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Neste utg. planlagt høsten 2022
Bilde på forsiden er fra kafé til
støtte for nødhjelp - krigen i
Ukraina - se artikkel inne i bladet

Vi er straks klar med årets første Heimhug, og lagsavisa
inneholder papirer fra årsmøtet og oversikt over noen av
aktivitetene som planlegges i bygda. Dørstokkmila har
nok vokst for flere av oss i korona-tiden, men nå er det på
tide å ‘skreve’ over og bli med på det som skjer fremover

Vi har fått mange nye tilflyttere til bygda, og ettersom vi
ikke har noe naturlig sentrum er det viktig at vi har
møteplasser der vi kan treffes. Undergruppene har lagt
varierte planer for året – og kanskje det kommer flere
arrangement på lista etter hvert. Har du en ny nabo?
Inviter dem med og inkluder dem i det vi holder på med –
og ikke minst: Få dem på ‘Alternlista’ – maillista som vi
sender alt av info til.
Meld inn til hovedlaget@ulddagry.no så får vi de med.
Påsken nærmer seg – og vi ønsker alle fine dager og
forhåpentligvis litt lyse dager med bål og svidde pølser.
I redaksjonen;
Marion og Britt Nancy

Hurtigoversikt - verv i UL Daggry 2022 (mer om årsmøtet bakerst i bladet)
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?

Trening med Maiken - dette har blitt et stabilt tilbud i bygda.
Hver tirsdag kjøres to økter - ei basert på styrke og ei basert
på kondisjon. Man kan være med på ei eller begge. For tiden er
det en-to ledige plasser. God stemning og lokalt tilbud på gamle
Alteren skole. (Kontakt Britt Nancy om du vil være med.)

UL Daggry et så heldig å ha drøyt 100 grasrotgivere.
Dette gir betydelig inntekt til ungdomslaget. Vi oppfordrer til å verve flere
givere. Har du en kollega eller en onkel som ikke allerede er grasrotgiver? Oppgi
UL Daggry eller org.nr. 993973831 når/hvis du registrerer deg. TUSEN TAKK!

Nyttårsmarsj - 2022
I Heimhug før jul oppfordret
vi til en trimtur på gang- og
sykkelstien på årets første
dag – 1.januar.
Det ble lagt ut bok i et bussskur ovenfor Alterneset, og
vi hadde lovet trekning av
premie blant de som skrev
seg inn.
Ikke det voldsomt store
antallet som hadde skrevet
seg inn, men rett skal være
rett:
Premien er trukket og levert
vinneren som ble Oda
Håkonsen.

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?
PLANER FOR UNDERGRUPPENE I 2022

Teatergruppa:
Planlegger revy i oktober 2022. Dato er ikke avklart med Nordland Teater enda. Dette vil
være en revy i tradisjonell stil (for voksne). I tillegg har teatergruppa søkt om kursmidler og
skal forsøke å få satt opp ett teaterkurs for de yngre. Målet er å sette opp Jungelboken igjen –
da med både yngre og eldre på scena.

Idrettsgruppa:
Kommer ikke til å arrangere tradisjonell cup i år. Satser heller på en vinteraktivitetsdag. Dette
er væravhengig, men har det under planlegging.
Av store prosjekter er utbedring av parkeringsplass på Altermarkveien på planen (ved bua).
Budsjett for dette er ca 30.000,00.
1. Vinteraktivitetsdag (søndag 3. april etter planen)
a. Turrenn til Gapahuken på (slynger, zip-line, skihopp, orgeltramp, høyttaler og
musikk, grilling, saft, etc.)
b. Påmelding kommer ca. 1 uke før slik at man kan forutse været
2. Storprosjekt i 2022: utbedring av parkeringsareal og skiløyper på Bakkamoan
a. skoging og preparering
b. skriftlige avtaler med grunneier Rognhaug, Børstad, etc.
c. Idrettsgruppa har fått tildelt 30.000,- fra MIP AS og Helgeland Sparebank
(2020)
3. Celsa-stafetten (28. mai), mixlag
a. Forespørsel sendt ut på mail og på FB
4. Oppstart av den tradisjonsrike 'herretrimmen'
a. Forespørsel sendt ut på mail og på FB
5. Utbedring av sti opp til postkassen (skogsveien opp fra Almlia)
6. Aktivitetskveld i forbindelse med skoleavslutning i juni (fotball, grilling, andre
aktiviteter)
7. 'Rørgata opp', motbakkeløp i Snefjellåga (september)
8. Hodelyktrenn til gapahuken på Lomtjønåsen for å hilse på nissen (desember)

Aktivitetsgruppa for barn og unge:
17. mai
Halloween
Julegrantenning
Samt kosekvelder på skolen (før sommerferien- 1-4 klasse, 27. mars, 5-7 klasse 24. april
I tillegg skal vi tilrettelegge for at andre kan arrangere, ha aktiviteter på skolen.
Vi skal også undersøke om det er interesse for å lage en ungdomsklubb.
Vi må også prøve å være bevisste på å involvere og inkludere barn og unge i arrangering.
Dette for medvirkning og rekruttering.

FREDAGSPUB PÅ ALTEREN.
Så fikk man oppleve det også.
Ungdomslaget inviterte til PUBKVELD på Alteren
skole!!
De som ville komme, måtte skrive seg på liste, så var
det bare å møte opp med pubskoene på.
Etter en kort betenkningstid var undertegnede enige
om dette måtte vi få med oss, og så var kvelden der.
Ved inngangspartiet satt 2 unge damer fra komiteen
og ønsket velkommen, de hadde kontroll på listen og
krysset av etter hvert som folk ankom.
Vi var spente på hvordan det ville
bli å lage pubstemning i en
gammel skole, men der fikk vi syn
for sagn: Komiteen hadde gjort en
kjempejobb med å omskape
gymsalen til et lunt og trivelig
lokale, med hjelp av lyslenker og
diverse pynt.
Vi i seniorgruppa var først ute og
fant oss bord lengst unna der vi
skjønt det kuin bi musikk, og
tenkte bi vi aleine eller?
Men nei, her rausa det etter hvert
på med folk, og da mest unge
mennesker (de under 50). Og da er det
jo at man begynner å spekulere på, slik gamlingene gjorde på juletrefestan i
gamledager; «kem kain no ho eiller han va uinna mon tro»..?

Ute i gangen var det satt opp
bardisk, hvor et assortert
utvalg av
ønvisen/Snefjellåfolket hadde
kontroll på servering av både
vått og tørt, innbefattet
antibac.

