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ordentlig julestemning før redaksjonen har sittet
ved tastaturet og snekret sammen Heimhug.
Vi har hatt nydelig vintervær ganske lenge, og med
hvit snø er vi sikret det magiske julebildet vi
gjerne ønsker oss.
Til tross for et nytt pandemiår, har hverdagen i

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

2021 gått sin gang med tilpasninger og
anbefalinger. Foreløpig har vi her i Rana kommet
oss noenlunde gjennom dette.

Opplag og frekvens

Barndom og ungdom er kort, og to år i deres liv er

45

(trykt utgave)

300

(distribuert med e-post)

mye. Det snakkes derfor om at disse
generasjonene vil bli «koronapreget». Ikke bare

Tre nr.pr. år, men kun to nr. i 2021

negativt, får vi håpe.

Neste utgivelse kommer våren 2022

Nå er det en uansett advent, og myndighetene sier
de «ikke skal inn i heimene til folk i jula». Det

Forside: Julegrantenning 2021

innebærer at man kan ha sin familie på ordinære
julebesøk, omtrent som normalt.

Vi håper alle får ei fortsatt fin førjulstid, og at folk i alle hus koser seg med
masse lys og gode opplevelser. Ikke alle har like mange fridager. Noen må holde
hjulene i gang og gå på jobb også i julehøytiden, takk til alle dere.
Noe har da skjedd i regi av ungdomslaget - til tross for pandemi - det kan du
lese om i lagsavisa. Vi overrekker herved julenummeret av Heimhug og ønsker
stor og liten riktig god jul.
Britt Nancy og Marion - i redaksjonen

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
Haaland cup - vårt eget «Alternes volley» deltok på den
populære Haaland cup som ble arrangert i november. På
laget finner vi bl.a. Arne-Martin Lantz-Juløy, Håkon
Stanghelle, Elisabet Sandhei og Anders Rønning. Blant
ca 20 lag som deltok, havnet de på en respektabel plass
i mix-klassen. Artig!

Pr. 12. desember har UL Daggry fått til sammen 61.509
kr som grasrotmottaker fra til sammen 104 grasrotgivere i 2021! Tusen takk til dere
som har valgt ungdomslaget som deres mottaker!
Trening med Maiken - Det har i høst vært kjørt fast trening på skola tirsdager.
Gymsalen er mindre enn Steinrøys, og derfor er det begrenset antall deltagere. Maiken
Aasebøstøl kjører treninga med sprudlende energi og godt humør. Hun er en ekte
Alterenvenn, og det legges opp til nye treningstimer etter samme lest som før fra
januar 2022.
Vårsemesteret vil fortsatt bli på tirsdager med kondisjonstrening kl. 1800-1845 og
styrketrening kl. 1845-1930. Man melder seg enten på én av timene, eller på begge to.
Foreløpig er det ikke spikret hvor mange timer det blir denne sesongen, men i hovedsak
blir det hver uke fra 11.januar fram til mai-juni. Med fradrag for et par-tre dager i
forbindelse med skoleferier og 17.mai. Pris fra ca 45-50 kr. pr.time x antall dager. Er du
interessert i å være med?
Påmelding til Britt Nancy - se kontaktinfo på side 2.
Nytt hjelpemiddel for drift - UL Daggry har skaffet styreweb/
supersys for lag og foreninger. Alle styremedlemmer har fått
tilgang. Her kan referat fra møtene legges rett inn. Man kan også
legge inn årshjul for aktiviteter. Det finnes flere muligheter som
man må sette seg inn i, for å kunne utnytte funksjonaliteten best
mulig.
Steinrøys - vannet er slått av i kjelleren da det ikke er i bruk.
Donasjoner - NAV har gitt 17 møtestoler og Moheia har gitt turnbukk.

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

Kompensajonsmidler - kasserer kan opplyse om at ungdomslaget har mottatt 78.000 kr i
kompensasjonsmidler for avlyste arrangementer 2021, tap på soare og revyforestillinger
Alteren andeløp 2022 - Loddene
har ankommet fra trykkeriet og det akkurat i tide til at man
kan kjøpe lodd til julegaver. Godt
tips til nissepakke, eller til tante
Olga eller kanskje en venninne.
Kontakt Gerd Lillealter eller
Britt Nancy Westgaard i UL
Daggry, eller Line Antonsen i
Alteren skytterlag for kjøp av
lodd. Pris som før kr. 100 pr. stk.

Teatergruppa – Planlegger ny revy til våren
Om alt går etter foreløpig plan, blir det revy i uke 16. Dette er uka etter påske og til da
håper vi at omikron er på vei ut av tiden – i alle fall at vi har såpass kontroll at vi kan
presentere en revy.
Vi har leid lokaler av Nordland teater som vi har gjort de to siste gangene vi har hatt
revy, ettersom kjeller-miljøet på Steinrøys er litt utfordrende….
Mer info om billettsalg og datoer kommer – så følg med – følg med.
Smånytt ønsker god jul – med bilde av de trofaste Almli-nissene. De er på plass i
år og.

Soare januar 2022
Planleggingen var i gang og musikk var bestilt til lørdag 8.januar 2022 da skulle vi arrangere soare igjen. Men den gang ei! Nye restriksjoner
og varianter av korona gjør at vi velger å avlyse denne runden også.
Vi beklager dette på det sterkeste, og håper på bedre tider slik at det
blir anledning til å arrangere sammenkomster igjen.
Inntil da: hold deg frisk og fjelg – så ses vi når det byr seg en anledning.

Nyttårsmarsj på gang-og sykkelstien
Ettersom alle innendørsaktiviteter har restriksjoner inntil
videre, oppfordrer vi alle på og utenom Alteren å ta seg
en trimtur etter Growens vei (gang-og sykkelstien)
lørdag 01.januar 2022 fra kl 12.00.

Lengden og veien du vil gå er fritt valg – hovedmålet er at du kommer deg ut og får sagt godt
nytt år til andre i samme ærend.
Det blir lagt ut en bok der du kan skrive deg inn i. Vi ønsker kun å vite hvor mange som har
tatt utfordringen – det koster ingenting. Boka
legges i buss-skuret når du har krysset veien
ovenfor Alterneset.
Kanskje en gangar-tur i lag med en nabo?
Håper å se deg der

Bildene er fra åpninga 5.januar 2020.

