
undergrupper osv. Styret er ansvarlig redaktør, og skal utvikle og holde hjemmesiden oppdatert til en
hver tid.
§ 7 EKSKLUDERING AV MEDLEMMER. Medlemmer som ikke viser høvelig oppførsel, kan om 2/3 av et
medlemsmøte krever det, ekskluderes fra laget. Vedkommende kan senere søke om medlemskap
igjen.
§ 8 STEMMEREGLER Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent for siste år. For å ha
stemmerett, må en være fylt 14 år. Alle valg foretas av årsmøte. Vanlige lagssaker som det skal
stemmes over, blir avgjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan lederen bruke
dobbelstemme. I saker som vedrører Hålogaland Ungdomslag og Noregs Ungdomslag, må
stemmegiver ha gyldig medlemskap som også gjelder for Noregs Ungdomlag.
§9 VEDTEKTSENDRINGER. Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer
må være styre i hende innen fastsatt frist.
Vedtektene gjøres gjeldende fra og med årsmøtet 28.02.2011 20.02.20

Verv 2020 valgt av årsmøtet 20. februar. 2020
Styret - hovedlaget
Leder
Kasserer
Styremedlem/Nestleder
Styremedlem
Vara
Vara
Driftsgruppa
Representant til styret.

Hilde Anita Snefjellå
Vibeke Martine Olsen
Tom-Roger Abelsen
Elin Nilsen
Anikken Merethe Hansen
Veronica Eriksen
Elisabeth Bakken
Vebjørn Sletten
Benny Eriksen
Marius Jensen
Jørn Ove Pedersen
Jan Ketil Langseth

Teatergruppa
Leder
Nest leder
Representant til styret og
sekretær i styret.

Karianne Gregersen
Marion Brun
Mette Røbergeng

Geir Johansen
Mette Børstad
Vebjørn Sletten
Ingvild Gjølstad
Idrettsgruppa
Leder
Representant til styret
Kasserer

Trond Vassvik Snefjellå
Christer Salamonsen
Håkon Stanghelle
Patrick Mattson
Bjørn Soleglad
Bjørn Olav Lillealter

Aktivitetsgruppa for barn og ungdom
Leder
Kasserer
Representant til styret
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant

Merete Soleglad
Annette Sønvisen
Line Antonsen
Cecilie Evensen
Birte Nilsen
Agnes Rølvåg
Solveig Myhre

Redaksjonskomiteen for Heimhug
Marion Brun
Britt Nancy Westgaard
Revisor
Marianne Sletten
Ingvild Rydning (vara)
Valgkomiteen
Leder
Elisabeth Sandhei
Ann Marit Flågeng
Susanne Bjørkmo

I tillegg ble det valgt sammensetning av ny gruppe: Aktivitetsgruppe for barn og ungdom:

Protokoll fra årsmøtet:

Årsmøte 2020 og møte om fremdrift overtakelse av skolebygg
UL Daggry inviterte til «to-i-ett-møte»
i forbindelse med det tradisjonelle
årsmøtet.
Møtene ble holdt på Alteren skole
20.februar.

Rundt 40 personer møtte opp. Noe som er en god del flere enn hva som er vanlig på
årsmøtene i UL Daggry. Ikke overraskende var nok den meldte saken om «Vurdering av
overtakelse av Alteren skole og fremtiden for dagens Steinrøys» av interesse for flere.
Hilde Anita, leder i ungdomslaget, ønsket velkommen. For å myke opp stemninga litt
startet man med en oppvarmingssang ledet an av Mette Røbergeng. Kålrabisangen fikk
løsnet opp både stive muskler og stemmebånd med
et smil.
Styret bydde på forfriskninger i form av både
kake, frukt, kaffe og brus. Folk satt tett - noe
som var helt normalt i februar - i ett av
klasserommene.
Det tradisjonelle årsmøtet blir referert til i
protokollen på annet sted i avisen.
Prosjektgruppa
«Steinrøys 2020»
ved Marion Brun,
Kjell Ivar
Skjærvik,
Øyvind Snefjellå
og Morten Growen,
presenterte
forslag til planer
for utbyggingen av
skolen i flere
faser.
Disse ble visualisert i gode beskrivende modeller på storskjerm. De anbefalte altså en
trinnvis utbygging, både av hensyn til økonomi og muligheter for bruk underveis i
prosessen. En oppstart kan faktisk komme i gang ganske snart.

Det er ønskelig med et
funksjonelt all-aktivitetshus til
glede for befolkningen på
Alteren. Også med fasiliteter
for utleie til ulike interne og
eksterne aktører.

