
 
 

HEIMHUG 
Lagsavis for U.L. Daggry 

 Oktober 

           2022 nr. 2 
 

 

 

 

Teatergruppa med ny revy – se plakat inni bladet 



 
 

Til alle lesere av Heimhug  

Høsten er godt i gang – og trafikkfarlig som 

vanlig… Skog og trær i vakre farger – og i tillegg 

godt vær – det er vakkert det… 

Sommeren kom og gikk, og vi oppsummerer den 

enkelt og greit: Vi hadde et fantastisk stabilt 

dritvær! Men optimister som vi er, er det borte 

allerede – spesielt når gradestokken er tosifret 

pluss.  

Vi trenger å nyte dagene og ta vare på det som er 

bra. Rundt oss er det turbulens – både lokalt i 

distriktet når det krangles om sykehus – og ikkje 

minst når urolighetene i Europa er til å ta og føle 

på. 

I dette nummeret har vi litt om det som har vært 

av arrangementer siden forrige Heimhug. Siste 

status om Alteren skole og drift av Steinrøys  

Det skjer ting i høst, og noter deg tidspunkt for 

både revy og høstbasar – og merk deg datoen 

etter nyttår når det blir alternativt arrangement for den vanlige soareen.  

Britt Nancy og Marion - i redaksjonen  

 

 

Søskenflokk på fire - til sammen 364 år 

I forbindelse med Magnors 90 års dag 

(5.september), var alle søsknene samlet 

til ei trivelig ettermiddagsstund. 

Heien-gjengen er blitt godt voksne, og 

er ett gjeng med godt humør og alltid 

like trivelig å være rundt. 

På bildet ser vi storebror Asbjørn på 97 

år bakerst fra venstre. Foran han sitter 

Jorunn 96 år. Ved siden av henne ser 

vi jubilanten Magnor på 90 år og bak 

han står lillesøster Gerd på 81 år.  
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

 

Trening - Som de fleste har fått med seg, så foregår det «trim med Maiken» på 

gamle Alteren skole. Tilbudet er populært og fullbooket. Gymsalen på skola er 

ikke stor, så med et større lokale kunne vi hatt flere deltagere.  

Denne sesongen består opplegget av en dobbeltime hver mandag, på til sammen 

drøyt 90 minutter. Med kyndig veiledning av vår instruktør kjører vi gjennom 

både styrke og kondisjonstrening. Til slutt roer vi helt ned med uttøying og 10-

12 minutter meditativ avslapping, gjerne med et lite teppe på. Nydelig! 

På ei trening i september ble vi overrasket av Meretes husbond, mot slutten av 

økta. Bjørn Soleglad stilte med heimlaga rabarbravin – laga på hetvinsgjær. Alle 

som ikke hadde ankommet med bil til trening fikk tilbud om et pappkrus med 

herligheten i.  

Ja, som Maiken sier – på Alteren-treningene kan alt skje!  

 

Alteren andeløp – 2023 – Foreløpig har ikke komiteen for neste års 

andeløp kommet sammen, men det ryktes om at det blir andeløp også i 2023! 

Vi kommer tilbake med mer presis informasjon i julenummeret av Heimhug.  



 
 

 

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

 

Stedsnanvprosjektet – Det er en stund 

siden det ble informert fra dette 

prosjektet som UL Daggry v. daværende 

leder Britt Nancy Westgaard, tok 

initiativ til i 2017. Mye arbeid har blitt 

gjennomført med utgangspunkt i flere 

geografiske deler av bygda, bl.a. Almlia, 

Altermark og Lillealteren. Lokale navn 

ned på gårdsnivå har blitt identifisert og lokalisert.  

Intensjonen er at alle disse navnene skal plottes inn på et digitalt kart og legges ut 

tilgjengelig fra ungdomslagets nettsider. 

Kjell Sletten har skrevet en flott innledning til prosjektet. Til neste Heimhug er planen 

å få en total oversikt over hvor prosjektet står og hva som gjenstår. Fortsettelse 

følger. 