Status Alteren skole
I oktober sendte styret i UL Daggry ut en mail med status Alteren skole:
I mailen sto det følgende:
‘UL Daggry er i en prosess med Rana kommune, for å overta gamle Alteren skole til
nytt "bygdehus". Det er politisk enighet om at laget skal få overta, og i den
forbindelse måtte det utarbeides ny reguleringsplan. Mange lurer på hvordan ståa er
og vi jobber enda tett på saken. Dette er status pr. nå:
Rana kommune hadde forslag til reguleringsplan ute på høring med frist 30.07.2021.
UL Daggry ga sine tilbakemeldinger på høringen innen fristen. På forespørsel til
kommunen om hva status på reguleringsplanen var, fikk vi følgende tilbakemelding
14.09.2021:
'NVE har varslet innsigelse til planen, hvis kommunen ikke gjennomfører
grunnundersøkelser og vurderinger knyttet til skred. Vi har derfor innhentet tilbud på
de nødvendige undersøkelsene, og kostnadene er så store at vi ikke kan finansiere
dette over eget budsjett.
Vi har derfor sendt en henvendelse til NVE. Nå venter vi på svar på om vi kan gjøre
endringer i planforslaget, som gjør at NVE ikke krever nye undersøkelser for
området. Får vi negativ tilbakemelding på denne henvendelsen, er vi avhengige av å
finne en løsning for å finansiere kostnadene som skal til for å komme videre i
prosessen.'

Siste nytt er at 29.november ble det observert en bil og aktivitet som tyder på
grunnboring. Så kanskje prosessen kan komme videre? Vi krysser fingre og håper
julenissen er på vår side 😊

Alteren andeløp 2021
Bilder tatt av hoffotograf Simon Kåre K.Almli

I år var det litt lettelser på koronatiltakene, slik at det
ikke la noen demper på arrangementet på Lillealteren.
Det ble imidlertid gjort en enkel publikumsregistrering.
Olav Konrad er en av de frivillige i skytterlaget som
sørger for at parkeringen går ordentlig for seg. Mange
gjør små og større jobber som ikke vises så godt, men
som må være på plass før- under- og etter løpet. Ender
skal telles og etter hvert settes ut, kaffe skal kokes og
annet må på plass i kafeen slik at publikum kan kjøpe
forfriskninger. Lydanlegg, telt, lenser og mye mer - må
ordnes med - i tillegg til å skaffe gevinster, loddselgere
og andre praktikaliteter som bl.a. å få endene sluppet ut fra traktorskuffa.

Ungdomslaget og skytterlaget har hatt et godt samarbeid over flere år. Denne
aktiviteten bidrar til en trivelig utedag i fine omgivelser og ikke minst et godt
overskudd for arrangørene.

Været varierte mellom opphold og regn. Man kan ikke si at det var særlig varmt heller.
Men, bra med folk og perfekt størrelse på elva for gunstig gjennomføring av løpet.
Denne gangen skulle målgang foregå i det idylliske området ved fossen mellom
hovedveien og gården på Lillealteren.

Også denne gang kunne publikum gå på midlertidig bro som knyttet begge sider av elva
sammen.
Ikke mindre enn to crazy ducks - mor Ingvild
og datter Karianne - ledet løpet stilsikkert
fra elvebredden hvor de hadde
direktekontakt med sine elveløpere. På den
måten holdt de publikum oppdatert om
hvordan endene klarte seg lengre opp i elva. I
midten ser vi Hilde Anita fra sekreteriatet.

Øyvind Snefjellå og John Gjølstad - elveløpere med kikkert

Vi kunne konstatere at de 1500 endene tok skikkelig ansvar og seilet nedover i perfekte
kohorter. Men, til tider var det noen uskikkelige gule som rev seg løs og svømte sin egen
vei - nettopp for å provosere andre til å slippe dem fram. Tror nok ikke de holdt meter’n
hele veien!
Det er like spennende hver gang, når de nærmer seg fossen og renner ned «Little Falls»
for å posisjonere seg mot målgangen.

Vi må også nevne de private endene. I år var det 38
påmeldte. De setter sitt preg på andeflokken, der de piler
av gårde i ulike farger og kreasjoner. Enkelte holder
imponerende fart, og denne gangen ble det Magnus
Gregersen si and som vant og bidro med 900 kr til
unggutten. Gratulerer!

Enkelte hardhauser i komiteen trosser det iskalde
vannet og vasser uti for å holde lenser og ender på
plass der de skal være. Det er nesten et eget show
i showet når bl.a. Katrine Kleven og Jacob
Antonsen Gulla fryktløs trår vannet. All honnør til
dem! Se bildet til høyre.
I år gikk hovedpremien av selve andeløpet til en
lokal vinner. Linda Lysfjord vant valgfritt gavekort
på 20.000 kr. Vi gratulerer så mye til henne og alle
de andre vinnerne. Her er lista over de heldige som hadde kjøpt de rette vinnerloddene:

Blodferske lodd for neste års andeløp er nå i salg. Her hvile man ikke på laurbærene! Se annet
sted i bladet hvem du kan kontakte for å kjøpe lodd allerede nå. Tips til julegave?

Så gjør vi så når vi vasker vårt hus…
Enn så lenge diponerer vi to hus, og skal det være folk i husan må man sørge for at de
rene og pene.
Det har selvsagt vært koronaår med mindre aktivitet enn
normalt, og Steinrøys er ikke mye i bruk. Men, gamlestua er et
trivelig lokale for anledninger som konfirmasjon - og dermed ble
det tradisjonrik rundvask på dugnad. Denne ble gjennomført over
flere dager etter som det passet for de som hadde meldt seg på.
En gjeng hadde gjort unna kjøkkenet, andre hadde tatt alle
toalettene og gangene da familien Krister Salamonsen, Vibeke
Olsen og Amanda 9 år og Magnus 5 år ankom i lag med «mor»
Britt Nancy. Alle kan bidra, stor eller liten. Magnus kostet opp
mange døde humler, pappan vasket vinduer, mens resten av
familien gikk løs med såpe og vann på baren, stoler og bord i
restauranten og diverse vegger.
Noen hadde gjort en god jobb ute med raking og rydding, mens
andre tok seg av det resterende inne før huset kunne
overleveres til utleie.