Møtet var positive til planene, og det ble ikke lagt opp til noen opprivende debatt rundt
Steinrøys vs skola.
I skrivende stund er det på gang møte med kommunen om detaljer knyttet til
overtakelsen. Dette og videre planer for hvordan fremdriften skal bli samt fremtiden
for Steinrøys, vil man komme tilbake til.
Det vil bli behov for at mange stiller opp på større og mindre oppdrag knyttet til
prosjektet. Dugnad knyttet både til arbeidsplanlegging og arbeidsgjennomføring blir
sentralt for å holde kostnadene så lave som mulig. Det blir arbeid også knyttet til
søknader om tilskudd fra ulike fond og tippemidler. UL Daggry har en god økonomi med
en positiv bankkonto som vil gi en god start. Hvor store lån man må ta opp vil avhenge av
dugnad, tilskudd og byggekostnader.

Nyttårsmarsj og åpning av gang- og sykkelvei
Søndag 5.januar var det duket for en ny aktivitet –
nyttårsmarsj – og ikke minst; åpning av gang- og sykkelvei på
Alteren.
Vi har venta og venta – og endelig var den klar – den nye
promenaden fra Altermark-krysset til Gamle Nesnavei.
Marsjen starta fra skola – der var det påmelding og felles
avmarsj opp til busstoppet ovenfor Stibergan.
Her var det gjort klart for snorklipping – ikke i tradisjonell
stil – men på Alternvis.
Morten Growen har i mange år stått i spissen for
at dette prosjektet skulle bli prioritert av fylket –
og skulle derfor få æren av å bruke motorsaga til
å ‘klippe snora’ – en flott bjerklegg fra
nærområdet. Akutt ryggtrøbbel satte en effektiv
stopper for det, så vikar ble satt inn. Trond
Vassvik Snefjellå fikk det ærefulle oppdraget –
når han etter hvert fikk start på motorsaga
.
Growens vei er erklært åpnet!
Mange var med på turen som også inneholdt rebus i
hvert buss-skur, og etterpå var det kaffe og kake
på skola. Ei trivelig stund med masse blide folk –
og alle var vi enig om at det gjorde godt med en
‘gangartur’ etter ei lang jul.

Ida Josefine fra Snyfjellåga fikk
æren av å åpne kaka fra
entrepenøren

Nyttårsmarsjen yngste deltaker?
Aminda og storebrødrene Tobias og
Jonathan bor rett oppaførr den nye
gang-og sykkelstien

Årets soare
Lørdag 11.januar var årets dato og lag 3 hadde gjort klar et flott pynta Steinrøys og
stemninga var stigende fra første stund.
Det ble servert nydelig saltkjøtt med tilbehør, og etter desserten var dansen i gang.
Frode Hansens enmannsorkester høres ut som hele Vikingarna alene – og det ble god
mulighet til å svinge av seg litt juleribbe for noen og enhver.
Heimhugs utsendte (og deltager) hadde som oppgave å ta bilder fra soareen, men nå
viser kamerarullen at bilder er tatt – men…kvaliteten er heller tvilsom. Kan det ha
sammenheng med at teatertruppens styre var på Nordland Teaters 40-årsfeiring fra kl
16??? Vel det kan snart være – men det var som alltid en vellykket soare!

Per Kjerrvang og
Arnstein
Remmen med
damer koste seg
på soareen.

Teatergruppas styre på Nordland teater.
Rutinerte komitemedlemmer;
Geir Johansen, Mona Skjærvik og
Mary Johansen

Rapport fra Idrettsgruppa
Onsdag 26. februar ble årets første cuprenn
arrangert på Bakkamoan, i fint og kaldt vintervær.
Rennet var koordinert med skigruppa i Båsmo &
Ytteren, og kombinasjonen av lokale utøvere og
‘tilreisende’ fra Båsmo/Ytteren resulterte i god
påmelding. Totalt 23 stilte til start.
Sent i februar var det få av oss som ante hvilke
samfunnsendringer vi hadde i vente, og slik
situasjonen er nå er alle aktiviteter i regi av
idrettsgruppa satt på vent i tråd med anbefalinger
fra nasjonale helsemyndigheter. Utover cuprenn er
følgende aktiviteter planlagt for 2020:
Vinteraktivitetsdag/Isfiskekonkurranse (april)
Familieutflukt (mai)
Fotballturnering og grillkveld (juni)
Høsttur til Stortjønna (august)
Idrettsgruppa vurderer planlagte aktiviteter i tråd med
utviklingen, og håper å kunne invitere til aktiviteter så
snart det lar seg gjøre
Bilder fra årets hodelyktrenn.

