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God jul! 



Kjære alle lesere av Heimhug,  

 

Så var vi der igjen! Det bakes, ryddes, vaskes og 

forhåpentlig koses rundt om. Vi håper at kosen tar 

mer plass enn stresset.  

Men ordtaket ‘som julaften på kjerringa’ slo til for 

redaksjonen også i år. Ja – for vi ha da akkurat 

arrangert høstbasar (riktignok litt sent i år), så va 

det jaggu 1.søndag i advent. Trøsta er at det er 

nesten en hel uke mellom 4.søndag i advent og 

julaften i år – DA skal vi få tid til mykje – i alle fall 

få distribuert årets siste Heimhug.  

Vi håper at du kan kose deg med utgaven og melde 

deg på pubaften på nyåret – det er hyggelig med 

fysiske treff innimellom. Merk deg også datoen for 

årsmøtet i ungdomslaget – innkalling til årsmøtet 

finnes i bladet.  

Når graderstokken viser 20 blå grader i disse 

dager, håper vi at alle har det varmt og godt.  

Vi i redaksjonen ønsker deg og dine en fredfull jul 

og et godt nytt år!  

Britt Nancy og Marion – i redaksjonen 

 

 

Nissen attme Lomtjønåsbua e kommen!  

 

Der sitter han og venter på jula – og på besøk av de 
som tar turen innom. Det er fint føre å gå på føttene 
til Lomtjønåsbua – enn så lenge det ikke kommer 
mengder med snø – så det er bare å ta turen.  

Det er bok i postkassen i bua som du kan skrive det 
inn i for å dokumentere besøket.  
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Til minne om Margit C. Aasen fra Lillealteren      

som nylig gikk bort, 92 år gammel 

 

Dette vakre uttrykket har redaksjonen fått fra Ina Forsbakk som skriver:  

«Det er ment som en hyllest til Margit, som nettopp er gått ut av 

tiden. Hun var min gammeltante og en person som jeg følte meg nær 

på mange måter... 

Det er også inspirert av min debut på elveisen i Ramnåga forrige 

helg». 
 

 

 

  



 

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

 

 

 Når det gjenstår bare to uker av dette året, kan vi 

oppsummere at UL Daggry så langt har mottatt nesten 50 000 kr fra denne ordningen. 

101 personer har ungdomslaget som grasrotmottaker. Tusen takk til alle dere! Dette 

betyr mye for lagets økonomi. Verv gjerne flere givere. Lagets organisasjonsnummer er 

993 973 831. 

 

Trening med Maiken – vi fortsetter med treningsopplegg på skola på mandager, fra kl. 

1800. Kontakt Britt Nancy om du vil være med. Først til mølla. 

 

Stedsnavnprosjektet – det meste av arbeidet er unnagjort. Det gjenstår å kjøre det 

sammen i ett felles dokument, samt å få plottet alle stedsnavnene inn i et interaktivt 

kart. Arbeidsgruppene er bedt om å sluttføre arbeidet over nyttår. 

 

Kontingent 2023  

Styret i ungdomslaget kommer til å starte nytt år med å jobbe for å få 

medlemskontingent utsendt allerede i januar. Vi starter med VIPPS-krav, men om noen 

vil ha giro eller opplysninger for manuell betaling, er det bare å sende en mail til 

hovedlaget@uldaggry.no.  

Hvis vi skal være et ungdomslag som ønsker å skape ei levende bygd, så er det 

viktig at så mange som mulig er med – håper du er det        

 

Reportasje på polarkraft.no – adressen finner du under 

https://polarkraft.no/aktuelle-saker/ul-daggry/nyklipt 

 

Noe nytt om skola?  

Det blir egen sak på årsmøtet om dette – se egen innkalling.  

 

Har du tips til redaksjonen?   

Vi ønsker tips og innspill til våre utgaver – fint om du kan hjelpe oss. Send mail til 

hovedlaget@uldaggry.no   
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revyprosjektet ‘Uvanlige 
folks tur’ 2022 

Før en forestilling er klar på 
kjøreplanen, er det mye arbeid som skal 

gjøres først. Ideer til nummer ligger i 
første fase, pluss sanger og kanskje 

viktige poeng vi vet må med.  