På gammelskola møtte en hel
gjeng opp for å klargjøre bygget til
bl.a. kommende Halloween-feiring.
Det var liv i de fleste rom. Bandet
som låner lokaliteter til spilling
hver uke, hadde tatt seg av
renholdet på eget klasserom samt
tilstøtende areal.
Denne dagen var det full
rulle, og vi merket oss at
gjennomsnittsalderen var
lav. Dette fordi flere
barn/unge bidro med
vask av både skap og
vegger. Det er gledelig å
se, og noe som varmer
dugnadshjerter.
Her er et knippe bilder som viser noen av de deltok både i arbeid og under
pauser. Trivelig og god stemning. På vegne av ungdomslaget: tusen takk for alle
bidrag til årets rengjøringer!

Rørgata opp - nytt arrangement av året

12. oktober 2021 ble UL Daggrys første bakkeløp arrangert av idrettsgruppa. Forhåpentligvis
ikke den siste.
Konseptet var følgende: Fellesstart med første mann/kvinne opp til toppen av Rørgata i
Snefjelldalen. I tillegg var det muligheter for å melde seg trimklasse for de som ønsket å det.
Kl. 1730 gikk startskuddet og 11 minutter og 30 sekunder senere krysset første person
mållinja. Totalt deltok 20 stk. på arrangementet. Fra alderen 11 til 64 år.
Kongen av «Rørgata opp» ble Johan Snefjellå på tiden 11.30 og dronninga av rørgata ble Ane
Stormdalshei på tiden 14.24.
Jæve premier til vinnerne og trekking på startnummer, ble utdelt i spektakulære omgivelser
med bitende høstkulde.
Dette er et konsept som idrettsgruppa ønsker å gjenta til neste år, så følg med og hiv deg på.

Rørgata opp – reisebrev fra en superoptimist
Spennende info kom fra idrettsgruppa i ungdomslaget:
Rørgata opp
Hva var det for nåkka?
Hau hau, det var et såkalt bakkeløp som skulle foregå
12.oktober. Og det i bygdens mere perifere strøk- nemlig
Snyfjillåga. Ettersom eg er oppvokst midt i en bakke og
vant til lange kliv – så måtte dette være noe for meg.
Løpet skulle klokka starte klokka 17.00 – været var fint så
jeg dro rett fra jobb og raste innom heimen og iførte meg
lett treningsutstyr.
Stillongs, ullskjorte, genser, jakke, varm bukse, skjerf, votter og lue.
Volvoen freste oppover mot Snyfjillåga, og da eg nærmet meg
startpunktet fikk eg se deltakere som drev og varmet opp langs veien.
Sjøl var eg allerede blitt varm, så eg var beredt.
Nå viste det seg at eg som stilte i turklassen skulle ha startet for en halv
time siden, men tenkte ‘pytt-pytt, det tar eg snart igjen’.
Opp langs rørgata startet eg med friskt mot, og bakkene var bratte. Snart
kom vottene av.
Et stykke oppi bakken møtte eg en blid kar som sto
og passet på sauegrinda. Det var en av
arrangørene, Bjørn Olav Lillealter.
Han ga meg oppmuntring underveis og sa at de
andre var laaaaangt foran meg.
En gjeng firbeinte og ullete supportere sto og stirret
på meg der eg peste forbi - de sa ingenting.
Et stykke lengre opp måtte eg kle av meg ullgensern.
Kjente at pulsen steg og eg var svett inni lua. ‘Kom igjen her’ sa eg til meg sjøl. ‘Husk
du kommer fra ei sterk slekt frå Straumdalen og står for en støyt. Være glad du ikke
har en 50- kilos mjølsekk på ryggen!’
Skiltet sto plutselig foran meg: Bratt bakke!! Hallo - som
om eg ikke hadde kjent det.
Nå så eg at proffene
hadde startet nedi lia,
de tok raskt innpå –
og for forbi….

Beina var som gele og eg fikk en nedtur – men hva skuet mitt øye?!! Her kom det en
6-hjuling kjørende bak meg, det var noen som skulle opp til målområdet med ymse
utstyr.
Han stoppet og såg mor si i kvitauan og beordra ‘Sleng deg bakpå!’
Jotakk, det passet egentlig ganske bra det, for nå var det like før stillongsen måtte
av.
Ferden gikk friskt opp fjellsia, eg vinket til de andre deltakerne i turklassen mens vi
freste forbi. Her snakker vi bakkeløp
Nesten oppe, kakket eg sjåføren i ryggen og sa at ‘No går eg resten’.
Huhei - hvor er det vel friskt og lett oppå fjellet sei eg bære.
Snart mål – sto det på et skilt. Eg var glad og lettet.
Ved målområdet sto det mange som jublet for meg der
eg kom, de syns eg var kjempesprek.
Sønnen med 6-hjuligen sa ingenting, men så bare
kvasst på meg.
Det ble servert varm saft og godteri – kaffe var der
også. Og den var sterk. Eg fikk se de unge og gamle
spreke løpere som svetta seg over målstreken – og at
god innsats ble behørig premiert av arrangørene.

Målområdet
lå i et
nydelig
område oppi
Snyfjillågdalen, og
jeg hadde
aldri vært
der før.
Det var verd
alt strevet
😊.

Og: Bakkeløp er jo ikke noe å snakke om når man har rett utstyr….

Optimist i trimklassen;
Mette Oddny R.

Halloween 2021
Endelig høst og endelig et arrangement for barn og unge på
Alteren. Aktivitetsgruppa for barn og ungdom i
UL Daggry med gode hjelpere, inviterte til ekte
Halloween-stemning på gammelskola på ekte
Alterenvis.
57 barn betalte seg inn. I tillegg var minst 15
voksne til stede - både besteforeldre, foreldre
og komiteen. Det sier litt om behovet for et
tiltak av denne type når ca 75 personer møter
opp - de aller fleste utkledt og sminket på
skrekkelig vis!
Det var god stemning og flere rom var disponible. I gymsalen var det
mange som fant seg til rette med musikk og belysning som seg hør og bør. Ikke alle
turte gå ned i kjellerens skrekkammer. Der kunne man møte på både skjelett og skumle
edderkopper.
Bildet til venstre: Heimhug
snakket med et trekløver Ida
og Mikkel fra Altermarka (5.
klasse) og Ida fra Snefjellåga
(4. klasse). De kjente de fleste
på festen og kosa seg. Syntes
spøkelseskjelleren var
«Verdens skumleste kjeller»
var i tvil om det artige overgikk
det skumle, og om de kanskje
angra litt på at de hadde vært der. Men, nå vet de hva det handler om og kan vise til at
de var der!
Bildet til venstre: Oda, Anie
og Eline alias «Three Miss
Piggy», var et annet trekløver
som vi møtte på i kafeen.
Jentene hadde nøye planlagt
utkledningen for anledningen i
like kostymer med snertne
rysj som kunne benyttes som
rytmeinstrumenter.