Digiale besteforeldre i disse koronatider
Vi er så heldige å ha alle våre tre barn, tre svigerbarn og tre barnebarn boende i Rana.
Om vi ikke akkurat «sliter ned dørstokkene» til hverandre, så møtes stor og liten
jevnlig. Plutselig kan 8-årige Amanda komme løpende de to-tre hundre meterne mellom
husene våre, for å spille litt kort eller Mastermind, med «mor». Det er en fryd å ha de
så nært!
Det minste barnebarnet bor på andre siden av fjorden - også tilgjengelig for ukentlige
besøk. Mens det nyeste tilskuddet på nordsiden av byen «er underveis» og ventet til
sommeren.
Min 81-år gamle mor bor i byen og klarer seg godt selv. Med fast onsdagsbesøk og på
annet vis, holder man god kontakt.
Ut av det blå - må man nesten kunne si - stopper disse ukentlige besøkene til både
gammel og ung, helt opp. En ukjent fare og barriere kommer mellom oss alle. Først noe
man bare hører om foregår langt borte i Kina. Ganske snart kom det nærmere og
nærmere. Rett før alle tiltak trådte i kraft, hadde jeg oppholdt meg på en stor
konferanse i Trondheim. Der hadde man riktignok allerede tatt forholdsregler som å
holde avstand og sprite hender osv. Det kjentes allikevel guffent å komme hjem. Kunne
man ha blitt smittet allikevel?
Kort tid etter tok de fleste familier og husstander selvisolering ganske alvorlig. Med
stengte skoler og barnehager og hjemmekontor for de som har mulighet til det, ble det
slutt på å stikke innom kjenninger. Butikker, institusjoner og bedrifter knyttet til
publikum måtte stenge. Bil- og folketomme gater.
Slik har vi i skrivende stund hatt det, i drøyt to
uker. Og, slik vil det vedvare til over påske.
Min arbeidsplass på Nasjonalbiblioteket har rullet
og gått sånn høvelig. Dog med redusert bemanning.
Mange jobber hjemmefra, men minst like mange er
på arbeidsplassen. Så langt har det gått bra.
Mengden arbeid har ikke gått nevneverdig ned. Man
finner alternative arbeidsoppgaver om nødvendig.
Folk er flinke til å holde avstand til hverandre. Håndsprit møter deg om du skal i kantina
og renhold er skjerpet. Møter foregår daglig med digitale løsninger som f.eks. Skype og
Slack. Det fungerer kjempegodt!
Det sies at nasjonen i disse koronatider, har utviklet og forbedret sin digitale
kompetanse betydelig. Man har vært nødt til å ta i bruk verktøy som man kanskje ville
ha utsatt å lære seg. Dette ser vi bl.a. hos bedrifter, ulike arbeidsplasser og ikke minst
i skoleverket. Stengte skoler og universiteter har på rekordtid fått på plass digitale
undervisningsopplegg tilpasset 6-åringen og den voksne studenten. Det løses oppgaver
og lekser hjemmefra også kommuniseres dette «via nettet» med lærer og lærested.

Treningssentre, musikkskoler, dansestudio, butikker med flere - har blitt utrolig
kreative til å finne alternative måter å møtes på. Det danses og spilles i orkester
«sammen» fra hver sine nettbrett i hver sine stuer. Vi har også sett fra stengte
sykehjem hvor de gamle beboerne som ikke kan få besøk fra sine kjære, har kunnet seog snakke med familien via ulike nettbaserte enheter. Det er rørende og sterke scener.

Det samme gjelder alternativ til samvær med familie og venner som nevnt innledningsvis.
«Digitale besteforeldre» får film, bilder, meldinger, hilsener og mulighet til å
kommunisere med barn og barnebarn via Snap, Facebook, Messenger og mobilsamtaler
osv osv. Det kan aldri erstatte en god klem og ekte samvær, men gjør virkelig god nytte!
Dette sier en privilegert bestemor på Alterneset, som tross alt har familien i samme
kommune og kan se fram til at «alt blir som før». Jeg har virkelig medfølelse med de
mange-mange som har familie boende 50-100-150 mil unna. Det sier seg selv at samvær
og besøk blir sjeldnere. De har benyttet seg av disse digitale møtestedene i årevis. Å ha
en bursdag i lag, der man fysisk sitter på hvert sitt sted i landet - men, med video og
lyd direkte inn på «kakebordet» gir mange flotte alternative opplevelser. Det er helt
fantastisk hvordan moderne teknologi og gode nettforbindelser kan gjøre avstander
mindre mellom folk som av ulike årsaker ikke kan møtes. Det være seg korona eller
bosted på hver sin kant av landet.
Når alt dette er sagt, så er midlertidig adskillelse selvsagt bagateller i denne krisen vi
er midt i, hvor liv går tapt og samfunnsøkonomi og arbeidsplasser er truet.
Vi krysser fingre for at når vi gir ut neste nummer av Heimhug så har situasjonen
endret seg til det bedre, og de fleste av oss har fått en mer normal hverdag.
Britt Nancy W.