Ingvild som hadde trått sine første skolesko på Alteren, fikk en stund kalde
føtter: ‘Kain vi drekk alkoholer på skola? Ka sei ho Hjørdis tel det?’
Nå er det jo slik at dette ikke lengre drives som skole, det faktum ga i denne
setting ro i sinnet - så deretter kunne hun kaste seg over utvalget i kveldens
bardisk.
Og hvilken lykke; de hadde assortert utvalg av drikke, både med og uten
promiller.
Fru Gjølstad og flere til ble over seg av begeistring over å finne akevitt i
baren, og med pølse og sjokoladekake som tilbehør var intet savnet på
menyen. Til sammen 70 pubhungrige og feststemte mennesker bidro til ei
trivelig og høylydt stemning.
Det var også lagt opp til kroppslige og
mentale aktiviteter i korridoren, i form av
ymse spill. Mette prøvde seg på
fotballmatch med en ung herremann, og
trodde det skulle bli lett match! Men den
gang ei.. han hadde jo lagt til både år og
evner siden barnehagen, så hun ble slått
ned i støvlene (for ikke å si fotballstøvlene).
Der var også konkurranse i noe som het
«shuffleboard», en person i hver sin ende av
et bord, som skulle dytte 3 rundinger så
nært kanten som mulig. Mette tapte stort der
også.
Etter å ha hentet seg inn i sofaen på
lærerværelset var humøret tilbake - og til
neste pubkveld ønsker hun tilbud om ludo
eller kinasjakk.
Men - tap og vinn med samme sinn, nye
sjanser under loddsalget.
Da en senior fra Litjaltern vant spekepølser i
mange varianter til ulikt bruk og behov, tok
hun ikke uventet av. Vi nevner ikke navn!
Seniorene forlot som seg hør og bør en del før ungdommen, men forstod at
det hadde blitt både dansing og mere til.
Takk til de som stilte opp i komiteen, de får også velfortjent ros.
De bidro absolutt til at dette ble en minnerik kveld, og et tiltak som absolutt
kan gjentas.
Vi kommer gjerne tilbake.
Seniorrepresentanter: Ingvild Gjølstad og Mette Røbergeng.

Kosekveld på gamle Alteren skole
Søndag 27. mars var 15 ivrige og glade
barn samlet til kosekveld på gamle Alteren
skole. I gymsalen var det frilek med diverse
gymutstyr. Noe kjøpt nytt inn, til nettopp
dette formålet - aktivitet for barn.
I gangen var det eggeløp og inne i et
klasserom var det borrelåsball kamp. Etter
fysisk aktivitet var det på tide med
hjernetrim og samarbeid i grupper, med
påskerebus. Her måtte barna løse ulike
oppdrag for å få samlet nok ledetråder til å
løse hovedoppdraget sammen, nemlig
hjelpe påskeharen med å finne de rette eggene til barna. Tror du jammen
ikke de fikk en premie fra påskeharen, nemlig godteri.
På slutten av kvelden var det godt å samles rundt langbordet inne på SFO,
for kveldsmat. Kveldsmaten og godteriet var sponset av Kiwi Langneset tusen takk 😊
Vi ønsker også å takke to flotte ungdommer og en
mor, som bidro med hjelp denne kvelden. Ekstra
stas når ungdommen vil være med og bidra - tusen
takk!
Vi føler det ble sendt hjem
fornøyde og mette barn, med
påfyll av glede og fysisk
aktivitet. Det ble iallfall spurt
fra en jente som var på tur
hjem, når neste gang ble.
Flotte barn, flott kveld!
Så gleder vi oss til å ta imot neste pulje, 5-7. klasse,
den 24. april, kl. 1800-1930.
På vegne av aktivitetsgruppa for barn og unge,
Hilde Anita Snefjellå

Ungt initiativ i solidaritet med Ukraina
Like før helga tikket følgende melding inn via epost og sosiale
media:
Ida Merete, Mikkel og Ida Josefine (4. og 5. klasse) holder åpen
kafe i gamle SFO bygget i dag, lørdag, fra kl. 1230-1400.
De ønsker å samle inn penger til nødhjelp i Ukraina og selger
kaffe, saft, kaker og kanelboller.
Velkommen.
P.S De som ikke har muligheten til å komme og som fortsatt har lyst å støtte arbeidet
til ongan, kan vippse til 97042107.
Resultatet ble kjempebra!
Ida Merete, Mikkel og Ida Josefine fikk samlet inn 5800 kr og pengene ble overført til
Redd Barna sitt arbeid i Ukraina.
Tusen takk til de som var innom på kafeen og de som bidro med givervipps.

Stemningsrapport fra solidarisk kafé

Etter mye ruskevær, ble det endelig ei etterlengtet finværshelg. Vårlig
temperatur, krympende snøskavler, sol og fuglekvitter. Svært mange var nok på
hyttetur eller på andre uteaktiviteter i finværet denne lørdagen da det var
invitert til kafé på gamle Alteren skole.
I disse uvirkelige tider der det foregår invasjon- og krigshandlinger i et
europeisk land nært oss, kjenner mange på avmakten og fortvilelse over å se
uskyldige barn og voksne flykte fra sine egne hjem. Dette er også noe barn og
unge får med seg, og vilje til å gjøre noe er stor!
På Alteren er vi så heldige at vi har vi unge med engasjement og initiativ. Det
gjør nemlig en forskjell, der ingen kan hjelpe alle - men, alle kan gjøre NOE.

Mamma Hilde Anita Snefjellå sier hun har mange timer i bilen mellom
arbeidsplass og hjem, som gir god tid til å tenke. Hun ønsket å ta bekymringene
til ungene i nærmiljøet på alvor, om å få gjøre noe for UKRAINA.
Dermed gikk Mikkel Bjørkmo-Jensen, Ida Merete Pedersen og Ida Josefine V.
Snefjellå i gang med å invitere til kafé. Det ble sendt ut informasjon på
Alterenlista og på Facebook.
Spente arrangører snek i vinduene da klokka
«var der». Ville det komme noen? De hadde
funnet fram leker og bøker, samt noen klær som
de ikke lengre hadde bruk for. Kanskje noen
kunne kjøpe disse og bidra til flere inntekter?
Kaffen var kokt, saft, nydelig sjokoladekake og
ferske kanelsnurrer lå innbydende og klare på
salgsdisken.

Minste gjest var Elisabeth på
7,5 mnd. Hun kom sammen med
mamma Mari Kristin Tro og
pappa Jørn Stian Sperstad.

Natalie (7) og Telina (5)
(ved vinduet på bildet)
hadde tatt turen i lag
med mamma fra
Korsnesveien. De synes
det er fint å kunne bidra
til å hjelpe de som er
berørt av krigen.

Nærmere 30 stk (inkludert
to hunder) hadde tatt veien
til dagens viktigste kafé. De
fleste satt inne mens noen
koste seg ut på benkene i
finværet.
Til venstre: Familien
Larssen/Nilsson fra
Alternesveien, syntes det var
fint å støtte opp om dette
tiltaket.