Fire 6. og 7.klasse-jenter; Liana, Mia,
Nicoline og Caroline hadde svært lyst å
se sitt gamle klasserom som var lukket
og låst. Da de fikk komme inn, ble det
nostalgi og gjenkjenning av tegninger de
hadde laget som fremdeles hang oppe i
vinduene. Det var rørende å se hvor
berørt de var av å trå inn og kjenne på
den gode følelsen de hadde hatt som
elever i dette klasserommet ved
Alteren skole.

I nevnte kafé var det masse gode saker,
bl.a. bakst preget av kveldens tema. For en
billig penge kunne man få bla. skumle kaker
og gele. I tillegg fant vi en egen Halloweenkiosk som tilbød gjestene alt man kunne
ønske av søtsaker.
På lærerværelset og på SFO kunne voksne
ta seg en kopp kaffe og en prat.

Lene og Jacob Haustreis Abelsen fra Alterneset, vet nesten
ikke hva de skal velge fra den rikholdige kafeen.

På bildet til høyre: Erlend Jensen og Tonje
Vonstad med Tora og lillesøster. De hadde
tatt oppdraget på alvor, og framsto som
både stilige og skumle.

Det ble gjort en trekning på inngangsbilletten, der fire heldige vant ekstra godteposer.
Tenker at alle som gikk ut i høstkvelden var ganske høye på sukker, gode og skumle
opplevelser.

En kreativ komite bestående av voksne og unge, hadde gjort en god jobb med
tilrettelegging og pynting. Og takknemlig publikum var lykkelig uvitende om at seks uker
senere ble det ny (korona) nedstenging, og et slikt arrangement ville vært umulig å
gjennomføre.

Til og med ute på skolegården var omgivelsene dekorert i tråd med kveldens tema. Ingen
skulle være i tvil om de hadde kommet til rett sted.

Høstbasar 2021
Etter to år var basaren tilbake på
Steinrøys! Et pusterom i pandemien med
nylig åpning av samfunnet, gav muligheten
vi trengte til å kjøre høstbasar på godt gammelt vis!
Komiteen var først skeptiske til å kjøre
loddsalg på bøker i tillegg til åresalg - da
det krever en god del gevinster. Men,
etter annonsering av basaren kom det
sakte men sikkert strømmende gevinster
fra folk i bygda, fra Alterenvenner og
ikke minst fra diverse bedrifter. Gamle
Alterenværinger som nesten fikk panikk
ved tanken på at de ikke kunne få kjøpt
«lodd på bok» fikk roet nervene og gjort
nødvendige innkjøp i høvelig tid FØR
basaren. Selvsagt møter de samme
personene opp på basaren og kjøper enda mer lodd «på bok» også der - men,
ritualer skal man ikke spøke med…. Vi har sågar fans som kommer helt fra
Tromsø for å delta, slå den du!
Lag 1 er ikke snauere enn at de i tillegg til å arrangere en krevende høstbasar,
også inviterte til middag! Godt organisert med forhåndspåmelding, gikk det som
smurt. Folk fikk etter middagen mulighet til å
kjøpe kaffe og gode kaker til dessert. Dermed
var det duket for troppene med sine bøtter
fulle av spennende «årer» som ble solgt som
varmt hvetebrød ved bordene. Vipps eller
klingende mynt og sedler - her var alle
muligheter til å kvitte seg med penger til en god
sak.
Det var drøyt 70 personer på Steinrøys med
stort og smått. Som vanlig var det barnslig moro
i løpebanen ned til gangen. Opp og ned i så full
fart små føtter kan klare, og med utrolig lite
knall og fall. Her representert av vennene
Magnus og Alma.

Det ble fem runder med åresalg før
trekninga på loddbøkene. På hver
runde var hovedpremie en fruktkurv
på siste trekning. Hele fire av disse
fem kurvene gikk til det fruktbare
bordet hos Olsen/Salamonsen! Slike
morsomheter oppstår ofte på basarene.
Vi observerte flere gavekort i tillegg til både strikka votter/sokker, andelodd,
revybilletter og mange andre flotte gevinster. Trekninga gikk utrolig effektivt
for seg, og mange gikk heim med poser fulle av gevinster. Mens atter andre som seg hør og bør - hadde lommer og vesker tomme for både penger og
gevinster.
Tusen takk til alle som bidro både blant givere, loddkjøpere og ikke minst
komiteen!

Ny og flott gapahuk på Lomtjønåsen
På Lomtjønåsen er det kommet opp en flott gapahuk i løpet av
senhøsten.
Gapahuken er av det ekslusive slaget og har til og med kost og
gradstokk som er malt og dekorert. Postboks er også under
dekorering – og i den skal det ligge ei bok som de som tar turen hit
må skrive seg inn i – da vanker det mulighet for premie når det skal
trekkes (1 gang i året?). Om premieringen skal være tilfeldig trekking
eller flest antall turer, kommer det nok informasjon om i boka etter
hvert.
Dekoratøren er Lillian Alterås og vi berømmer henne for vakkert
arbeid.
Dugnadsgjengen har bestått av Anbjørn Rognhaug, Bjørn Tore Børstad,
Bjørn Soleglad, Bjørn Bjørhusdal, Eifred og Lillian Aasen, Ove Heien og
Arnold Bjørhusdal. I tillegg har Bjørn Olav Lillealter kjørt opp materialer og
Hans Gullesen skåret villmarkspanel.

Bak gapahuken sitter nissefar og passer på i adventstiden. Han holder et spesielt øye med
at alle som bor i området er snille og greie sånn at det blir pakker til jul. Om kvelden har
han lys i lykta og koser seg skikkelig der oppe.
Og – det er gangbart fra Altermarkveien og bortover til Lomtjønåsbua (som det ryktes at
den skal hete). Cupløypa har også fått en ny løype sånn at den går forbi gapahuken.
Sitteplasser og bord er behørig snekret innomhus, så
her er det gode muligheter for en kvil når du er
på tur
All honnør for tiltaket og til dugnadsgjengen!
Heimhugs utsendte var på en tidlig lørdagstur
og allerede var det fyr på bålet og
kaffekoking på gang.
Den blide og formiddagsfriske gjengen
representerer Børstad,
Like før Heimhug skal i
Rognhaug og Bjørhusdal. trykken, får redaksjonen
beskjed om at postkassen
er kommet opp :-)

Nostalgiske bilder fra Nasjonalbibliotekets samling
fra 70-,80- og 90-tallet
Dette ser ut til å være fra bygging av skolen for omtrent 50 år siden, siste
innspurt før gymsalen er ferdig. Eller, det kan være rehabilitering på et senere
tidspunkt. Det foreligger ikke informasjon om detaljer knyttet til bildet. Det er
mulig kilden til bildet er Rana Blad, men ikke bekreftet.