Betraktninger og anfektelser – fra 1932
(fra Inger-Anne Sletten)
Skulle egentlig ha forfattet et innlegg med flengende satire over
sykehusdebatten vi har gående her på Helgeland, men fantasien strekker
ikke til! Den er for utrolig med løgner og svært ufine påstander i massevis.
Nasjonalt har vi jo også gående denne berømmelige NAV-skandalen. Den blir
vi nok ikke ferdige med med det første den heller.
Her om dagen fant eg ei lita bok på bursloftet, utgitt i 1932 av Johan Borgen.
Den heter «Betraktninger og anfektelser» og består av små historier. Et av
stykkene handler om agitasjon, og teksten passer utmerket også i dag. Den
kunne ha vært hentet fra et hvilket som helst sted, der forskjellige syn står
steilt mot hverandre i samme sak. Borgen ga ut boka under psevdonymet
«Mumle Gåsegg».
Jeg skriver teksten slik den står i boka, med litt gammeldagse skrivemåter!
God fornøyelse!
AGITASJON

10 oktober:
En stygg ulykke fant i går sted i Øvre Rælingen, hvor en bensinbil kjørte over
to høns og en gammel kone. Chaufføren som var overmåte beruset er av
arbeiderpartiet, mens de borgerlige har tapt en stemme i konen. Stem med
høire.
11 oktober:
En æret kollega som med hensyn til svindelagitasjon, bevisst bedrag, råskap
og kjeltringstreker overgår selv det vi er vant til fra den kant, meddeler i går
at en kone i Øvre Rælingen skal være påkjørt av en av våre partifeller, mens
partiet beklager seg over tapet av stemmen til konen. Ja, det gjelder nok å ta
med rubb og rake nå, kjære kollega. For øvrig kan vi opplyse at den
døddrukne chauffør er gammel høiremann og kjent streikebryter og
spritsmugler.

12 oktober:
Angående det beklagelige automobiluhell i Øvre Rælingen forleden kan
opplyses at den gamle kone som ble lett påkjørt, befinner seg bedre i dag.
Hun skal forøvrig ha vært skrøpelig i flere år og ikke egentlig noe pluss for
kommunen. Med hensyn til chaufføren så beror det på en misforståelse når
der i enkelte aviser har vært meddelt at denne var beruset. Mannen hvis
navn er Viggo Svensen er en helt igjennom stø og solid chauffør, som har
kjørt bil i 14 år og er høires tillitsmann på stedet.
13 oktober:
Fyllikken fra Rælingen.
Den døddrukne høiremann Viggo Svensen som forleden dag kjørte grassat i
Øvre Rælingen med den følge at flere mennesker kom til skade og småfolks
høns ble mast utover veiene er nok en gammel kjenning av straffeloven,
skrives det til oss fra Rælingen. Flere ganger har han optrådt brutalt og
truende overfor barn og gamle på stedet, likesom der mann og mann imellom
snakkes adskillig om hans eiendommelige tilbøyeligheter både i den ene og
den annen retning. Vi kan i det hele tatt bedre og bedre forstå hvorfor svinet
blir tatt under armene av det parti som ser sin oppgave i å tråkke arbeidende
og bra mennesker under føtter!
14 oktober:
Paradiset i øst.
Eksempelet fra Russland er nok begynt å smitte i enkelte kretser her i landet
også. Vi kunne forleden dag meddele om en gammel kjerring som i beruset
tilstand sprang på en automobil i Øvre Rælingen. Bilen led ingen skade, men
det viser seg nu at konen er død etter sammenstøtet. Vi hadde ikke funnet
det værdt å nevne om det ikke var fordi nettopp denne kone har hatt et
ukentlig forsorgsbidrag på op til kr 7.50 pr uke, og dog har foregitt å leve i
den ytterste nød. Da man befridde konen for klærne for å komme henne til
hjelp på kommunens bekostning, viste det seg at hun hadde silkestrømper
på benene!
Jo, det er nok fine greier med nøden i Rælingen. Det kan nok være det er
eksempelet fra sovjetparadiset som smitter. ------O.s.v. – o.s.v. «Mumle Gåsegg»