Den kreative prosessen får blomstre når 

flere samles, stikkord settes på blokka 
og ideer luftes. Mange innspill og 
alternativer kommer opp er garantert 

grobunn for andre vinklinger og temaer 
– og ikke så rent lite av livets beste 

medisin: latter      . 

  

Teatergruppa har etter 
hvert vært gjennom 
oppstartsfasen så mange 

ganger, at vi vet hva som kan være greit å gjøre. Oppskrifta er: 
finn ei helg og dra sammen på en plass der vi kan gi ‘galskapen’ 

fritt spillerom. Og vi så 

gjor……Mette, Ingvild, Karianne og 
Marion satte kursen ut i øyan ei 

helg i juni. Det ble bunkra opp med 
mat og drikke – og store 
kladdeblokker med nyspissa 

blyanter. Etter en sommer med 
fantastisk stabilt dritvær, så hadde vi trukket vinnerloddet i så 
måte denne helga. I deilig sommervær foregikk både skriving og 

bespisning utendørs – og latterdøra sto til tider vidåpen. 

 

Med skissa på blokka og åpningssangen klar, kunne vi starte 

opp i august sammen med resten av truppen. Øvelsene foregikk 
på skola, og der hadde vi fast møtested en gang i uka i oppstarten. I tillegg 

Ideer ble testet ut -  
Ingvild og Mette 



hadde vi to øvingshelger, og da er det intensivt med øving og jobbing med å 

få på plass rekvisita og kostymer.  

Det er ikke en ting som legges på tegnebrettet, som ikke kan lages i praksis 
når vi har ‘handye’ folk i arbeid – for eksempel ‘hvordan lage en statsråd eller 

tre’:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire dager før premieren på Nordland teater, ble alt pakket sammen og 

ryddet på skola på Alteren – og flyttelasset ble kjørt til byen. Der ble det 

intensive ettermiddager/kvelder før premieren torsdag kl 19.00.  

 

På trappa planlegges og males så mangt. 
Her lages kostyme til bjørka 

Her diskuteres vindmøller til trimdamenes 
sykkelprosjekt – hoffleverandør av tjenester i 
den forbindelse; Kjell Ivar Skjærvik 



 

Og selv om det til tider ser og oppleves litt kaotisk både foran og bak scena, 

så tar alle ansvar og når scenetepper går opp – ja da e vi så klar som vi kan.  

Det er utrolig morsomt å være med på dette – spesielt når vårt trofaste 
publikum kjøper billetter og ønsker å se hva vi har jobbet med i flere 

måneder. Fire fulle hus (og flere som til slutt ikke fikk tak i billetter) ga ett 
pent overskudd som kommer godt med i aktiviteter ungdomslaget har på 

planen i kommende år.  

 

 

Deltagere i 2022:  

På scena:  

Ann Marit Flågeng, Gerd Lillealter, Hilde Anita Vassvik Snefjellå, Ida Josefine 

Vassvik Snefjellå, Ida Merete Pedersen, Ingvild Gjølstad, Karianne Gjølstad 

Gregersen, Kenneth Ræstad, Lars Erik Eilertsen, Magnus Gregersen, Marion 

Brun, Mette Røbergeng, Nora Marken Ulriksen, Simon Kåre Almli, Tone 

Forsbakk Riise, Trond Vassvik Snefjellå, Vebjørn Sletten, Øyvind Snefjellå 

Alle tråder skal 
knyttes sammen 
– her ser det ut 
som 
prosjektlederne 
svetter litt i 
innspurten 



 

 
Musikere:  

Kapellmester Ronny Klausen – tangenter 
Anette Røssvoll – flygel 
Terje Evensen – bass 

Jørgen Straumfors – gitarer  

Trond Vassvik Snefjellå – trommer 

Lyd:  

Frode Fridtjofsen 

Lys:  

Tomas Oliver Magnussen  

Altmuligmann og uunnværlig:   

Geir Johansen 

Filming: Susanne Bjørkmo, Mette Børstad, Tonje Lillealter  

Kostymer/rekvisita: Alle i truppen + gode hjelpere som: Geir Johansen, 

Audhild Snefjellå, Kjell Ivar Skjærvik 
Manus og tekst:  
Egenprodusert materiale  

 
Regi: Mette Røbergeng, Ingvild Gjølstad, Karianne Gjølstad Gregersen, Trond 

Vassvik Snefjellå 
 

Plakat: Simon Kåre Almli 

Eventyrintro: Simon Kåre Almli 

Video- og lydeffekter: Ronny Klausen 

Brannvakter: Frivillige fra våre nære omgangskrets – takk tel dokk! 