  

Teatergruppa i full treningsmodus – Trening og planlegging til høstens revy har 

foregått siden skoleferien var over. Gjengen trenger på Alteren skole – og der møtes de 

en gang pr uke og har også hatt samling hele helga først i oktober. 

  

Pr. 1. oktober har UL Daggry 

fått til sammen 40.044 kr som 

grasrotmottaker fra til sammen 

104 grasrotgivere i 2022! Tusen takk til dere som har valgt ungdomslaget som deres 

mottaker! I tillegg håper vi at flere velger ungdomslaget som mottaker om du ikke har 

gjort ditt valg. 

Skummelt gangfelt – vi sakser og støtter denne meldingen fra Merete Soleglad 

om den flotte, nye sykkelveien vår: «Det er ganske så farlig at barna krysser veien mellom 

Almlia og Alterneset. Uansett hvor mye gatelys, refleks og godt opplærte myke trafikanter vi har, så 

er det slik at bilistene ikke blir varslet med skilt eller lignende at her krysses det en sykkelsti. Ikke er 

det gangfelt heller. Spesielt farlig er de bilene som kommer fra Bustnes-sida. Der går det fra 70 til 60 

km t rett over humpen og svingen og der kan de møte på barn som krysser vei. Jørn Ove Pedersen og 

Malin Person som bor i siste huset før Alterneset har vært i kontakt med fylket og er svært bekymret. 

Foreløpig ser det ikke ut som det blir gjort tiltak.» 



 
 

 

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

 

Medlemstall - UL Daggry: Laget har ca 120 medlemmer pr 1.oktober. I år har styret 

sendt ut krav på medlemsavgiften via Vipps, og kommer til å følge dette opp i januar når 

medlemsavgiften for 2023 skal betales. Mange syns dette var veldig bra – og lettvint. I 

tillegg sendes det selvfølgelig giro til de som ønsker det.  

 

Komiteer - Det trengs påfyll i de forskjellige komiteene. Her er vi ute etter deg – og du 

får en mulighet til å bidra til samholdet og tilbudet i bygda – og treffe naboer og 

sambygdinger som du kanskje ikke har møtt før. Send en e-post til oss i Heimhug så 

formidler vi videre. 

Rundvask – Det har vært gjennomført rengjøring både på skola og på Steinrøys i år.  En 

del gamle travlere «får ikke vår» før de har tatt i et tak med vasking for ungdomslaget. 

I tillegg har flere unge- og nyere bidragsyteren tatt i et tak. Gull verdt! Tusen takk, alle 

sammen! 

Hva med den tradisjonelle soareen i januar 2023? – Heimhug vil komme tilbake til 

dette i neste nummer, men vi kan røpe at det jobbes med et alternativt arrangement – 

dog med redusert serveringskapasitet. En nyttårspub kan plutselig bli alternativet …… 

Kosekveld for 5.-7. klasse – Etter påske var det duket for treff med aktiviteter og 

kveldsmat for de største Alteren-elevene i barneskola. Til sammen 15 «storunga» møtte 

opp. Fint å ha et lokalt møtested for aldersbestemte grupper. 

Halloween-feiring – Alteren skole – mandag 31. oktober Vi kan meddele 

at også i år blir det skumle unger og skremte voksne fra bygda i skjønn 

forening. Denne populære tradisjonen – som begynte som utkledningsfest på 

begynnelsen av 2000-tallet – har kommet for å bli.  Invitasjon om detaljer 

for festen kommer.  

  

Bordennis - Vi har tidligere skrevet om flinke ungdommer fra Alteren 

som er/har vært aktive i Rana Bordtennisklubb. I Rana Blad kunne vi 

lese at klubben gjorde det bra i serieåpninga i 2. divisjon nylig. 

Spesielt fremheves: «Adrian Iversen Slettens seier 3-2, over Norges 

mest meritterte mannlige spiller gjennom tidende, Tom Johansen, 

nevnes som et av mange høydepunkt.»  Vi gratulerer!                     