Etter julenummeret var planen å fortsette føljetongen med
intervju i busskuret. På grunn av korona og diverse andre
omstendigheter, ble planene litt endret i dette påskenummeret.
I stedet for å invitere spesifikke personer til avtalt klokkeslett,
ble det denne gangen en «vi-får-se-hvem-som-dukker-opp».
Heimhugs reporter gikk opp på sykkelveien og fant busskuret
overfor Steinfjell-huset. Der pyntet jeg med påskeduk, påskepynt, påskeegg, appelsiner
og Kvikk-lunsj. Puter på benkene, gjør et fint inntrykk. ☺
Så var det å vente på et tilfeldig intervjuobjekt. Det gikk bare noen minutter før jeg så
i hodet på et menneske på gang- og sykkelveien i vest - gående mot meg. Etter hvert
kom hun fram til «redaksjonen». Det viste det seg å være Liv Tove Risøy med hunden
Luna, som var ute på sin daglige trimtur.
Liv Tove jobber som sykepleier på Ytteren. Hun bor i Korsnesveien på Alterneset med
sin mann, Reidar Selsøyvoll. De er fra h.h.v. kommunene Lurøy og Rødøy. De bygde hus på
Alterneset rundt år 2000. Begge skal jobbe i deler av påsken. De har tre døtre, hvorav
en studerer i Tromsø, en arbeider på Mo og ei går på videregående skole. Studenten er
hjemme i Rana siden studiestedet i Tromsø holder stengt. De følger som de fleste unge
i dag, undervisning på nett.
Luna er heldig som har ei matmor som hver eneste dag tar en luftetur i omegnen. Den
nye gang- og sykkelveien er virkelig satt pris på. Trygt og med god belysning, blir det en
fryd å gå de daglige rundturene sammenlignet med tidligere, sier Liv Tove.
I løpet av den halve timen jeg oppholder meg ved busskuret, ser jeg ytterligere to
mulige intervjuobjekter som kommer gående fra Almlia. Begge går imidlertid ned mot
Alterneset og ikke i min retning.
Det er fint å se at gang- og
sykkelveien har blitt godt tatt
imot. For tiden er det ekstra lite
trafikk, så det gjør
turopplevelsen mer behagelig.

Til neste Heimhug, vurderer redaksjonen å flytte seg til et annet busskur «nært deg».

Fra gamle
album: Artig
å kikke på
bilder som
forteller om
tidligere tiders
skimote
(v/Mette
Oddny
Røbergeng
og Inger-Anne
Sletten)

Bildet er tatt på AlmliLangtjønna da ‘Sjømannsforeningen’ på Alteren hadde utflukt dit
(hvorfor het det Sjømannsforeningen? Samlet de inn penger til Redningsselskapet? Noen
som vet?). Kanskje det var en påske? Ser at noen av dem var lettkledde, så sola skinte
sikkert varmt. Ut fra antrekkene å bedømme kan det være først på 50- tallet.
Fra venstre: Oddmund Alterås, mann ukjent, Gunvor Solbakken
Foran fra venstre: Margrete Røbergeng (Olsen), Mekkal Olsen, Leif Røbergeng, Åse
Stanghelle (Alterhaug), Odd Ottesen, Astrid Bech, bak ukjent mann med skjermhuva, Hanna
Bakken, Mary Olsen, bak henne Kirsten Alterhaug, damen helt til høyre tror vi kan være
Signy Johansen.
Vi ser at det å dra på skitur i de dager var ikke bare å slenge på seg en treningsdress og
tråkke i vei. Herrene har kvitskjorta og slips, bortsett fra Leif som kjører en mere avslappet
stil i fin strikkagenser. Mamma Margrete har en vevd jakke, den veit eg ho laga da ho var på
vinterkurs på Toppen folkehøgskole i 1949. Damene hadde bukser, bortsett fra Hanna
Bakken som stilte i skjørt, og sikkert tykke gode ullstrømper.
Mange stilige antrekk, både side og korte jakker var
tydeligvis moderne blant damene.
Sjekk de raffe antrekket som Mary Olsen hadde, bukse og
jakke i samme stoff. Sikkert hjemmesydd. På beina var det
kvite korte gamasjer på de fleste.
Har sett og kjent på noen slike, de var temmelig stive, men
holdt sikkert snøen ute.Hodeplagget var skaut på de fleste
damene ser eg. Og karene hadde sixpence.
Det nederste bildet er så vidt vi veit tatt ved
Storsteinkjerringa på Slettafjellet. Det er Jan Almli nederst,
Kåre Bustnes i midten og øverst troner Gudrun Altermark –
nå Alterskjær.
Gudrun har kvit anorakk som nå er kommet på mote igjen,
karene med toppluer - som navnet tilsier skulle sitte øverst
på toppen.