Billettsalg: Nordland Teater 

Prosjektledere: Karianne Gjølstad Gregersen og Marion Brun  



Halloween 2022 

 

Vi er så heldige på Alteren som har ei god 

organisering av komiteer, slik at faste 

arrangement blir tatt hånd om av ulike 

ansvarsgrupper.  

Dette gjelder ikke minst Aktivitetsgruppa for 

barn og ungdom, som igjen var i ilden for å 

invitere til Halloween-fest. 

 

I år var det noe mindre folk, men allikevel til 

sammen rundt 50 personer med stort og 

smått. Vi tror den yngste måtte være 

Kristoffer Holven Loftfjell på halvannet år. 

Han fant seg godt til rette med å tegne på 

tavla i kafeen og så ikke ut til å være det 

minste skremt over alle de skumle kreasjonene 

som beveget seg rundt i lokalene. 

 

Den skumle kjelleren er det store samtaleemnet også i år, og ikke riktig alle våger å gå 

ned. Slik skal det være på ekte Alteren-Halloween. Men, også veldig artig. Å få spise 

masse godteri er en like viktig del av det hele. 

En 

velassortert 

kafé og ikke 

minst kiosk – 

som fristet 

med alt det 

skulle være.  

 

 

 

Her er   de unge selv med og 

arrangerer ved 

å ta sin tørn. 

Flott kledt med 

bl.a. dress og 

creepy maske. 

  



Ellers så hører limbo (danselek) til aktivitetene. Trond V. Snefjellå sto tålmodig og 

holdt stanga slik at bittesmå- og de noe større fikk danset seg under til musikalsk 

tilbehør. Ei artig lita jente på to-tre år, syntes det var null problem å gå under stanga 

og skyndte seg rundt og fremst i køen igjen med det samme. De større ungene var 

tålmodige og snille som lot det gå upåaktet hen. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til de som også i år sørget for en møteplass for ungene på Alteren. Trivelig også 

for voksne å stikke innom og ta en kaffe og skumle muffins eller kake i lag med nære og 

fjerne naboer.  

 

 

  



 

Høstbasar 2022 – der det er hjerterom er det husrom 

Med unntak av stuntet som ble gjort under koronaen i 2020, der en spesialvariant av 

høstbasaren ble gjennomført uten fysisk publikum, streamet direkte på Facebook fra 

SFO-lokalene på skola, så har alle høstbasarer gjennom alle år – vært gjennomført på 

Steinrøys, selve storstua. 

Men, hva gjør man når grendahuset gjennom mange tiår, mangler oppvarming og rett og 

slett ikke er i stand slik at den kan benyttes som tidligere: jo, da er den gamle skola 

åstedet for premiere på arrangering av høstbasar MED publikum til stede. 

Et noe tungvint lokale, må vi kunne si, der kjøkkenet er langt unna og hvor kafeen ble 

holdt i et av klasserommene og «selve basaren» ble avholdt i gymsalen. Men, jovisst gikk 

det utmerket! Planene for utbygging forsterkes av å holde aktiviteter i bygget. 

Komiteen hadde gjort 

hjemmeleksa si og sørget 

for å gjøre lokalitetene 

gagni til formålet. 

Publikum fikk kjøpt 

vafler, kaker, brus og 

kaffe. Og, for ikke å 

snakke om lodder! Enten i 

de mange loddbøkene, 

eller gjennom flere 

runder med effektivt 

åresalg. 