De to neste bildene fra Alteren skole er tatt med flere års mellomrom, men
begge har dessverre samme utgangspunkt for publisering i Rana Blad - nemlig,
trussel om nedleggelse av skolen.

Ser ut til
at alle
elever og
lærere er
med på
bildet,
publisert i
Rana Blad
høsten
1988).

(Publisert i
Rana Blad)
høst 1992
1.og2.klasse
Vi kjenner
igjen:
Freddy
Braseth,
Andreas Lund,
Håvard
Gullesen, Erik
Johansen,
Elisabeth
Bakken, Ann
Hege Hildal,
Renate
Bjørhusdal,
Stian Forsmo
og Krister
Salamonsen.
Bak står lærer
Hjørdis
Johansen

To flotte bilder fra «gruva» Norwegian Talc Altermark AS, begge er tatt av
Rana Blad, med seks års mellomrom. Minst ett av dem ble publisert i avisen.

Anna Steinfjell - 1982 sorterer ut gråberg fra
talken på
transportbåndet

Rana Blad 1988

Den gamle julenissen 2021
av Jan Robert Antonsen
Den gamle julenissen satt som vanlig og tenkte før jul. Men nissen kjente at etter hvert
som årene gikk var det vanskelig å tenke nye tanker.
Tankene hadde lett for å gå i ring og kretse om de samme tingene. Ikke ulikt en kjent
tegneseriefigur som laget spor i sirkel i gulvteppet sitt når han grublet på noe.
Den gamle julenissen tenkte at det kanskje var på tide å pensjonere seg. Det kunne
være at en ung jypling på 59 år kunne overta og gjøre en bedre jobb. Det var særlig
dette med den nye teknologien han strevde med. Det var blant annet innført tre trinns
autentisering ved adgang til lodd-/ skorsteinspiper for julenisser.
Dette for å unngå at falske julenisser fikk adkomst til boliger. Det første trinnet var
QR-kode som måtte skannes på mobil. Deretter - trinn 2 med et passord med minst 17
tegn som skulle inneholde tegn fra det greske, arabiske og det kinesiske alfabetet.
Deretter trinn 3 med pin-kode som inneholdt arabiske tall og romertall. Dersom han
gjorde feil og ble oppringt av vaktselskapet som administrerte adgang for
skorsteinspiper for julenisser og medhjelperne hans, måtte han si navnet på
yndlingsreinsdyret. Dette måtte han hviske stille slik at de andre reinsdyrene ikke
hørte og kunne bli sjalu.
Julenissen ønsket å tenke positivt og tro det beste om både nisser og folk. Det kunne
føre til noen smell gjennom livet. Det var slik at det var lett å bli lurt slik som han ble,
da han kjøpte et nytt reinsdyr etter Rudolf som hadde et ublidt møte med en østeuropeisk trailer. Selgeren sa at reinsdyret hadde gått kun 15000 km, disse
opplysningene stemte. Problemet var bare at reinbukken i tillegg hadde løpt 10000 km,
så han var sliten i forhold til prisen han måtte gi.
Han tenkte også en del på kystnissene, blånissene og rødnissene og han hadde et håp om
et bedre samarbeid i tida framover. Hvis han sa det høyt, fikk han til svar: “Tror du på
julenissen?” Ja, måtte han da svare og han måtte innrømme at han også trodde på
fortellingen om barnet i krybben og alt rundt denne historien.
Det var ellers stadig ikke avklart hvor det ene av de to lasarettene skulle ligge. Det var
dragkamp mellom kystnissene og blånissene hvor det andre lasarettet skulle ligge på
aksen. Lasarettet ble hypotetisk dratt gjennom en tunnel og så dratt tilbake igjen. Av
og til var det hos fjordrødhudene og av og til hos kystnissene. Det så en stund ut til å
havne nærmere kystnissene enn blånissene og ikke hos fjordrødhudene. Men dette var
ikke avklart ennå.
Det var likeledes bokstavelig talt en kronglete affære dette med tarmkirurgi.
Resultatet var i alle fall for øyeblikket blitt slik at kirurgien var flyttet fra både
kystnissene og rødnissene og nå ble gjort lengre mot Nord som Helse Lenger Mot Nord
hadde bestemt. Dette førte ofte til at ventetida ble lengre for de som hadde behov for
hjelp.
Blant rødnissene var det ellers en sak med at den rødnissen som var utnevnt å gi gode
Råd til Den som førte Ordet og styrte klubba/førte sagen + andre styrende rødnisser
skulle få mer av kongens gull, ellers kunne rødnissene risikere at Rådene ville bli gitt til
andre lenger mot Nord. Det at den rødnissen med gode Råd skulle få mer av kongens gull
kunne julenissen forstå fordi han visste at dårlige Råd kunne bli forferdelig dyre og
være langt dyrere enn gode Råd.