Annonser fra Rana Blad tidlig seksti-tall

Hjemme hos….nå i digital form
I disse korona-tider må til og med bladfykan i Heimhug gå over til hjemmekontor og vår oppsøkende virksomhet er foreløpig innstilt. Men – med dagens digitale
hjelpemidler veit vi råd.
Vi lura mest på hvordan hverdagen arter seg i disse korona-tider, hvordan de holder
kontakt med venner og familie, hva de skal gjøre i påsken, aktiviteter som kan gjøres,
hvor mye snø er det på de enkelte plasser og i beste Heimhugstil: hvordan står det til
med ved-beholdninga og duk-skuffa med påskeduker.
Vi starter på Bustnes hos ho Målfrid Bustnes – ho va tilgjengelig på telefon en
tirsdags ettermiddag og vi lurer på hvordan det går med henne i disse hjemmetider.
Målfrid har alltid hatt mer enn nok å gjøre på gården på Bustneset, og som pensjonist
så får ho dagene til å gå – om ho vil - sei ho. På Bustneset er det bra å bo, ho har fått
nye naboer og de er veldig kjekke og greie. En kaffekopp og en god prat har det vært
flere av, men akkurat nå prøver de å følge myndighetenes råd og holde denne
aktiviteten nede.
Mange har spurt Målfrid om ikke ho skal flytte til byen i
leilighet som mange andre, men – nei ho trives der ho er
og har mange aktiviteter å ta seg til. Ho både bak (det veit
vi som har vært på kurs hos ho) og snart står såing av
sommerblomster for døren. I motsetning til innlandet, så
er ikke snymengden all verden hos ho, så tulipanløkan må
snart i jorda (red anm: hørt dokk det dokk som har
metervis med sny??). Men planting i hage skjer mange
ganger forgjeves når skogens konge kommer trampende
og forsyner seg av det de har lyst på. Gode råd er også
dyre – og det siste som er testet er å henge en lux-såpe i
treene du ønsker å berge. Vel – det gikk ei stund, men
plutselig en dag så kom elgen trampende og forsynte seg
grovt av både plommetre og epletrær – men lux-såpa heng
igjen
– så veit du det – det nytter ikke….
Kontakten med venner og familie foregår via facebook,
messenger og telefon. Og når vi er inne på Facebook….vi er skjønt enig om at noen
av kommentarene folk legger ut på facebook kunne de gjerne ha spart oss for – både i
den ene og den andre debatten – uten at vi nevner særskilte emner……

Hver mandag er en barnefødt Straumværing med på
Straumentrasken. De er ca 20 stk som går tur sammen og
gjerne da med påfølgende kaffe. Denne aktiviteten er også
innstilt inntil videre – men gjengen er mer enn klar når ‘det
slippes løs’ igjen.
Påsken skal feires i hjemmet, og Målfrid koser seg med god
utsikt utover Ranfjorden. Heimhug er som alltid opptatt av
både duk-skap og vedkasse. Påskedukene kommer på i helga
og vedbeholdninga er oppfylt. Det har seg nemlig
sånn at sønnen hogde en masse bjørk for en stund
siden, og sa til mor: ‘får du no ledig tid, så må du
no bærre start å kliv’. Og det har ho gjort; alt e
ferdig kleven – med elektrisk vedklyver har ho
stabla 5 paller ved. Ferdig snakka…

Så drar vi videre til Altermarka:
Mars måned skulle for undertegnende og Mikkel tilbringes i
varmere strøk, nærmere Gran Canaria. Vi dro fra snø og kulde
tirsdag 3.mars og etter planen skulle vi vært tilbake i Rana
2.april. Men som alle har fått med seg så slo det beryktede
Korona-viruset seg også ned på de kanariske øyene. Fredag 13
(av alle dager) fikk vi beskjed om at helsemyndighetene hjemme
i Norge ville ha oss hjem og at de hadde chartret et fly allerede
neste morgen. Så da bar det hjem til snø, kulde og 14 dager i
hjemme karantene og med hjemmeundervisning!
Det skal nevnes at selv om jeg er lærerutdannet, så har ikke alltid Mikkel den mest
pedagogiske læreren. Etter dag 2 måtte lærer og elev ha en samtale om hvordan vi
ønsket å ha dagene sammen ☺, men vi har da fått det til på et vis. Foruten om å ha
hjemmeundervisning er jeg blitt en ræser på gjærbakst.
Har gått rykter om at jeg ikke har vært noe god på det, MEN det har jeg
fått motbevist under denne tiden. Skoleboller, kardemommesnurrer,
mandelkrans og brød har blitt produsert og spist opp (dårlig med
bildedokumentasjon pga manglende varer). Enda en ting som har blitt
praktisert, er turgåing med Jon (hunden vår). Enda en fordel med å bo i
Altermarka, jeg kan gå tur uten å risikere å møte andre mennesker.
Naboene vinker jeg til, drikker kaffe med en snøskavl som skydd og Mikkel snakker