Vi kjente på tradisjonene 

med at både «Bakka-

karan» og «Rødbergenget» 

fikk sine doser med 

gevinster – som seg hør og 

bør. Småbarn rullet på 

golvet og klatret opp-og-

ned trappa med foreldre i 

hælene på tur inn i kafeen 

og ut i gangen. De yngste 

til stede var bare få 

måneder gammel, og den 

eldste – Signar Karlsen – 

var hele 93 år. Signar 

hadde tatt turen i lag med 

Rolf Jensen fra Selfors, 

hvor de bor i samme boligkompleks. (Se ellers reportasje om det på annet sted i bladet.) 

De slo seg på lag rundt bordet med Irene og Kjell fra Skjærvika. 



Marion hadde stålkontroll fra 

salgsbordet. Hun ønsket 

velkommen og kjørte 

trekningene med erfarenhet, 

til tider med sitt lille 

barnebarn, Elisabeth, på 

fanget. Her er det nye 

generasjoner som skal til pers 

og få basarånden inn med 

«morsmelka».  

 

 

Det er trivelig å se at tradisjonene med at barn og 

unge hjelper til i komiteen, holdes ved like. Både i 

kafeen, ved utdeling av gevinster og ikke minst ved 

selve åresalget, fant vi flinke unge hjelpere. Her 

representert med Birthe Nilsen og Solveig Alexandra 

Myhre. 

Når det gjelder gevinstforekomster, så gikk noen 

tomhendte hjem, mens andre måtte ty til fylte 

plastposer. Gevinster eller ikke; de omtrent 80 

gjestene delte i hvert fall ei fin stund i lag i den gamle 

skolebygningen. Det var også hyggelig å hilse på 

«gammel» alterenværing Sturla Z.Nilsen, som etter 

mange år i Oslo har vendt nesen hjem til Rana igjen. 

Han kom i lag med sin yngste sønn Olav, og mamma 

Kickan. 

 

Høstbasaren er viktig inntektskilde 

for driften av ungdomslaget. 

 

Takk til alle som bidro med 

gevinster, som kjøpte lodd og ikke 

minst arrangerte hele kalaset!  

 

  



 

 Flere bilder fra basaren:  

 

 

 

 

 

 

Gammel og ung i skjønn forening 
Signar og Jenny – 2 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyktig ungdom i tjeneste! 
Ida Josefine Vassvik Snefjellå og Mikkel Bjørkmo Jenssen hadde full kontroll i 
matserveringa 



 

 

Alteren andeløp 2023   

Her hviler ingen på laurbærene! Nytt andeløp 

planlegges på tradisjonelt vis, i midten av juni på 

Lillealteren. Loddene er blodferske fra 

trykkeriet og kan nå kjøpes for de som ønsker å 

overraske med et lodd i julepakken – eller rett og 

slett vil kjøpe i gave til seg sjøl. Det kan fristes 

med flotte gevinster for til sammen 32.000 kr. 

 

I år benyttes samme pris som tidligere – 100 kr pr.lodd – men, kanskje AA-styret må 

vurdere å sette opp prisene fra 2024? F.eks. er kostnad for trykking av andeloddene nå 

dobbelt så dyre, sammenlignet med 2010. 

 

Løp og kjøp!  

Håper også at folk er positive til å 

selge lodder når vi kommer over til 

nyåret og utover våren. Det er til 

stor hjelp for de som organiserer 

det hele. Man trenger ikke selge ut 

ei hel bok (25 lodd).  

Kontakt Britt Nancy eller Gerd 

Lillealter hvis du vil bidra. 

  



 

 
 

 

ÅRSMØTE I UL DAGGRY 

20. FEBRUAR 2022 

Kl. 1900 

Sted: Gamle Alteren skole. 

 

DAGSORDEN 

1. ÅPNING 

2. ÅRSMELDINGER 

3. REGNSKAP 2021 

4. BUDSJETT 2022 

5. KONTINGENT 

6. INNKOMNE FORSLAG 

a. Oppdatering overtakelse Alteren skole. 

7. VEDTEKTER 

8. VALG  

9. AVSLUTNING 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 10.februar. 

 

Velkommen alle sammen!  