Mette Røbergeng og Helge Bjørkmo var svært fornøyd med å kunne kjøpe seg
lørdagskaffe uten å «måtte ro til Mo» som i (riktig) gamle dager. De var enige
om at dette var det mest lokale tilbudet de kunne få!
Komiteen var flinke til å hjelpe hverandre med utregning
av hva varene kostet, og de var skikkelig på tilbudssiden
på alle vis.
Hva gjør man når man kunne tenkt seg å få flere kunder?
Jo, da går man fra dør-til-dør blant de nærmeste
naboene! Det var få heime, men hos Rydning ble det napp.
André tok utfordringen og kom i ens ærende for å gjøre
stas på komiteen og for å støtte opp om prosjektet
(dagen derpå feiring av bryllupsdag) 😊.

Veldig godt jobba Mikkel, Ida og
Ida. Takk for at vi fikk komme!
Mange som ikke hadde anledning
til å komme denne lørdagen, men
som ønsket å bidra, vippset
penger til formålet.
For bladfykan: Britt Nancy

Og hva skal alterenværingene gjøre i påska?
Amanda Olsen Salamonsen 10 år, har hjulpet Heimhug med å
sjekke litt rundt hva unger på Alterneset skal gjøre i
påsken. Hun har spurt Hannah, Ingrid og sin egen lillebror
Magnus. Her er undersøkelsen hun har oppsummert, hvor vi
også kan avsløre hvilket påskegodteri som foretrekkes!
MAGNUS
Hva skal du
Jeg skal til
gjøre i påsken? Hemavan.

HANNAH
Vi skal på
hytta.

INGRID
Jeg skal dra til
Bergen.

Hva er det
beste med
påskeferien?

Det jeg liker
best med
påsken er å
spise godteri.
Jeg liker
Kvikk lunsj
best.

Å dra på hytta
og være i lag
med mamma.

At jeg skal
stå på slalom.

AMANDA
Jeg skal
til
Hemavan.
Stå på
slalom og
spise
godteri.
Jeg liker
Kvikk lunsj
best.

Hva liker du
Jeg liker
Jeg liker Kvikk
best av
Kvikk lunsj
lunsj best.
kvikklunsj og
best.
påskemarsipan?
Heimhug har også brukte sosiale medier for å komme kjapt i kontakt med voksne
representanter i bygda. På Messenger fikk vi napp hos Line Antonsen på
Alterskjær og hos Bodil Jensen på Alterneset. Vi lurte på om de skulle reise
bort i påsken og hva de liker å gjøre og spise spise i ferien.
Line: For første gang på 14 år har jeg tatt fri både stille uke og påskeaften

, så

det skal bli skikkelig digg. Da skal vi til Umfors, hvor vi har campingvogn og
spikertelt. Så sats vi på govær og at vi får mange fine ski og scooterturer. Og blir
det ikke finvær har vi jo enda ikke runda netflix eller viaplay Påskeaften blir det
lammelår med fløtepoteter, sammen med gode venner på campingen
ønskes alle

. Glad påsk

Bodil: Etter 27 år med fjellhytte ble hytta solgt i fjor. Så for andre året blir det
kystpåske på oss. Vi håper på gover, slik at vi får oss en båttur, bålkos og tur på
langfredagsfjæra. Med masse go mat, lammelår med fløtepoteter og broccolisalat.
favorittspill er litt forskjellig, brettspill og kort. God påske til alle

Takk til alle som har vært så snille og bidra med svar på kort varsel!

Fra barnemunn:
Barns tanker om religion
• Kona til Gud heter Gudmor. Hun er moren til alle
barnebarna hans: Moses, Jesus og Julenissen.
• Kineserne kommer nok ikke til den vanlige
himmelen. Kanskje de kommer til den syvende
himmel? Eller til den himmelske freds plass.
• Gud glimter ofte til med sitt fravær.
• Det beste med Gud er at han liker slemme barn.
Han er den eneste som liker slemme barn.
• Vet du hva som skjedde med Jesus i påsken, Kari?Nei, frøken, vi var på fjellet da
•

“Romvesener bor like i nærheten av gud men jeg tror ikke de er omgangsvenner
for å si det sånn.” Pia 6 år

•

Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen uten
grunn.

Påskequiz for barn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvilken ukedag er Andre påskedag?
Fullfør teksten: 'Påskemorgen slukker …'?
Fullfør denne Fjellvettregelen: 'Vend i tide, det er ingen skam å … .'?
Hva heter faren til kyllingen?
Hva heter hovedstaden i Italia?
Hva er navnet på sitrusfrukten som mange nordmenn spiser i påsken?
I tillegg til plomme, består egget av?
Påskeuken kalles også (fyll inn det manglende ordet): 'Den …… uke'?

Påskequiz for barn og voksne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hvor mye mer egg spiser vi i påsken sammenlignet med resten av året?
Hvor mange appelsiner spiser vi nordmenn totalt i påsken?
Hva slags dyr red Jesus inn i Jerusalem på palmesøndag?
I hvilken by vokste Jesus opp?
Hvilken europeisk storby er mest populær blant nordmenn som vil
ha bypåske utenlands?
Hvilken dag i påsken reiser mange nordmenn på handletur til Sverige?
Spiser vi mest sjokolade og marsipan til påske eller til jul?
Hvilken øy i Stillehavet ble oppdaget første påskedag i 1722 av den
nederlandske oppdageren nederlandske oppdageren Jakob Roggeveen?
Hvor mange dager varer påskeferien i USA?

Løsninger på siste side

PÅSKEANTREKK GJENNOM TIDENE.
Med en hurtig gjennomgang av ymse fotoalbum i heimen, åpenbarte det seg at også skiantrekket har
endret seg i takt med motebildet:
Fra den gang mannfolkene
iførte seg kvitskjorte på skitur
ca 1943-44).
En påsketur fra Alteren opp til
han Konrad på Rikmoen. Han
sitter i døra og ser ut til å være
blid og fornøyd med besøket.
Til venstre sitter Hans
Alterhaug med kvit snipp,
foran er søsteren Åse
(g. Stanghelle) i en snerten
rutete jakke og bluse med
store flotte knapper.
Margrete Olsen (Røbergeng)
til høyre, antrekk skjorte og
vest.
Sittende foran Astrid Bech og Kirsten (f. Olsen) Alterhaug med henholdsvis sporty jakke/ anorakk.
Broren Mikal Olsen, også han ulastelig antrukket med kvit skjorte og genser. Skiene var med av den
stødige typen med kandaharbinding. Og på skistaven i forgrunnen henger en kalavott.
Min far Olav Røbergeng bygde i 1947 en liten
tømmerhytte ved AlmliLangtjønna sammen med Oluf
Alteren. Her er han utenfor hytta iført tidens
påskeantrekk med strekkbukse og mønsterstrikket
genser. Årstallet er 1949.