med bestefaren - som sitter enten i hjullasteren eller i traktoren - altså med trygg
avstand.
Påsken skal i år som i fjor, tilbringes på hytta på Jupbekjen.
Der skal vi nyte utsikten over Ranfjorden
mens vi koser oss med fridager ilag.
Tradisjon tro, skal det leites etter påskeegg,
mat skal fortæres, skigåing både med
bortoverski og nedoverski. Det årlige
Ågtjønnskirennet er avlyst, men Mikkel
skal få ha skirenn sammen med oss utafor hytta. Er det noe vi har
nok av så er det snø, litt usikker på nøyaktige mål men det er over 2
meter. Vedkassen er til en hver tid full og skøtet likeså. Om det
skranter med ved, så har pappa mer i garasjen ☺.
Dukskuffa inneholder 3 ulike duker og derav en påskeduk som
skal på til helga.
Vi får da dagene til å gå og koser oss masse i lag. Gleder oss
til påske og at gubben også får fri. Vi er alle symptomfri og i
god form. Vi tar våre forhåndsregler og tar vare på hverandre
og de rundt oss. Ønsker alle en nydelig påske og ta vare på
øyeblikkene.
Alt vel!
Susanne Bjørkmo

Nesen vendes nedover igjen og vi svinger
innom Alterneset:
Her stopper vi hos familien Lantz-Juløy og har fått følgende rapport fra Åse og Arne-Martin:

Hverdagen med de restriksjonene vi har i dag:
Med hjemmeskole får Åse testet hverdagen som
lærer på fådelt skole for 2.- og 6.-klassing. Når en
skal sjonglere to pensum uten pedagogikkerfaring,
må det innrømmes at det innimellom går ei kule
varmt. Det beste faget er fysisk fostring - der vi har
fått gjort litt av hvert; alt fra snø- og sørpemåking og
skiturer, til hinderløype over sofa og under stoler på
stua.

Arne-Martin er enn så lenge på jobb på Helgeland Plast og er
nøye med å følge til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. De
normalt travle ettermiddagene er litt roligere nå som alt av
organiserte skitreninger for guttene gjennom B&Y er innstilt.
Det har blitt desto flere turer på ski som familie både på
Bakkamoan og Båsmofjellet. Valpen Tundra (Gordon Setter, 6
måneder) bidrar godt i skisporet ved å trekke Johan på 7 år.
Johan er overmåte fornøyd med å forlate baktroppen og suse
fra resten av gjengen. Åse har også fått fart på genserstrikkinga, som det før
Korona ble lite tid til.
Hvordan holder vi kontakt med slekt/venner/naboer: Slekt og øvrige familie
har vi ikke sett på lange tider, men kommunikasjon går via telefon, skype og
facetime, så vi har ikke glømt hvordan de ser ut. Vi har også fått testet
gruppevideosamtale på messenger med venner og vinglass. Det fungerer
godt, men det blir enda bedre når vi en gang får møtes live. Guttene har fått
møte noen få venner til utelek og skilek, noe de har satt stor pris på.
Hvordan planlegges påsken? Spesielle tradisjoner?
De siste fire årene har påsken blitt feiret i Sverige, og før vi fikk leilighet i
Hemavan ble påsken i stor grad tilbragt i
Aldersundet. Så i år blir det andre boller. Vi
tar sikte på Alterenpåske, med dagsturer til
fjells (forhåpentligvis i strålende solskinn, på
silkeføre med solkrem på nesen og
KvikkLunsj i sekken).
Vi har også som påsketradisjon og gå
BlåVegenløpet, men siden det også er
avlyst, får vi se om vi lager en superlokal
variant. Lammelår på 1. påskedag blir det i
år også, egg og eggelikør fra påskeharen er
også bankers.
Forslag til hjemmeaktiviteter: Maling av påske-egg,
Yatzy, kortspill og hårklipp av familiemedlemmer.
Hvordan er snømengden: Her nederst på Alterneset er
det vår flere ganger i løpet av vinteren avhengig av vind
og nedbør. I skrivende stund har vi grønn plen.
Hvordan er det med vedbeholdninga?: Vi tok halve
tuntreet/hegga i fjor, sammen med at vi tynnet ut ned
mot fjæra, så vi har godt med ved. Vi er rigget for en lang
vinter.