Men prinsippet ellers var vel slik at alle er vi like, men noen er likere enn andre. Slik er
det bare med den saken. Den gamle julenissen forstod også at det var nødvendig med
gode Råd til rødnissene.
De skulle lage en ny landingsplass for julenissesleder og andre flyvende objekter.
Dessuten skulle det bygges en fabrikk i flere etapper for batterier til kjøredoninger.
Det ville gi mange arbeidsplasser for både rødnisser og andre folk og nisser. Dette var
en del av det grønne skiftet som den gamle julenissen mente han hadde litt peiling på
siden han hadde alver som hele tiden skiftet over til grønne klesplagg.
Det var slik også med begge typer grønne skifter at det også
kunne inneholde andre fargenyanser enn rein grønnfarge.
Julenissen måtte innrømme at av og til skinte rødfargen
igjennom. Han var begeistret for noen av rødnissenes planer slik
at julenissen alltid la litt ekstra penger når han parkerte
reinsdyrene og sleden i den røde byen til rødnissene. Han visste
ikke om de ekstra pengene der gikk til Den som gir gode Råd,
landingsplassen for reinsdyr eller tiltak for barn eller eldre.
Han var også begeistret for planer som kystnissene og blånissene hadde. Der var det
snakk om blant annet hydrogenfabrikk som ville gi mange arbeidsplasser.
Det så som sagt ut til at den nye landingsplassen for flyvende julenissesleder for
reinsdyr og andre objekter bokstavelig talt var landet. Selv om ViaNord ville ha en
lengre prosedyre før den fjerde spaden ble tatt i bruk (siden de tre første hadde blitt
tæret bort av rust) og oppstarten kunne komme i gang. Det ble bemerket fra
hovedstaden at da kystnissene fikk mulighet til å tale om sine prosjekter i det Store
Tinget brukte de mye av tiden å snakke ned Rødnissene sitt prosjekt om landingsplass
for flyvende reinsdyr og andre objekter. Men minst en skribent hos kystnissene mente
at landingsplassen ikke hadde fått ekte gullpenger av kongen og derfor ikke ville bli
bygget selv om de som satt rundt kongens bord og i det Store tinget hadde sagt det
skulle skje. Maskinene var i alle fall i gang med å fjerne skog og rydde området. Det var
noen som snakket positivt om landingsplassen for reinsdyr både sør for fjellet og langs
kysten, men det kunne medføre at de måtte finne seg en annen jobb.
Det at noen pengeinstitusjoner ga av gullet sitt til landingsplassen ble heller ikke godt
mottatt hos alle. Noen valgte da å flytte sitt eget gull lengre sør.
Jazznissene var det litt stille rundt både når det gjaldt lasaretter og landingsplasser.
Det var slik at de egentlig hadde ønsket et lasarett i sitt område, men det var tross alt
ikke langt til rødnissene sitt lasarett.
Ellers var det slik at med disse nye prosjektene til rødnissene var det noen stemmer
som hevdet at den Høie ministeren sin bestemmelse om hvor hoved-lasarettet skulle
være kunne endres som følge av dette. Siden julenissen skulle være julenisse både for
rødnissene, blånissene og kystnissene måtte han veie sine ord med omhu. Sa han noe feil
kunne han risikere å varig miste tilgangen til loddpipene i noen områder og enda verre
også miste tilgang til enkelte facebook-grupper. Julenissen fulgte fortsatt med på
debatten. Hittil hadde han kløyvd en vedskie for hver gang han leste et innlegg om
lasaretter eller landingsplasser, men nå var det snart ikke mer igjen å klyve. Han hadde
ved til seg og hjelperne sine i minst fem år nå. Men for å ikke snauhogge skogen rundt
tomta si, gikk han nå bare ut og kløyvde en vedskie når noen skrev eller sa «Du har ikke
fulgt med i timen» i debatten. Da delte han hver gang en vedskie i 64 like deler til fin
opptenningsved. Dette møysommelige arbeidet ga ro over tankene i en litt frustrerende
tid. Men julenissen var likevel heldig. Kjente han at det ble for hett rundt seg tok han
en tur til verkstedet på Nordpolen mens det enda var litt kulde der for å kjøle seg ned.

Nissen syntes ellers at takhøyden var høyere i en iglo på Nordpolen enn i et mange
etasjers praktbygg hos kystnissene, blånissene eller rødnissene.
Nissen så for seg at han skulle samle opp alle negative ord som var sagt og skrevet
mellom kystnissene, blånissene og rødnissene. Han ville så skrive dem ut (Ikke så
miljøvennlig kanskje).
Så ville han samle alle utskriftene og stable dem opp på en fjelltopp hos jazznissene.
Julenissen fryktet at toppen av papirbunken ville bli så høy at den i likhet med den
kinesiske mur kunne sees fra verdensrommet av en milliardær på romferie. Det nissen
tenkte var at ved å brenne denne haugen så ville den symbolske handlingen ha betydning.
Flammen fra bålet kunne minne både rødnisser, blånisser og kystnisser om at samarbeid
var viktig for å skape gode forhold mellom naboene. Fra asken av alt det negative kunne
det vokse fram noe positivt.
Det var likevel ikke helsvart. Både vanlige rødnisser, blånisser og kystnisser
samarbeidet om flere ting. Det gjaldt både idrett, næringsliv og kultur. Et eksempel på
dette var et felles sangkor med et fellesnavn for hele regionen. Dersom de skulle ha en
felles julenisse passet det nok best at han befant seg i et tilnærmet geografisk
midtpunkt som hos Jazznissene. De var såpass allsidige at deres egentlig navn var
Jazz, Fjord, Fjell og Båtnissene, men navnet forkortes i dagligtale til Jazznissene.
Ute i verden som var blitt annerledes de siste årene, var fortsatt pandemien en ting
både folk og medier var opptatt av. Men nå var de fleste vaksinerte i landet mot nord.
Dersom det var en type vaksine som var litt usikker ble den sendt til de fattigste
landene.
I USA styrte ikke lenger den Trumpete presidenten selv om han fortsatt mente han
hadde vunnet valget.
Sett utenfra USA, så ting i starten ut til å gå litt bedre med den nye presidenten selv
om han ikke var helt ny i verden akkurat og han av og til snublet både i ord og på andre
måter. Etter hvert kladdet det seg skikkelig for han så det gikk aldeles ikke på skinner
for denne presidenten heller. Russland hadde samme tsar som tidligere og slektningene
av russerne som var mer hvite hadde en diktator som bare fikk 70% av stemmene. Det
måtte være en dårlig diktator tenkte nissen. I Nord-Korea var tallet minst 99,98%.
Styret i landet mot Nord var overført fra de BlåGrønnGule partiene til det Lyserøde og
det Lysegrønne partiet, men var avhengig av støtte av enten det Litt Rødere partiet
eller det Aller Rødeste partiet eller det Mørkegrønne partiet for å styre. Men
teoretisk kunne de få støtte hos de tidligere styrende partiene.
Men det var trolig ikke mange glade for blant partiene til venstre for midten. Det var
uansett viktig at politikerne visste hvor de egentlig hørte til både politisk og hvor de
trodde de bodde reint fysisk. I motsatt tilfelle skapte det mye rot og forvirring med
reiseregninger og pendlerfradrag.
Den gamle julenissen gikk ut på trappa og så den klare himmelen med stjerner. Dersom
et stjerneskudd viste seg ville han ønske enda mer forsoning mellom rødnissene,
blånissene og kystnissene.
Det ville han også ta med seg i kveldsbønnen i kveld. Men nå
skulle han først gå over gårdsplassen og gi reinsdyrene rikelig
mat og fylle opp fuglebrettet slik at alle hadde det bra. I
morgen var atter en ny dag og kanskje ville både han,
rødnissene, blånissene og kystnissene tenke nye tanker i
morgen. Det var i alle fall noe det var mulig å drømme om.