Bilde under tatt utenfor Jemyrhytta ca
1963-64. Strekkbukser og
strikkagensere/kofter med tidens
mønstre. Fra v bak Irene Røbergeng
(Vestvoll,) Karin Olsen (Jensen),
Jorun Olsen (Bakke).
Sittende foran Ketil Røbergeng, så trur eg de to andre er Oddveig Michaelsen og Aud Almli.
Det var ikke så vanlig med hytte på fjellet i de dager, så mange la skituren dit opp.

Sist på 60-tallet- bildet
er tatt på Alternfjillet,
sikkert på tur til
Storkjønna for å besøk
Magny og Kristoffer på
Bakkahytta. Her er
Ketil og Jørn
Røbergeng med
topphuven godt
oppom øran og
mamma Margrete i
skaut. Hvorfor er det
hodeplagget gått ut av
skimoten? Det var jo
både praktisk og luftig,
kunne også brukes til
skjerf.

Avslutter med et bilde fra 1982. Da var det blå skianorakker med tilhørende bukse som gjaldt, og
ulven var tydeligvis ikke utrydningstruet. Fra venstre Hermod, Trond og Merethe Vassvik, sammen
med mamma Mette og onkel Ketil Røbergeng.
Legg merke til brukte yoghurtbeger som drikkebeger, vi var miljøbevisste uten at vi var klar over det.
God påske til alle kjente, uansett antrekk. Bare husk å kle dokk etter været, så går det godt
Mvh Mette Røbergeng i mimremodus.

Hjemme hos – puinn Åsen
En helt alminnelig torsdag ettermiddag hadde et par av bladfykene i
Heimhug avtale om å ‘stunte’ innom på hjemme-hos-besøk. Men etter at en
av de to bladfykene fikk husarrest etter (kanskje ikke) uventet besøk av
typen korona – og ettersom deadline nærmer seg - så tok den resterende
staben oppgaven med å avlegge besøk - alene denne gangen.
I forrige utgave av Heimhug kom vi i skade for å oppgi feil navn på den som
hadde malt blant annet kost, navneskilt og postkasse som er hengt opp i
Lomtjønåsbua. Rettmessig navn på dekoratør er Lillian Asen – og dermed ble
dagens stopp ‘puinn Åsen’ - nettopp hos Lillian og Eifred Aasen.
Inne satt Lillian ivrig opptatt på
hobbyrommet sitt, og korrigering og
beklagelse er herved fremsatt. Både ute og
inne ønskes du velkommen på flotte dørskilt
som er dekorert i forskjellige farger og med
fine motiv. Klokker, gradestokker og koster
var hengt opp og klar for nye eiere. Flere av
oss har møtt dette blidspente paret på
messer rundt i distriktet der de selger Lillans
produkter.
Det er et imponerende arbeid
ho driver med ho Lillian – og
spesielt når vi vet at ho etter
et hjerneslag for 16 år siden
fikk motorikken blant annet i
høyrearmen kraftig redusert.
Når du er høyrehendt, gir
dette utfordringer – men
denne dama – ho bruker bare
venstrearmen og høyrearmen er
også kommet seg etter hvert. Historien fra da ho ble syk –
lillejulaften i 2006 – er sterk. Eifred hadde
førstehjelpskurs fra jobb og at han visste hva han skulle
gjøre før ambulansen kom, er nok avgjørende for at det
gikk så bra som det gikk – tross alt.

Lillian og Eifred har bodd ‘puinn
Åsen’ i 44 år. Før dette stiftet de
bo på Gruben. Bildet til høyre
viser hvordan det så ut ‘puinn
Åsen’ i fordums tider.
Eifred er født i mars 1945 på
Vesterfjellet der foreldrene slo
seg ned etter å ha sett en
nedlagt gård på en påsketur.
Når sønnen var 2 år flyttet de til
Gruben og der gikk Eifred på
skole. I sitt yrkesaktive liv
jobbet han på jernverket i 42 år.
Lillian er født i 1947 og tilbragte sin barne og
ungdomstid på Lyngheim. Skjebnen ville at hun på en
badetur i Revelåga traff en flott herremann som het
Eifred – og da var det gjort. I juni 1965 kom Bengt til
verden som nummer en av tre barn, og med datidens
krav til giftemål og samkvem, så bar det til alters før
jula kom samme år. Etter hvert kom også Kristin i 1968
og Remi i 1970.
Med stor interesse for hundekjøring og dermed mange
hunder (sibirian husky) – var Alteren målet når familien
pakket flyttelasset på Gruben i 1978. På det meste hadde
de 14-15 hunder og Eifred kjørte hundeløp flere steder – blant annet
Åredraget og flere sprintløp på Østlandet og i Sverige.
Med hundene tilbragte de fritiden på tur med slede eller
vogn. Eldstesønnen Bengt er født med CP, men dette var
ikke til hinder for at han var med overalt på tur med denne
gjengen. I sleden om vinteren og i vogn på sommeren. Bengt
var pleietrengende og Lillian var hjemme med han i 15 år. I
dag bor Bengt på Mo i omsorgsbolig og han har gjort seg
bemerket i Optimistteateret flere ganger. Jeg husker spesielt
han i rollen som stilig kaptein
Bengt - tegnet av Lillian

I 1996 var det slutt på hundehold, og andre
fritidssysler fikk fokus. Hytte i Melfjorden ble etter
hvert byttet ut med et husvære på Tonnes i noen
år, men nå har de gått over til campinglivet. Men
disse to stopper ikke på campingplasser må vite –
nei de finner en plass langt-bort-og-ut fra folk og
nært en plass det går an å fiske. Ut med
fiskestanga og dermed er middagen reddet om vi
skal tro alle bildene Eifred hadde på telefonen av
flotte eksemplarer av sorten. Den ene var så rød at
Praktkar voktet stua
bladfyken antydet at det ‘kuin kanskje vær en uer
??’…..men den kommentaren var det nok svartsjuka som må ta ansvaret
for…..
Eifred er en av de som besøker Lomtjønåsbua jevnlig. Hittil i år er tallet på
besøk kommet opp i 55 – og det ryktes at han og Arnold (Bjørhusdal) er oftes
sett der ute med sine bortimot daglige turer. Sprekinger!
Vedkassen er et fast sjekkpunkt på våre besøk, men her kom
vi for seint. Husherren hadde forvist vedkassen til kjelleren –
kanskje i håp om tidlig vår? For Heimhug fikk nemlig et
eksklusivt tilbud om å kjøpe billig snø – for det har de rikelig
av puinn Åsen. Ettersom vi har fått så vi klarer oss inntil
nylig, så takket vi høflig ‘nei’, men vi er enig om at vi både
venter og lengter mot vår. I husveggen har de mange stauder
som de gleder seg skal dukke opp igjen, og etter hvert få sette
både gulrot og potet. Vi snakker ikke store åkerland, men i
praktiske kasser i hagen – og disse har gitt god avling – det
fikk vi sett bevis på. Og – etter hvert som bærsesongen kommer, ja da er
Eifred på plass for å sanke både multe, blåbær og tyttebær. Alltids noe å
finne på med andre ord!

