
Gode ønsker til alle for 2023 – og takk for det gamle!  

På årets siste dag i 2022 kan vi se tilbake på ett år 

som nok har vært tøft for mange. De som har 

større utfordringer enn oss, er våre naboer i øst 

som opplever krig og den utryggheten den fører 

med seg. Hele verden er preget av dette, og det 

er å håpe på at dette tar slutt snart. At 

strømprisen er høy innimellom og lånerenta 

går opp, er problematisk – men blir lite i den 

store sammenhengen.  

Inn mot jula kom en ny bølge med influensa og mange 

har gått ned for telling. Vi håper at det ikke har rammet dere for hardt og at de 

fleste er på beina og har fått ett snev av julefeiring.  

Kunsten er å sette pris på de enkle ting – og: nå står ett nytt og ubrukt år foran oss 

om kun timer!  

UL Daggry ønsker seg et aktivt 2023 på Alteren. For å få dette til, er vi avhengig av 

deg for å ha et levende bygdesamfunn og ulike tilbud – enten i tradisjonell stil eller 

at vi finner på noe nytt.  

I 2022 har det vært mange som har dratt lasset - og tusen takk til alle dere i: 

Idrettsgruppa, barne- og ungdomsgruppa, andeløpkomiteeen, teatergruppa 

driftsgruppa, Heimhug-redaksjonen og komiteen som arrangerte pub (ettersom det 

ikke ble soare som vanlig i januar) og høstbasar. Heimhug har forsøkt å få med seg 

alle aktiviteter, og årets utgitte nummer skal inneholde litt om det meste foregått i 

år.  

Styret bestemte seg for å stenge ned Steinrøys i høst når begge varmepumpene der 

tok kveld. Prosessen med overtagelse av skola er ikke i mål, men vi har tilgang til 

lokalene og har hatt våre arrangementer der. En spesiell takk til Heidi Alterskjær 

som har organisert utleie av Steinrøys før nedstenging – og Hilde Anita Vassvik 

Snefjellå som administrerer lokalene på gamle Alteren skole.  

Lagets hjemmeside (www.uldaggry.no) og facebookside, er viktige kanaler for å få ut 

informasjon til alle. Takk til Simon Kåre Almli som administrerer dette med stødig 

hånd og den tekniske innsikten vi trenger.  

Stor takk også til våre trofaste medlemmer som legger grunnlaget for vår aktivitet og 

drift. Vi håper at både gamle og nye medlemmer er med oss også til neste år – og at 

vi sammen holder trykket oppe i laget        

Kanskje ses vi på pubaften 6.januar 2023? Se annonse på hjemmesiden eller på 

facebooksiden.  

 

Alle gode ønsker for 2023 til deg 

på vegne av UL Daggry; Marion Brun  

http://www.uldaggry.no/