Julegrantenning 2021
Kl. 1700 ble lysene tent, og vi ble atter en gang ønsket velkommen til julegrantenning på
Alteren. I 16-17 minusgrader og snø som knaka under føttene, var det skikkelig vinterlig
på årets begivenhet. En del bittesmå barn måtte holde seg hjemme på grunn av kulden,
men de får vi sikkert se ved neste mulighet.
Komiteen serverte varm saft, gløgg og pepperkaker.
Sjelden smaker det bedre enn nettopp her på første
søndag i advent!
For å holde styr på alle julesangene hadde komiteen
tatt i bruk CD-spiller. Den ble hengt rundt halsen på
Mette Røbergeng, som vanligvis ikke har behov for
teknisk assistanse når det kommer til å få stemmen
Veronica Almli, Line Antonsen og Krister
Salamonsen i komiteen

til å bære. Noen runder rundt treet med
julesanger som man kan mer eller mindre antall
vers av… akkurat som det skal være.
Den sangen imidlertid alle kan, er «På låven
sitter nissen». Det måtte et par vers til før
nissen lot seg lokke fram. En søt liten nisse
fra fjellheimen dukket opp med
adventspakker til alle ungene.
En herremann fra Snefjellåga sa «det var
noe kjent med bakstussen på den nissen»!
(redigert beskrivelse). Redaksjonen kan ikke
stå inne for dette, da nissen vitterlig ikke er

noen man kjenner!
En som trosset minusgradene i lag med mamma Maja- og mormor
Mona Skjærvik - og ytterligere 65 personer til - var Oliver Talin
Grønfjell på 2 ½ år (på bildet til høyre). Han var nok en av de
minste til stede, og han kunne motta sin første nissepakke fra den
spretne og morsomme julenissen.
Til stede var og noen spillernye Alterenværinger, som har flyttet
inn i «Kickan og Leander-huset», som sist ble bebodd av Rolf Einar
Jensen og Julie Solheim. Vi kan røpe at mannen i huset - Vegard
Skorpen - er fra Oslo, mens den «bedre halvdel» Anne Kristin Lein
- er fra Båsmoen. Man skulle tro at det var Rana-jenta som hadde
overtalt Oslo-gutten til å flytte nordover - men, det viste seg å være motsatt! Vi
benytter anledningen til ønske dem velkommen til Alteren!

Hjemme hos – endelig fysisk på farten igjen!
Med de ferske nyhetene om at en ny variant av koronaviruset er ankommet landet,
var Heimhugs utsendte bladfyker veldig fornøyd med at hjemme-hos-besøket var
avtalt gjennomført allerede først i desember. Å få være fysisk på besøk når vi driver
oppsøkende journalistikk er det vi liker best
Målet for turen har kanskje flere enn redaksjonen sett
fra andre siden av fjorden (når du kjører E6). En
lysrekke oppover Bustneslia kan til forveksling
minne om billys i rekke når det er stopp, og en
eller annen trailer står på skakke eller midt i
veibanene på den ene eller andre siden og lia er
stengt. Men – vi kan komme med en
avsløring…..rekka med lys kan i adventstiden
nemlig også komme fra mange flotte lyslenker på
både hus og trær i og rundt Nesnaveien 541.
Her bor Alf Segelstein Bustnesli og Edel Dreyer Evensen,
og der er vårt mål for denne ettermiddagen. Vi parkerte
ved en stor og flott garasje ved veien, husene og
omgivelsene er kommet i adventsmodus, og både stjerne
og staker er kommet opp i vinduene. På trappa lot vi oss
imponere av en rekvedstokk som var hengt opp og
behørig pyntet med lys. Skal si de oppsøkende turene gir
bladfykene mang en god ide!
Vi ‘knakket’ oss inn i huset og vi aner at vi kom midt i
ettermiddagskvila, men det tok de med stoisk ro. Mannen i huset påsto at han sov
ikke, han bare strekte ryggen litt. Da vi ansteg adressen, satt fruen Edel intetanende i
sofaen å kosa seg i ettermiddagsroen med strikkinga. Vi
kan avsløre at det er flere som kommer til å få
hjemmeproduserte julegaver i år – vi fikk ta bilde av en
utgave som skal til stor-Oslo ettersom mottaker
antagelig ikke er leser av Heimhug (selv om de går
glipp av mye
).
Det tok ikke lang tid før fruen hadde svinga opp med ettermiddagskaffen. Edel påsto
at hun hadde lite til kaffen, men der kom da både vannkringle og kokosmakroner på

bordet – noe Heimhugs utsendte visste å sette pris på.
Vannkringlene var sprø og gode (koka før steiking må
vite!). Kokosmakronene var seige og søte – med
sjokoladestriper på. Nydelig – og noen forsynte seg flere
ganger….I tillegg hadde husmora koka rulla, så ho var i
rute.
Vi spurte og grov som vanlig når vi er på disse hjemmehos-turene – og vi lurte på: Korsn havna dem her i Bustneslia?
Alf Jon (oppkalt etter bestefedrende sine; Adolf (kalt Alf) og Jon) er født i 1946 og
oppvokst på denne plassen. Foreldrene het Ragnhild og Olaf Kristian Angell
Evensen. Huset er ikke det samme, men i området er
han lommekjent som nr.4 i rekken av 6 søsken –
Ottar, Ragnvald, Esther Anna, Alf Jon, Åse Marie og
Rolf.
Det har vært båtbygging på gården fra gammelt av,
og båtskøtet står der enda. Det samme gjør naustet
ned ved sjyen.

Fra det gamle båtskøtet har de tatt vare på
tegninga av en båt på 23 fot som Olaf bygde til
noen på Røst

Prisoversikten fra 21.10.1961 fra Rana KlinkBåtbyggerlag var også behørig innrammet.

.
Alf Jon gikk på folkeskola på Alteren. Da lå ikke skola på Alterneset, men ved veien
opp til Mekkalhågen. Hvordan kom han seg på skola?