Duk-skuffa fikk vi også inspisere - og jaggu - der låg påskekyllingan på lur!

Over en kopp kaffe, deilige melkekaker og kaffebrød
på kjøkkenbordet hadde vi ei koselig stund der vi
snakket om små og store ting i livet. Ikke alt blir som
vi planlegger - og opp- og nedturer med nære og kjære
kan fort styre hvordan vi
lever og forholder oss til
dagene.
Disse kloke ordene fra
Eifred og Lillian kan vi ta
med oss alle som en:
‘Vi får tenke gjennom ting vi ikke har hatt
utfordringer med og være fornøyd med det – i
stedet for å fokusere på det som ikke ble’.
Takk før kaffen, godt selskap og mange historier.
Bladfyk på egenhånd;
Marion

Det vart handling på
reporter’n – og de e
kommen på plass

Protokoll årsmøte UL Daggry 2022
Sted og dato: Gamle Alteren skole, 21.02.22, kl.19.00
Oppmøte: 20 medlemmer
Sak 1 - Åpning
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså
for stemmeberettigete. Antall møtte medlemmer er totalt 20 stk.
Valg av møteleder: Hilde Anita Snefjellå
Valg av referent: Vibeke Martine Olsen
Valgt til å underskrive protokoll: Britt Nancy Westgaard og Marion Brun
Godkjenning av innkalling og saksliste: Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten.
Sak 2 - Årsmeldinger 2021
Årsmeldinger er lest opp av møteleder eller representant fra undergruppe der det var mulig. Årsmøte
har ingen innvendinger til årsmeldingene.
Kommentarer:
*Man ser at det i noen tilfeller refereres til ulike antall mottakere når man viser til «Alterenlisten».
Eksakt antall mottakere på listen er noe usikkert og man kan heller henvise til listen i stedet for antall
mottakere. Hilde Anita sjekket opp at Skytterlaget (fremdeles) er mottaker på listen (at de ikke har
falt ut ved overgang til ny mailplattform for et par år siden).
* UL Daggry’s facebook-side har pr nå 500+ følgere. Det kom inn forslag om å kjøre kampanjer slik at
man når flere følgere, for eksempel neste mål 1000 følgere. Dette blir en sak for det nye styret, men
det oppfordres til å dele siden med venner og bekjente for å få opp antall følgere; mål om å nå 1000.
Vedtak: årsmeldinger er godkjent.
Sak 3 / 4 - Regnskap 2021 / Budsjett 2022
Revidert regnskap og budsjett er fremlagt. Laget har noe mer inntekter tilknyttet utleie og
tilrettelegging for utleie, økte medlemsinntekter (noen flere medlemmer, samt økning i fondsmidler
fra NU), samt ekstraordinære inntekter på ca. kr 78 000 fra Kulturdepartementets
koronatiltakspakke.
Årsmøte mener høstbasar er budsjettert noe høyt da basarens overskudd i et «normalår» ligger
nærmere 20 enn 30 000. Det er også noe usikkerhet tilknyttet bingomidlene. Her ble vi først fortalt at
vi var utenfor ordningen, men søknad ble levert høsten 2021 etter oppfordring fra bingoen.
Det blir også kommentert at kostnader til strøm og forsikring er kraftig redusert de siste årene, bl.a. i
tilknytning til overgang fra oljefyr til strøm (varmepumper). For noen år tilbake lå forsikringspremien
på ca. kr 25 000 pr år, mot ca. kr 13 000 pt. Oppfordring om at laget også fremover har fokus på å
holde kostnadene nede.
Aktivitetsgruppas regnskap er ikke presentert i årsrapporten, men legges ved i ettertid.
Vedtak: regnskap og budsjett godkjennes, med kommentarer tilknyttet budsjetterte inntekter
tilknyttet høstbasar og bingomidler.

Sak 5 - Kontingent
Ingen endringer eller kommentarer.
Vedtak: fastsatte kontinenter videreføres uten endringer.
Sak 6 – Innkomne forslag
Overtakelse Alteren skole
Det er pt ingen avklaring vedrørende omregulering av område etter innspill fra NVE om snø- og
leirskred. NVEs vurdering er gjort ut fra kart, ikke befaring. Multiconsult har vært og gjennomført
grunnboring i området rundt skolen. Status pr nå er at man fremdeles venter på resultatet av den
geotekniske vurderingen – denne er forventet ferdig uke 8 (inneværende uke). Vurderingen må så
sendes NVE slik at innvendingene deres kan trekkes. Styret eller 2020-gruppa har ikke informasjon
om tidsplan for NVEs behandling.
Man har fått innsyn i brev/kommunikasjon siden sist årsmøte. Fremkommer da i brev fra NVE at
kommunen har forespurt NVE om det blir noen endringer i deres vurdering dersom de tar ut den del
av planen som er til offentlig tjenesteyting. NVE henviser til aktsomhetskartet for marin leire og sier
at bygget til UL Daggry er innenfor dette feltet og at undersøkelser derfor likevel må gjennomføres.
Kommunen har ikke informert UL Daggry om deres forespørsel til NVE - årsmøte synes denne
«håndsutrekningen» er veldig positiv og håper dette er et tegn på at kommunen også ønsker å få en
avslutning på denne saken.
Oppsummert: Fremdrift pt venter på svar fra NVE. Styret har planene klare for å sette ned en egen
gruppe for å få satt i gang byggesøknadsprosessen så snart man overtar eiendommen.
Skulle det komme negative/dårlige nyheter fra grunnundersøkelsene må det innkalles til et
ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til den faktiske situasjonen. Styret eller 2020-gruppa har
derimot ikke mottatt signaler som gjør at man forventer dette.
Mht. Steinrøys er det pt ikke tatt noen videre beslutninger, men laget kan ikke sitte med to
eiendommer. Mens det ventes på avgjørelsen om skolebygget gjøres begrenset med vedlikehold og
reparasjoner på Steinrøys (kun nødvendige utgifter påregnes).
Sak 7 – Vedtektsendringer
Ann Marit Flågeng fra valgkomiteen legger frem to forslag til vedtektsendring for å effektivisere
styret og organiseringen av organisasjonen.
Det diskuteres litt rundt innholdet i forslagene, samt at formuleringer må spisses, men det fremgår
ganske raskt at årsmøte innstiller forslag 2 (med noen formuleringsendringer)
Vedtekter endres fra:
«Valg av tillitsvalgte: Styret i UL Daggry skal bestå av åtte personer, herav en representant fra
Teatergruppa, Idrettsgruppa, 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.»
TIL:
«Valg av tillitsvalgte: Styret i UL Daggry skal bestå av fire personer, herunder styreleder, kasserer og
to styremedlemmer. I tillegg kommer én vararepresentant. Varamedlem møter etter avtale med
styret Styrets leder har dobbeltstemme. Ved leders fravær velges det en møteleder som har