 

  



Pubaften 06.januar 2023 

 

Ettersom vi har innstilt driften på Steinrøys, er det 

vanskelig å få arrangert en tradisjonell julesoare. Mangel 
på kjøkkenfasiliteter gjør vanskelig å få koka saltkjøttet 

og vaska opp skikkelig etterpå. Men som en som en god 
erstatter – og en mulighet for å møte naboer, så inviterer 

vi til pubaften den første fredagen i 2023.  

Se invitasjon under og hvordan du melder deg på.  

Ses vi der?  

  

  



Julegrantenning 2022  

 

Vi er heldige på Alteren som har ressurspersoner 

som stiller opp for at tradisjoner i bygda skal leve 

videre. Denne gang snakker vi om julegrantenninga 

første søndag i advent. 

Noen fikser julegran, andre ordner med sponsing 

(KIWI Langneset) av det som skal til for å gratis kunne 

tilby publikum pepperkaker, saft og gløgg. Julenissen 

må man finsnakke med, og ikke minst må noen 

organisere og gjennomføre det hele! 

Omtrent 50 stk i tillegg til komiteen, fant vegen til skola i flott, 

barnevennlig vær. Snøfritt, men ypperlig føre i ballbingen , i 

lekestativene og i løypa rundt treet. Vi observerte ulike fottøy – fra 

cherrox til bumma. 

 

Kl. 1700 sørget Tom R.H. Abelsen for at lysene ble tent. Så fulgte en «effektiv gange» 

rundt juletreet, med musikalsk hjelp fra CD-spiller. (Se bildet på forsiden av lagsavisa).  

Gangen rundt treet ble avløst av en sporty og snerten 

nisse som ble lokket fram av    «På låven sitter nissen…». 

Det ble koselig og spennende stund med utdeling av 

nissepakker til alle «snille barn» som hadde møtt opp. 

 

Magisk første møte med nissen 
    
 Lykkelige smårollinger som har 
fått nissepakke 

 

   
         

 

 

 

 

 

  

Gode hjelpere i komiteen 

Tom og Krister sørget for flott gran 

Denne flotte karen jobbet som en helt i 
serveringen, i lag med mamma Veronica.  
Nikolai ble etter hvert en ræser på å ause 
opp perfekt mengde saft og gløgg i 
koppene til alle som ville ha.  



Vi har fått tilsendt flere bilder fra julegrantenningen:  

 

 

  

På bildet: Erlend Jensen, Elvira i vogna, Tonje 
Vonstad, Tora Vonstad Jensen og Aini Otelia Nilsen 
(sistnevnte på besøk fra Gruben) 

På bildet: Helle Teigen, 3 år – med pepperkake. 
Lotte 1 år. Erik Teigen og bestefar Morten Aasen 

Den allestedsnærværende Hilde Anita med god 
kontroll på slengledningene 



 

Den gamle julenissen 2022      
av Jan Robert Antonsen.                                    
Illustrasjoner: gamle julekort fra Nasjonalbibliotekets 
samling  

 

Også dette året satt den gamle julenissen 

i gyngestolen og rugget fram og tilbake 

mens han tenkte på mange ting. Han 

syntes tida gikk fortere og fortere etter 

hvert som han ble eldre. 

Han måtte nok innse at han ikke egnet seg til felles julenisse for kystnissene, 

rødnissene og blånissene. En slik julenisse måtte trolig være født omtrent i midtpunktet 

i regionen midt i en tunnel og underveis til et lasarett som følge av nedstengte 

fødestuer andre steder. Etter fødselen måtte denne julenissen vært utplassert på 

Nordpolen og jobbet ved julenissens verksted i 60 år uten tilgang til internett, medier 

og bladskribenter. Da ville denne personen kanskje være kvalifisert til å bli en felles 

uavhengig julenisse for rødnisser, blånisser og kystnisser. 

 

Den gamle julenissen måtte innrømme at han ikke var nøytral. Han hadde pustet inn både 

rød røyk og vasset i rød snø, og selv om han nå oppholdt seg ofte litt lenger sør enn i 

rødnisseland når han ikke var på Nordpolen, var han ikke fullstendig nøytral. 