Husker ikke annet enn at det var å gå i likhet med blant annet ho Tove i Nøva
(Sandvika) og han Johan på Bua (Johan Eriksen). Heim kunne de haike med esjebilan
til Litjneset, da vart det ikke så langt å gå. Der var også en Jakob Lorntsa som kjørte
køl til Sjona, og de fikk sitte i lastekassen. Mora var ikke like fornøyd, for både han
og klean vart no litt svart.
På spørsmål om minner fra barndommen så kan han fortelle at det var hoppbakke på
Alteren i gamle dager. Hoppbakke på Skjæran; ned Skjærabakken og med
uinnarennet på andre siden av veien. De måtte tråkke han sjøl. Da var det ikke mere
trafikk enn at de kunne sette en vakt ved veien og stoppe bilene når en hopper kom
flaksanes.
Det var litt av en kontrast til det flotte anlegget som nå er kommet opp i Fageråsen,
men idrettsgleden og spenningen er nok den samme.
I 1954 kom det ei jente til verden i Prøysen-land (Hedmark/Brøttum gård). Ho fikk
navnet Edel og kom til Rana når ho var 2 år. Ho vokste opp som den eldste av en
søskenflokk på 5. Familien har alltid hatt sterkt knytning til sine røtter der sør, og har
besøkt området stort sett årlig. Enda drar hun dit og føler seg hjemme i området.
Edel jobbet i mange år i Parkvesenet i Rana, og i ettertid på Bakeriet.
Hvordan møttes så de to?
Våre mistanker gikk umiddelbart til fest på Steinrøys
eller en ainna bygdafest, men nei – her refereres til ett
mere urbant møtested. Flere husker kanskje kroa i
byen der en isbjørn var sentralt innbo? Riktig:
Polarkroa

Alf og Edel har 2 døtre – Agnete (1973) og Cecilie
(1978). Begge bor i Rana, Agnete i Åga og Cecilie i
nabohuset. De har også to barnebarn, så familien
vokser.
Å bo tett på veien i Bustneslia medfører mye trafikk til
tider. Men når vi sitter i kjøkkenet på øversia, ser vi at
trafikken dundrer forbi uten av vi hører støyen
nevneverdig. Utenomdørs på sommerstid er det verre,
og da stikker Alf og Edel ofte avgårde i bobilen når de
har anledning. Som pensjonister setter de stor pris på
bobilen som har tatt dem på kryss og tvers i Norge, og de stortrives
med det. Med den kan de dra akkurat dit de har lyst og stoppe der det passer. Det
fins mange spennende steder og når de drar på tur, trenger de ikke å tenke på neste
stopp med tanke på hverken mat eller overnatting – de er sine egne herrer.
OG: bobil er ikke bare for lange avstander og mål. Turer i nærmiljøet anbefales på det
sterkeste. Det kombinerer de med å parkere bobilen og ta en gangartur i fjellet. Så
kan de lage seg middag og slappe av/overnatte når de kommer i retur. De forteller
om mange flotte plasser i distriktet – og flere venter.
Når vi snakker om Bustneslia kommer vi ikke utenom alle trailerne som til tider
skaper kø og stopp i lia. Det passerer blant annet 16 trailere med laks hver dag – i
tillegg til alt annet. De utenlandske trailerne er ikke egnet til dette partiet på
vinterstid – og er veldig ofte dårlig skodd. Brøytinga er også en utfordring
innimellom. Den er nok ikke like bra som da Jakobsen hadde brøytinga, da var det
på stell. Da ble brøytestikkene og stikkrenner sjekka i forkant av snøfall og regn, og
sjåførene hadde god oversikt over forholdene der ute. Og tok seg gjerne en ekstra tur
ved behov. Og 80-skiltet er antagelig oversnya til alle årstider -det dundres avgårde i
høy fart begge veier. Til og med når elgen står midt i veien.
Man kan undre seg over hvorfor det ikke tenkes alternativt her? Det var jo en gang en plan
om å legge den over fjellet og unngå at tungtrafikken (som det blir stadig mer av) må snegle
seg rundt bebyggelsen langs fjorden. Unødvendig tid – og tid er penger. Nordland fylke og
Statens vegvesen: Hva med å børste støv av denne planen? Som medlem av media som kalles
den 4.statsmakt, så er det Heimhugs vegne på plass å spørre om det.
Vi beundrer den vakre utsikten over fjorden. Ikke en båt kommer seg usett forbi
vinduene her. Fra samme posisjon kan de også studere elgene som trives i området.
Ei elgku med kalven kalt Brumlebassen, tråkker ofte rundt huset. Kalven er vissnok
en egenrådig unge som er vanskelig å oppdra. Men når mora skraper med klovene
og leter etter spiselige røtter i snyen, så gjør ungen det samme. For å holde elgen på
øversia av veien, har Alf satt opp saltstein, og likeså skjært ned kvister rundt husene.
Men de lykkes ikke med å holde den borte, så ofte sitter de med hjertet i halsen når

den spretter over veien mellom bilene. Så bare til advarsel for de som kjører der: sett
ned farta rundt svingen – plutselig kjem elgen hoppanes…!!

Tradisjonen tro ønsker vi å se husets vedkasse og
dukskuff før vi gir oss. Det første vi kommenterer er
den flotte ovnen de har i stua. Klassifiseres i
kategorien ‘stasovn’. Vedkassen var av type kobber
og fylt med ved. Blåpose ble brukt til å bære inn
veden for å unngå mask – god ide!
Duker var nå lite i bruk, så det ikke behov for egen skuff til det.
Edel mintes svigermor Ragnhilds broderikunst. Hun viste først
og fremst baksiden/vranga – og det var liten forskjell til den
flotte fremsiden.
Når det kom til planer for julefeiringa, så hadde de alle julegaver i boks og kan bare
nyte tiden frem til jul. Familien bruker å bytte på hvor de er på julaften, og i år er det
her i huset og da samles de sammen med døtrene og deres familier. Juletreet er
oppgradert til nåtidens utgaver i plast, men alle julekulene er gamle og med dem
hentes det frem mange gamle minner.
Vi takker for oss og for gjestfrihet, trivelig prat og god servering.

Endelig på fysisk hjemme-hos!
Heimhugs bladfyker;
Mette Oddny Rødbergeng og Marion Brun

Når bladfykene var på tur hjem, forsvant Alf inn på en bod og
kom ut med en skikkelig stor-spiker og nøkler
med historisk preg. Målet på spikarn stoppet
ved 12 ¼ tomme. På bildet vises størrelsen mot
en hammer – og for den oppmerksomme leser
kan det synes som om det har vært et
arbeidsuhell med tommelen – og vi kan bekrefte
at det må skyldes andre arbeidsuhell – det ble
ikke prøvespikring med denne monster-spikar’n