dobbeltstemme. Undergruppens representanter har forslag- og møterett, men ikke stemmerett i
styremøte. 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.»
Vedtak: Forslag er enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtektsendring neste årsmøte: redusere valgkomiteen fra tre til to personer. Følges opp
av styre før neste årsmøte.
Sak 8 – Valg
Ann Marit legger frem valgkomiteens innstilling. Ved begynnelsen av årsmøte mangler det noen
sentrale vev, men etter benkeforslag fra Ingvild Gjølstad velges Marion Brun til ny styreleder.
I tillegg foreslår Øyvind at Morten Growen innsettes i valgkomiteen - Morten takker ja. I tillegg velges
Ingvild til valgkomiteen, og komiteen oppfyller da vedtektkravene.
Hilde Anita foreslår at to personer i aktivitetsgruppa velges for 2 år, så hele gruppa ikke byttes ut
samtidig. Årsmøte gir gruppa frihet til å avklare dette på første undergruppemøte (ved
konstituering).
Årsmøte oppfordrer undergruppene til å ta ansvar for å fremme personer til fremtidige verv /
komme opp med kandidater. Valgkomiteens oppgave skal i hovedsak rettes mot å verve til
hovedstyret.
Vedtak: årsmøte har ingen innvendinger og det presenterte styre innsettes.
Se vedlegg for oppsummering av vedtatte verv.
Sak 9 - Avslutning
Mette Røbergeng, på vegne av styre og årsmøte, takker Mary Oline Johansen for sin innsats i mange
år. Velfortjent stående applaus for mange års bidrag til ungdomslaget. Styret overbringer henne en
oppmerksomhet på et senere tidspunkt.
Marion, ny styreleder, tar ordet til slutt og lufter kort noen tanker om bl.a. videre planer for bruk av
skolen og aktiviteter for bygdas pensjonister. Årsmøte jubler over å ha på plass styreleder og møte
avsluttes med en positivisme og god driv for å få til økt aktivitet etter et tilbakelagt korona-kapittel.
Takk for oppmøte.

Signatur: dette dokumentet er elektronisk signert.

Årsmeldinger for driftsåret 2021:
Årsberetning Hovedlaget
Styret i 2021 har bestått av:
Leder – Ingen tilsatt leder
Nestleder – Tom Roger Abelsen
Kasserer – Vibeke Olsen
Styremedlem – Elin Nilsen
Sekretær og representant fra teatergruppa – Mette Røbergeng
Representant fra idrettsgruppa – Krister Salamonsen
Representant fra Husgruppa – Vebjørn Sletten
Representant fra Aktivitetsgruppa for barn og ungdom – Line Antonsen
Vara – Hilde Anita Snefjellå
Vara – Veronica Eriksen
Grunnet nok et annerledes år med koronatiltak og koronarestriksjoner, så har UL Daggry hatt
mindre aktivitet enn normale år, som mange andre lag og foreninger. Noen aktiviteter har
vært avlyst før de har begynt, mens andre har blitt avlyst underveis. Styret har jobbet litt med
å effektivisere driften og har fått på plass noe som heter Styreweb. Et system som gjør det lett
for alle som er med i styret og undergrupper til å dele og få tak i dokumenter som trengs for å
arrangere og styre driften. Si noe mer om det? Det er også utformet en del maler til å bruke til
blant annet å spørre om gevinster, smørbrødliste for arrangement o.l.
Styret i samarbeid med «2020» gruppa har fulgt opp prosessen med overtakelse av gamle
Alteren skole. Dette tas videre opp i innkomne saker, senere i møtet.
UL Daggry har i 2021 hatt følgende aktiviteter:
Årsmøte 11. mars. Oppmøtte: 17 medlemmer.
I år har det vært avholdt 5 styremøter. I tillegg har Messenger-gruppa vært aktivt brukt, for
planlegging, diskutering og bestemmelser.
I 2021 har laget 97 medlemskap (I 2020 hadde laget 51). Dette fordeler seg på
Innbetalingsgiro som ble sendt ut elektronisk, via Alternlista, og som vedlegg da vi leverte ut
UL Daggrys informasjonshefte til hele bygdas.
Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og oppgradert av Web redaktør Simon Kåre
Almli. Dette gjelder også facebook-siden vår. Alternlista inneholder ca. 287 epostadresser til
folk med tilknytning til Alteren.
Komitearbeid i år:
Høstbasar – Flott høstbasar arrangert av Lag 4.
Middagsservering, åresalg og loddsalg. Fullt hus og et overskudd på 25 484 kr.
Øvrige aktiviteter fra laget:
Trim med Maiken har foregått på gamle Alteren skole for trimglade damer og menn. Det har
vært tilbud om to treningstimer timer en gang i uka, med kondis og styrke. Deltakere ca. 12 14 personer.
Bygdas eldre på 80+ har fått en liten julehilsen fra ungdomslaget.
Styret har og delt ut UL Daggrys informasjons folder om laget, til bygdas befolkning.
Gamle Alteren skole: Har i år blitt rundvasket av glade dugnadssjeler. Både gammel og ung.
Ekstra gledelig var det at en del ungdom deltok.
Huset har vært brukt til:

«Trim med Maiken» fast på tirsdager en periode,
fast på torsdager, Bossmo & Ytterens G2015 fotballag
i fire dager av BUFETAT der UL Daggry stilte opp med å klargjøre lokale, vask, kaker og
kjøring av mat,
Frikult har brukt gymsalen 1 mnd, to barnebursdager, skigruppa i Bossmo & Ytteren har hatt
skisamling med overnatting. Samt Halloween og julegrantenning.
Etter avtale med kommunen har også et band og bordtennisklubben jevnlig brukt skola.
Et flott hus med mulighet for allsidig bruk.
Vi har fått beskjed fra kommunen at vi kan bruke bygget innenfor rimelighetens grenser. Der
en ikke øker utgiftene for dem og hvis noe blir ødelagt har ikke de økonomi til å reparere det.
Steinrøys
Vår/sommerhalvår – 5 dagsutleie
Høst/vinterhalvår – 6 helgeutleie
Sponsormidler og tilskudd
Vi har fått sponsormidler fra Helgelandskraft (kr. 7500), MIP (10 000) og tilskudd for
aktivitet fra Rana kommune (kr. 1000) for året 2021.
I år har styret investert i diverse gymutstyr til glede for barn og voksne. Blant annet i en
airtrack, oppdatert basketballnett, diverse ballek o.l.
UL Daggry har også fått donert noen møtestoler, et orgel og en turnbokk.
UL Daggry har også fått innvilget koronasøknad for teater og soare, på 77 953.
Årsmelding for Driftsgruppa i UL Daggry
Driftsgruppa har hatt liten aktivitet i året som har gått.
Vi hadde et oppstartsmøte for å ta imot nye medlemmer i gruppa. Og slik at gruppas
medlemmer fikk bli litt kjent med Steinrøys. Vi var 3 som møtte.
På grunn av korona ble ikke huset vasket før sommeren, men til første utleie som var i
september. Men det ble ikke gjort full rundvask, da huset har vært lite i bruk, men støvtråder
ble tørket, og mange kjente fjes dukket opp.
6.oktober hadde vi service på varmepumpene, da den ene sto med feilmelding. Dette viste seg
å være en feil av det kostbare slaget, så denne er anbefalt byttet ut, men når man ikke vet hvor
mye huset skal brukes fremover, ble det avgjort at man kjøper ikke inn ny varmepumpe, vi
bruker den som er, og de to bygg viftene som står der.
I midten av oktober ble vannet i kjelleren koblet ut, da denne ikke er i bruk, og for å unngå
reprise fra tidligere år med frosne rør og vannlekkasje. I forbindelse med dette, ble det
oppdaget at utendørs stoppekran ikke fungerer.
Ellers har man vært innom med ujevne mellomrom og sjekket vann og varme for at ikke rør
skal fryse.

Årsmelding Heimhug
Intensjonen er å gi ut lagsavisa Heimhug tre ganger pr. år. Men, også i 2021 ble det utgitt kun
to numre. Dette som følge av et nytt år med korona og redusert drift/aktivitet i ungdomslaget.

Vi har hatt lavere trykkeutgifter i 2021, både på grunn av redusert antall utgivelser samt at
deler av opplaget har blitt printet av flere frivillige. Vi har fremdeles et trykt opplag på 40-45
eksemplarer. I tillegg sendes den som vedlegg til e-post til ca 350 personer. Den blir også
distribuert digitalt fra vår hjemmeside og på Facebook. Redaktører er Marion Brun og Britt
Nancy Westgaard

Årsmelding Alteren andeløp 2021.
Alteren andeløp ble arrangert for 12 gang i 2021. Spøkelset Corona viruset som holdt på å
stoppe andeløpet i 2020, hadde tatt seg en pause. Endelig var det ikke så mange restriksjoner
for arrangementet, så mange familier hadde tatt turen for å heie på sin and.
Lørdag 12 juni 2021, kl 13.00 ble endene sluppet oppi elva Busteråa, med målgang nedenfor
fossen.
Det var overskyet, men oppholdsvær når andeløpet gikk av staben.
Alle lodd var solgt og fortjenesten for begge arrangører ble på 60.000,- pluss.
Årsmelding for aktivitetsgruppe Alteren skole 2021
Aktivitetsgruppa har på grunn av pandemien hatt noe begrenset organisert aktivitet ved
Alteren skole foregående år.
Til tross for dette ble det:
-Sørget for flaggheising på 17.mai
-Sørget for salutt på 17.mai
-Arrangert Halloween fest
-Arrangert julegrantenning
Halloween festen ble en ubetinget suksess. Vi var spente på hvor mange som ville komme
siden det ikke ble fest året før, og siden det ikke hadde vært aktiviteter på skola dette året.
Men det endte med 58 innbetalte barn, flere voksne, samt noen barn som ikke hadde penger til
å betale seg inn, men som slapp inn allikevel. Så med alle disse samt komiteen, var det rundt
80 stykker inne! Det er gledelig å se at dette er blitt ett arrangement for hele familien, fra de
minste til de eldste. Det var full fart i kjelleren og mye voksene som fikk seg en fin kveld i
kafeen
Det var de som skulle vært i 7.klasse på Alteren skole som tok på seg
hovedansvaret for festen i år, noe ungene selv syntes var kjempekjekt. De bidro med pynting,
klargjøring og gjennomføring av «kjelleren», samt at de og tok ansvar i kafeen, døra og
kiosken.
Gruppa har med årene ervervet mye pynt til Halloween, dette står lagret på grupperom.
Halloween festen skal omfavne alle, og er ikke et arrangement som skal gi inntekter til
gruppa. Slik bør det fortsatt være. Vi får sponset noe godteri, også kjøper vi inn resten av det
vi trenger. Dersom det blir noe til overs av godteri, brukes dette på julegrantenning.
Det ble i år arrangert julegrantenning utenfor skola. Der var det rundt 100 oppmøtte. Det ble
servert pepperkaker og gløgg. Også kom nissen med nissepakker til alle barna
Alt som ble
servert samt nisseposer var sponset og rester fra Halloween festen.
Vi håper at det i året 2022 vil være mulig å få til alle de faste arrangementene som vi ikke har
fått gjennomført de siste årene. Vi ser at innbyggerne på Alteren savner å samles til de
tradisjonelle arrangementene på skola, og da spesielt de unge.

Aktivitetsgruppa består av følgende medlemmer:
Merete Soleglad, Annette Sønvisen, Line Antonsen og Cecilie Evensen.
Merete Soleglad fungerer som leder, og Annette Sønvisen som kasserer.
Gruppa ble en del av U.L Daggry i 2020.
Formålet til gruppa er å sørge for å opprettholde aktivitet for barn og unge gjennom året slik
vi har vært vant med fra da det var FAU på Alteren. Aktivitetene er åpne for alle, og det
største av dem; 17.mai arrangementet, favner hele befolkninga på Alteren.
Gruppas hoved oppgave er å legge til rette for aktivitet, og gjennomføre med god hjelp fra
frivillige som stiller opp.
I ett normal følger man et såkalt “års hjul” med hovedaktiviteter, dette er:
-17.mai arrangement. Dette krever mye planlegging og mye folk i sving både før, under og
etter arrangementet. Men er den aktiviteten som genererer mest inntekt.
-Halloween festen. Stor “happening” for både store og små! Veldig populært og gøy
arrangement, hvor vi og får god hjelp både før og under festen fra ungdommer i bygda.
-Julegrantenning. Få opp tre og lys, og stjerner i vinduet. Og lage litt julestemning i adventa
for Alterens befolkning.