Ronny Solvoll på Alterneset har stor del av æra for at Alteren-

ungdom har blitt kjent med sporten og dermed kommet med i klubben.  



 
 

17. mai på Alteren 2022  

Etter to magre år med koronatiltak og 

fraværende tradisjonell markering av 

nasjonaldagen på Alteren, ble det endelig 

normale tilstander! 

Et bittelite korps bestående av rytmeseksjon og 

fløyte, med en «stødig» fortropp av små og 

store drillpiker/tamburmajorer og ikke minst bygdas egen politimann – dannet sammen 

med festkledte barn og voksne et anstendig 17-maitog. 

Jammen var vi heldige med været også! Komiteen hadde sørget for 

uteaktiviteter slik vi gjerne vil ha det hvert år i tillegg til tippeglass. I 

år var det Mia Rognhaug og Albert Lantz-Juløy som tok oppgaven med 

å gå rundt med «tippeglasset» blant gjestene.  

Med til historien hører også vennlige, men også en smule 

konkurransepregede deltagere i luftgeværskyting. Nykåret vinner 

måtte se seg slått av innbitt konkurrent. Vi nevner ingen navn.  

Igjen var skolebygningen fylt med duft av kaffe, medbrakte kaker og 

bugnende matfat og alt som hører med – på ekte Alterenvis. Selvsagt 

også salg av is og brus – og «fiskedam» Ingen 17. mai uten…..  

Vi sang Nasjonalsangen i lag med det bittelille korpset, og dagens tale sørget Ida J.V. 

Snefjellå for. Takk til alle som bidro til å gjøre Nasjonaldagen til en fest! HURRA!  

 

 

Foto: Tonje Vonstad Foto: Tonje Vonstad 

 



 
 

Høst er tid for får - og vitser fra bl.a. Absurdgalleriet 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddvar er lam fra livet og ned 

 

1ngen var bedre på fårefallende arbeid 
enn Frans og Sigrid 

 

https://absurdgalleriet.no/ingen-var-bedre-pa-farefallende-arbeid-enn-frans-og-sigrid/
https://absurdgalleriet.no/ingen-var-bedre-pa-farefallende-arbeid-enn-frans-og-sigrid/


 
 

Alteren andeløp 2022 

Endelig var dagen her – at 1500 gule 

ender pluss flere titalls «private 

ender» skulle sendes hodestups ut i 

Slettaelva til allmenn fornøyelse for   

ca 60-100 tilskuere. 

Det var meldt litt gråvær, men i all 

hovedsak ble det oppholdsvær med 

gløtt av sol og fine forhold for badeendene i høvelig 

stor elv. 

Alt i alt et typisk godt gjennomført andeløp – med 

mange frivillige i komiteene. Det tekniske og praktiske 

fungerte så vidt vi kunne se, utmerket! 

Reisen tok litt lengre tid enn rekordløpet fra 

året før, da de første endene var i mål på 

under 10 minutter. Passelig fart slik at man 

kunne kose seg og følge de gule flokkene fra 

elvekanten og i målområdet. 

Erfarne folk i sekretariatet og i 

servicefunksjonene sørget for atter ei 

vellykket gjennomføring. De aller fleste 

(alle?) loddene ble solgt, og resulterte dermed 

i gode overskudd for arrangørene; Alteren skytterlag og UL Daggry. 

Det er trivelig å se så mange folk i alle aldre 

– flere generasjoner – komme til Lillealteren 

og delta i arrangementet. Kaffe, kake, brus 

og vafler fikk føtter å gå på fra kafeen. Når 

lysene er slokt og alle har gått hjem, skal 

regnskap gjøres opp, ender skal pakkes ned 

og telles over, utstyr til lyd, kafé, skilting, 

lenser osv. skal tas vare på.  

Så er det en liten pause på ca 4 mnd. Før man 

igjen må til pers for å få på plass gevinster 

og loddsedler til neste års andeløp.  