Er påskedukene klare? Mjaa, der er det
tynt, men det lyktes oss å få kjøpt den
siste gule løperen og gule grytekluter fra
Nille. Siden alt av påskepynt ellers
befinner seg utenlands, og de fleste
butikker med påskenips holder stengt,
venter vi i spenning på om posten leverer
påskevarer bestilt over nettet i tide.

Siste stopp før påske gjør vi hos Mette og
Einar i Røbergenget:
Her står vi han a!
Nettopp avsluttet 2 ukers karantene - pga en Bodøtur rett før
reiserestriksjoner kom. Det har gått bare greit, man har ikke lov å klage, vi
har hus å være i og mat nok i fryseren. Og man bor attpåtil i et område der
det er fint å gå tur, både innover mot Båsmoen og utover mot Alterneset.
Oppover i lia, eller nedover i fjæra.
Selv om karantenen er over, må man jo følge de
restriksjoner som til enhver tid gjelder, både
nasjonalt og kommunalt. Har heimekontor i
forbindelse med jobben i barnehagen. Blant
annet faglig oppdatering via nett, oppfrisking av
HMS- rutiner, og ny kunnskap om
smittevernsberedskap.
Takket være sosiale media kan man holde
kontakt med barn og foreldre.
En tid som dette er jo spesiell for de som er så
små, det er vanskelig å skjønne hvorfor man ikke kan få være sammen med
vennene sine i barnehagen.
Det sosiale liv er jo annerledes. Man kan ikke dra så
mye på besøk til hverandre. Det blir mest kontakt
via nett og mobil, men fint å kunne se hverandre på
FaceTime. Men, når man er ute og går tur langs
veien møter man jo kjenninger, man stopper opp og
tar en prat. Og den nærmeste familie kan man jo
omgås nå som vi er ferdig med karantenen. Bror
Ketil og Tone er gode naboer, og vi har tjuvstarta
med lammesteikmiddag i lag.

Og så e det jo fint å trives i heimen, kunne ta livet med
ro på kveldstid, se på TV, og eg liker å ta fram
strikkinga. Nå holder eg på med en humlegenser til
barnebarnet, ho Ida Josefine i Snefjellåga.
(Ps. Har funnet ut at strikkinga mye fortere når man har
på stillongs og kler av seg Bhen…… )
Påsken blir nok litt annerledes, også for oss.
Det blir ikke tur til familie i sør - eller til Einars hytte i
Melfjorden. Jeg rister mere på hodet enn vanlig….pga de
som syns er så tragisk å ikke komme seg på hytta akkurat
denne påsken? « No står ikke verden til påske ..»Joda, den
gjør det. Trur faktisk dette problemet er en smule blåst opp
av sensasjonspressen, de fleste hytteeiere forholder seg nok
til realitetene og skjønner hvorfor uten å sutre.
Noen tradisjoner skal vi nå ha likevel.
Pynting av huset til påske, koselig å legge på de gamle
påskedukene og ta fram påskepynten, gule lys i stakene og
appelsiner i massevis.
Yatzy, kinasjakk og kortspill kan vi ha ved spisebordet heime også.
Tur på Langfredagsfjæra for å leit skjell, det var påske for meg som lita og
kan utmerket hentes fram igjen.
Så skal vi spise mere påskelam og ymse påskegodteri i både fast og flytende
form....
Av andre påskeaktiviteter tenker eg at en lesehest kan leite fram gamle bøker
med påskekrim. Sjøl tenker eg å skrive noen påskebrev.
De eldre i familien kan man ikke besøke slik det er nå, så et brev i postkassa
kan være en oppmuntring .
Sny har vi ikke så mye av hos oss, ihvertfall ikke
sammelignet med andre strøk i Rana. Området fra
Einhågen og utover til Almlia er kjent for tidlig vår.
Før det siste snøfallet kom, var jordbærlandet i kassa
nedi i skråninga her fritt for sny. Så lenge det varte.
Men la det blåse og storme og sny, vi fyrer i ovnen og har
det varmt og godt inne.
For her i huset har Einar sørget for ved nok i skøtet. Og
den gode gamle vedkassen i kobber er til enhver tid
oppfylt med tørr granved, supplert av en stilig blå
IKEApose av plast (en pryd for ethvert hjem, uansett
stil..).
God påske til alle UL Daggrys venner, både fjern og nær!
Fra Mette Oddny.

Hjernetrim med tema nærmiljø
Hvert tall representerer samme bokstav:
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