Årsberetning Idrettsgruppa
Idrettsgruppa har i 2021 bestått av: Trond Vassvik Snefjellå (leder), Håkon Stanghelle
(kasserer), og medlemmene Patrick Mattson, Bjørn Olav Lillealter, Bjørn Soleglad og Krister
Salamonsen.
Aktiviteter: - Cuprennene og isfiskekonkurransen som var planlagt gjennomført tidlig på
nyåret var ikke mulig å gjennomføre på grunn av svært dårlige forhold og enorme
vannmengder. - Pandemien har ligget som et bakteppe spesielt i første halvår av 2021, og med
varierende grad av restriksjoner - Idrettsgruppa har lagt ned dugnadsinnsats i og rundt
løypenettet på Bakkamoan, både i vinter- og sommersesongen - I oktober ble motbakkeløpet
‘Rørgata opp’ gjennomført i Snøfjellåga. 20 utøvere i fikk virkelig kjørt seg, i flotte
høstomgivelser.
Etter dialog med Rana Kommune er det i perioder gjennomført løypetråkking på Bakkamoan.
Kommunikasjon mellom gruppas medlemmer har i hovedsak vært på gruppas interne
Facebookgruppe
Årsberetning fra Teatergruppa
Året 2021- Styret i teatergruppa har bestått av: Karianne Gjølstad Gregersen - leder Marion
Brun – nestleder Mette Børstad – kasserer Vebjørn Sletten – sekretær Ingvild Gjølstad Geir
Johansen Mette Røbergeng – teatergruppas representant i hovedstyret
Oppsummering av 2021 ble akkurat lik oppsummeringa for 2020:
Pandemi og corona har satt oss på ‘venterommet’ og det ble like stille fra oss som det meste
av resten av kulturNorge. Men – vi øyner lys i tunnelen! Vi hadde booket plass hos Nordland
teater uka etter påske 2022, men ettersom vi ikke helt er kommet i gang med møteplasser og
samlinger har vi valgt å sikte inn høsten i stedet. Vi har enda ikke fått avklart lokaler, men
dette er under arbeid. 30.01.2022
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KONTINGENT - Ingen Endringer
INNKOMNE FORSLAG - a Oppdatering overtakelse Alteren skole. Arbeidsgruppa 2020 og
styret informerer
VEDTEKTSENDRINGER
2 Forslag til vedtektsendringer gjeldende fra styreperioden 2022;
Som følge av økte utfordringer med å rekruttere til lagets ulike verv foreslås det at
styret i UL Daggrys hovedlag skal bestå av færre medlemmer. De siste årene har
styret bestått av 10 De siste årene har styret bestått av 10 medlemmer inkludert 2
varamedlemmer som i praksis har møtt obligatorisk, og ikke kun etter at andre
styremedlemmer har meldt forfall. Et effektivt styre trenger ikke bestå av så mange
personer og det foreslås derfor at antallet reduseres.
Forslag 1)
Hovedlagets styre skal fremover bestå av: 6 faste medlemmer
Styreleder
Kasserer
1 vararepresentant som kun møter når en i styret melder forfall.
Øvrig styremedlemmer består av en representant fra hver av de 4 undergruppene;
-drift-, idrett-, teater- og aktivitetsgruppa for barn og unge
Forslag 2)
Ul Daggrys undergrupperepresentanter møter kun på ett møte etter oppstart for å
gi tilbakemeldinger om planer for gruppene til styret. Ellers møter de i forbindelse
med særskilt innkalling eller egen gruppes behov for møte med styret.
Ved ordinære styremøter gjennom året består styret av 4 medlemmer;
Styreleder
Kasserer
2 styremedlemmer
1 vararepresentant som kun møter når en i styret melder forfall.
Det foreslås også å redusere antallet i driftsgruppa fra 6 til 4 personer. Dette er
begrunnet i tilbakemelding fra driftsgruppa om få oppgaver og derav lite aktivitet i
gruppa slik at det da ikke er nødvendig å engasjere folk til å sitte i en passiv
gruppe. Om det skal utføres større arbeid og enkeltoppdrag for flere er det uansett
viktig at driftsgruppa mobiliserer og koordinerer hjelp fra de som bor i bygda.
For valgkomiteen
Ann Marit Flågeng
Leder (og avtroppende i vervet)

8. VALG – se egen oversikt over tillitsvalgte i UL Daggry

Tillitsvalgte – valgt på årsmøtet 2022
Styret i hovedlaget
Leder
Kasserer
Styremedlem
styremedlem
Vara
Driftsgruppa

Repr. til styret
Teatergruppa
Leder
Nestleder
Repr. til styret

Idrettsgruppa
Leder
Repr. til styret
Kasserer

Marion Brun
Vibeke Martine Olsen
Stina Rognhaug
Elisabeth Sandhei
Veronica Eriksen

NY
Stiller til gjenvalg
NY
NY
Stiller til gjenvalg

Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2023

Sigve Stenhaugmo
Snorre Tro
Jan Ketil Langseth
Jørn Ivar Remmen

NY
Ikke på valg
Stiller til gjenvalg
Ikke på valg

Perioden 2022-2024
Perioden 2021-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2021-2023

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

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Stiller til gjenvalg
Stiller til gjenvalg
Stiller til gjenvalg
Ikke på valg

Perioden 2021-2023
Perioden 2021-2023
Perioden 2021-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2024
Perioden 2021-2023

Stiller til gjenvalg
Ikke på valg
Stiller til gjenvalg
Ikke på valg
NY
Stiller til gjenvalg

Perioden 2022-2024
Perioden 2021-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2021-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2024

NY
Stiller til gjenvalg
Stiller til gjenvalg
Ny
Ny

Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2024
Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2023

Trond Vassvik Snefjellå
Krister Salamonsen
Håkon Stanghelle
Bjørn Soleglad
Marita Skatland
Bjørn Olav Lillealter
Aktivitetsgruppa for barn og ungdom
Repr til styret
Hilde-Anita Snefjellå
Anette Sønvinsen
Line Antonsen
Oda Rødvand
Hege Saur
Redaksjonskomiteen for Heimhug
Marion Brun
Stiller til gjenvalg
Britt Nancy Westgaard Stiller til gjenvalg
Revisor
Ingvild Rydning
NY
Vara –Ida Katrin Wang NY
Valgkomiteen
Leder 2023
Susanne Bjørkmo
Leder 2024
Morten Growen
Leder 2025
Ingvild Gjølstad

Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2023
Perioden 2022-2023
Ikke på valg
Ny
NY

Perioden 2020-2023
Perioden 2021-2024
Perioden 2022-2025

Fra Nasjonalbibliotekets samling av gamle postkortbilder

https://www.nb.no/search?q=p%C3%A5skekort&mediatype=bilder

Svar på påskequiz for voksne og barn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dobbelt så mye
20 millioner
Et esel
Nasaret
London
Skjærtorsdag
Til påske
Påskeøya
Ingen. Kun enkelte steder regnes langfredag som en fridag