 



 
 

Hva kan du gjøre for å bistå?  

Hvis du ikke deltar i noen av de 

nevnte aktiviteter, kan du 

kjøpe andelodd og gjerne møte 

opp på selve andeløpet.        

Det gir arrangørene energi     

til å fortsette jobben           

for å få inn viktige kroner      

til sine respektive lag og     

ikke minst til å lage et familievennlig opplegg til glede for store og små. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LOPPEMARKED – MAI - 2022 

 

På kort varsel ble det gjort vedtak, annonsert og avholdt loppemarked på skola. I 

begynnelsen av mai. Enkelte i komiteen var skeptiske til om det ville bli tilstrekkelig med 

lopper og om det i det hele tatt ville kommer folk(?) 

Bekymringene ble gjort til skamme. Lag 1 med god hjelp fra Mette og Einar – gikk løs på 

oppgaven med godt mot, og jammen ble det ikke masse folk, enda flere lopper og mange 

kroner i kassa!  

I ettertid ser vi at vi skulle hatt salg over mer enn kun én dag. Det er mye arbeid med 

et slikt arrangement, og vi ville nok vært tjent med å kjøre utvidete åpningstider. 

Vi er helt overgitte over hvor mye fint vi fikk inn fra folk i- og utenfor bygda. Vi merket 

oss at store, broderte duker var svært ettertraktet. Hvor mye skal man ta for et 

større arbeid gjort i hardangersøm? Eller, et heklet sengeteppe av god kvalitet? Det 

var tydelig at mange kjøpere var svært bevisste på hva de ville kjøpe, og de var villige 

til å betale godt – etter litt pruting – slik at alle ble fornøyde.  

Hjemmelagede kaker, vafler, kaker og brus ble servert i kafeen i et av klasserommene. 



 
 

 

 

Etter loppemarkedet var det et møysommelig arbeid å rydde og pakke ned, fordele til 

de ulike bruktbutikkene i Rana. I tillegg beholdt ungdomslaget relevante «kopper-og-

kar», duker og interiør – som kan benyttes ved egne tilstelninger – som pubaften. 

Tusen hjertelig takk for alle bidrag – både leker, klær, glasstøy, småmøbler, husgeråd 

av alle slag, sportsutstyr, kofferter, vesker, smykker osv.osv.osv. Da regnskapet var 

gjort opp, viste overskuddet drøyt femten tusen kroner. Godt jobba!!!  

På vegne av Lag 1 og gode hjelpere: Britt Nancy Westgaard 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

Hva skjer i saken med Alteren skole? Og med Steinrøys?  

 

Reguleringsplanen for området rundt 

skolen har endelig vært til 

behandling i kommunestyret. 

Klagefrist er satt til 7.oktober 2022, 

og før den er over er ikke saken 

endelig.  

Ungdomslaget fikk ikke med alle 

sine innvendinger/kommentarer til 

reguleringsplanen, men slik vi ser 

det nå kommer vi sannsynligvis ikke til å klage på vedtaket. Men, vi må 

avvente å se om det kommer noen fra andre parter.  

Når klagefristen er ute, er tiden inne for å ‘ta en prat’ med Rana kommune 

for å få avklart en kontrakt med dem for overtagelse.  

Deretter må vi starte prosjektering av det vi har planlagt i fase 1 i ombygging 

(tilpassing til vår drift), I første omgang dreier dette seg om å lage nytt 

kjøkken og slå sammen klasserom til sal. Før dette er på plass, har vi ikke 

mulighet til å leie ut lokaliteter der det kan arrangeres noe med 

servering/stor oppvask.  

På Steinrøys har begge varmepumpene tatt kveld. Dette vil medføre en 

nyinvestering på mellom 70.000-100.000. Styret i ungdomslaget har i 

samråd med driftsgruppa og undergrupper vedtatt å stenge av all drift der i 

vinter. Vannet er stengt av og strømmen vil reduseres til et minimum.  

Det som skal være av aktiviteter i vinter vil vi gjennomføre på skola etter 

beste evne.  



 
 

Ho Hjørdis tilbake på Alteren skole        

 

Hils på Hjørdis – UL Daggrys nyinvestering som har tatt over gressklippingen 

rundt det meste av Alteren skole.  

Mange i bygda kjenner ho Hjørdis som var 

lærer på skola i mange år. Når 

ungdomslaget gikk til innkjøp av 

robotklipper på området der nede, var vi 

ikke i tvil om hvem den 

driftige dama skulle 

oppkalles etter.  

En gjeng med karer 

bisto med montering 

av kabel, rydding av 

kvist og justering av 

kupert terreng, sånn at vi fikk ho i 

drift.  

Og ho har stått på i 

sommer/høst siden ho kom på 

plass. Det er fint og flott og 

jevnt klippet – til glede for 

nærmiljøet på Alterneset og 

brukere av området. Takk også 

til de som har klippet plenen før 

vi fikk denne på plass – og som har vedlikeholdt 

klippen på de plassene roboten ikke kommer til.  

 

I en oppstartsfase var det litt 

stopp nå og da, men gode 

naboer har vært 

bidragsytere til å få ho 

aktivisert igjen eller gitt 

beskjed.  

Nå er det snart kviletid og 

vinterdvale for Hjørdis, men 

vi skal lade ho opp og sørge 

for at ho er klar når våren 

kommer        

 

 Montører:  Trond Vassvik Snefjellå, Snorre Tro, Jørn Stian Sperstad og Geir Johansen 



 
 

Høstbasar søndag 20.november 2022 

kl. 16.00

 

Sted: Alteren skole 

 

Det blir tradisjonelt loddsalg i forkant 

av basaren.  

Pris pr lodd: Kr 5,00 

Du kan vippse til Mette i vår komite:  

 

Mette Børstad – mobil 40484510 

 

Det blir salg av kaffe, brus, vafler og 

kaker på basaren.  

 

I tillegg blir det selvfølgelig åresalg sånn at vi får god gammeldags 

klirring i årene rundtom på bordene        

 

Hvis du har en gevinst du ønsker å gi oss, blir vi veldig 

takknemlig – og ta kontakt med enten Mette eller noen av oss 

andre i lag 5:  

 

Mette Børstad 

Hilde Anita Snefjellå 

Susanne Bjørkmo 

Marita Skatland 

Marion Brun 

 

Velkommen på høstbasar! 



 
 

Heimhugs utsendte bladfyker har alltid noe nytt å lære – og 

kan i dette nummeret presentere en storligen nyhet: En ny sort 

potet er dyrket frem i Bustneslia. Vi har fått følgende historie 

fra gartneren selv; Alf John Segelstein Bustnesli:  

«I fjorhøst da eg tok opp tedesen oppdaga eg tedesepler på 

tedesgreset til Blå Kongoen (red anm: det er en potetsort) – og 

de tok eg rede på.  

Kom i hu at da man var små var det bestandig tedeseple på 

etter blomstringen på tedesgreset – og dem var giftig sa dem. 

Var det på grunn av at dem var redd for at ongan skulle spise 

dem?  

I fjor hadde eg 3 sorter med tedes: Blå Kongo, pimpernell og mandel. Det var 

en veldig god avling, så Bustneskørven Per Arne fikk kongotedes, men å ha 

riktignok glemt å gjem unna setedes (Red anm: ctedes med c sto i 

manuskriptet fra gartnern      ) til neste år….han ha ete opp alt, så han må få 

ny c til vårn.  

Eg ha 1 rand med Blå Kongo – den va nærmest Åkerreina. Så neste rand 

med Pimpernell og så videre med mandel. Hvem har krysset kongoen er ett 

stort spørsmål – men Heimhug skal være på plass når det avdekkes hva som 

er neri jorda frøene har vokst i. 

I år har eg 5 sorter + tedesfrøplantan og mandeln kom med 

potetepler i år, og dem er tatt vare på – blir neste års 

prosjekt!  

Blomstene på de forskjellige potettypene er:  

Blå Kongo: Mørk lilla 

Pimpernell: Lys vinrød 

Mandeln: Hvit 



 
 

Blomsten på poteten sådd av potetfrøene ble 

hvite.  

Prosessen fra frø til potet:  

Tedeseplene ble tatt inn på kjøkkenbenken til 

undersøkelse høsten 2021. Der ble de delt i to. 

Det var mye gaum inni dem med noen bitte 

småe prikker. Disse pella eg ut med andakt, la 

det på tørkepapir og gnidde det reint.  

Etter at de hadde ligget en tid tørt, laga eg et lite 

kremmerhus for å ha dem i – og de ble oppbevart i 

kjøleskapet til vårn.  

Da vårsola hadde gjort dagene lange og lysere, ble små potter og mold hentet 

fram. Frøene fikk sin plass i pottene og fikk stå å kose seg i vinduskarmene i 

stua. Det tok lang tid før det skjedde noe og trudde det var bare tull det e 

dreiv med. Neida – en dag gjekk humøret opp; det såg ut som gørarve det 

som kom opp – men det var det ikke.  

No fekk de førsteprioritet i vinduskarmen, og etter hvert så som de vokste så 

utviklet bladene seg til tedesgressblad. Plantene fikk oppholdstillatelse i 

drivhuset hos Cecilie når nattetempen kom opp. De vokste fort, og ei 

nyinnkjøpt svart murbalje vart fylt med jord og her ble plantene omplantet. 

Der har de stått og vokst til de ble slept ut av drivhuset.  

Siden har de stått ute tel tedesopptakerdagen 02.10.2022. Da ansteg 

Heimhug for å overvære opptaking av en helt ny potet som er utviklet i 

Bustneslia.» 

Det var med høytidelighet og 

spenning vi gikk i gang med 

opptakinga. Alf og Mette minte 

mest om 2 muldvarper der de 

gjekk laus i dungen med mold 

som viste seg å skjule litt 

forskjellig type potet – og ikke 

minst litt forskjellig størrelse på 

avlingen.  



 
 

Det kom 

frem blåe, 

hvite og røde 

poteter. 

Jubelen sto 

rett til 

himmels da 

det kom 

frem en 

GEDIGEN 

potet. Den 

ble innveid 

til 422 gram etter 

hvert.  

 

 

 

Etter at avlingen var tatt opp, var det duket for 

prøvekoking.  

 

 

 

 

Og det kain vi berre 

sei: Nyplukka tedes og 

nykoka med smør og 

flatbrød e aldeles kongemat. Det 

vart koka litt forskjellig – og 

alle passa like perfekt på 

flatbrødet og i ganen til 

reporterne.  

  



 
 

Fra man planter et frø og til en potetsort blir godkjent til konsum – fra 

blivelsen til dåpen- tar det ca 15 år.  

 

I Bustneslia tar det kun ca 30 minutter – og barnets navn er:  

Heimhugpotet a Bustneslia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsendte potetdommere fra Heimhug;  

Mette Oddny og Marion  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rana Blad 

21.09.1978 

Sakset fra 

Nasjonalbibliotekets 

samling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 44 år siden om høsten, var det stort 

dugnadsarbeid på gang med storstua Steinrøys. 

Med ujevne mellomrom gjennom historien,        

har bygda mobilisert og gått i gang med ulike 

prosjekter for å utvide, reparere og vedlikeholde 

samlingsplassen på Alteren. 

Nå som skola omsider er kommet i ungdomslagets 

hender, vil nye prosjekter stå for døra.  

Vi håper evne og vilje til å bidra med stort eller lite 

vil være til stede også i tida som kommer. 

Forsamlingshus er av stor betydning for tilhørighet 

i et lokalmiljø / bygd. Det er mange planer for bruk 

av den nye storstua på Alterneset, for store og 

små.  

Kanskje du har en god idé til mulig aktivitet? 

 