 

Lille Balkan. Den gamle julenissen skvatt litt når han hørte at forholdet mellom 

rødnissene, blånissene og kystnissene blei sammenliknet med Lille Balkan på 

riksdekkende fjernsyn. Julenissen måtte prøve å finne noe positivt i dette og tenkte da 

at det snart var 30 år siden det hadde vært en fysisk konflikt på Balkan, og likeledes at 

det tross alt var konflikter litt lenger øst som var enda verre enn dem mellom nissene.  

 

Julenissen kom av og til i hu den gamle vikingeskalden Gorm Gråtunge når han tenkte på 

rødnissene, blånissene og kystnissene. Gorm kvad en gang: «Egen framgang og lykke er 

vel og bra, men grannens uhell og ulykke kan også gi store gleder.» 

 

Det var først og fremst disse sakene med lasarettene og en større landingsplass for 

reinsdyr og andre flyvende objekter som skapte uro grannene imellom. Landingsplassen 

var bestemt skulle bygges hos rødnissen, men lengden var fortsatt ikke helt avklart. 

 

En skribent på kysten fant stadig noen mangler med dette prosjektet. Prislappen var 

ikke på plass, alle undersøkelsene var ikke gjort m.m. Men ryddingen av området var 

startet opp. Skribenten hadde tidligere visst å ha en utrolig hørsel siden han kunne 

overhøre samtaler – særlig sånne der rødnisser var involvert - på flere kilometers 

avstand, selv om de satt inne i et flygende objekt i fart. Men julenissen måtte innrømme 



at denne skribenten sammen med en mann hos jazznissene hadde gjort en god jobb med 

å få det stygge Terra-trollet fram i lyset. Der hadde folk og nisser hos rødnissene og 

jazznissene og flere andre gjort uheldige ting med framtidig økonomi fra kraft. Men 

denne saken var oppgjort og det var på tide å se framover, også for skribenter blant 

kystnissene. 

Nå drømte også skribenten om et monster med 

tentakler som strakte seg ut fra rødnissenes leder 

sitt kontor og som truet med å kvele vekst og 

utvikling hos blånissene og kystnissene. Det minnet 

litt om vandrehistorien om spagetti-monstrene som 

styrte verden. Det måtte være grusomt å ha slike 

bilder i hodet sitt. Det måtte være verre enn det 

verste mareritt. Det måtte nok mer enn en Paracet 

til for å fjerne slike bilder. Men kanskje 

skribenten også kunne være opptatt av om Herr 

Robek kom på besøk i nærområdet. Herr Robek var 

nok en større trussel enn både tentakkelmonstre 

og landingsplassen til reinsdyra. 

 

I rettferdighetens navn skal sies at skribenten en 

gang hadde sagt noe som kunne tolkes positivt om 

rødnissene. Det hadde visstnok skjedd da 

skribenten hos kystnissene hadde nærmere 40 

grader i feber. Da sa han at lederen for rødnissene stort sett virket som en jovial fyr, 

men… 

Det ble fortsatt varmt når kystnisser, blånisser og rødnisser samlet seg om sine 

respektive leirbål og snakket om lasarettene i regionen. Saken med lasarettene var 

vanskelig og førte til mye sinne, fortvilelse og harde ord granner imellom. Her var det 

også snakk om hvor mye av kongens gull som skulle brukes: Skulle det bygges nytt? 

Skulle det bygges på det gamle? Hvor skulle hoved-lasarettet ligge? Akkurat nå var det 

ikke nok av kongens mynter og gull til å bygge noen steder. 

 

Noen av blånissene snakket om at de ville ut av fellesskapet med kystnissene og 

rødnissene når det gjaldt lasarettene. De ville søke seg lenger mot sør hvis mulig. De 

kjente nok på seg at de stod i fare for å miste mest og tok derfor harde virkemidler i 

bruk for å bli hørt. Aksen hvor lasarettet skulle ligge kom nærmere kystnissene enn 

blånissene. Dette gjorde mange blånisser sinte siden de da ble sittende med svarteper. 

Alle tomtealternativene for hoved-lasarettet lå nå hos kystnissene. Julenissen var spent 

på neste kapittel på historia, det var mer tragedie enn komedie … 

 

Men det var ikke slik at det ikke fantes skribenter blant rødnissene som brukte harde 

ord mot kystnissene også. Det å hele tiden si at kystnissene bodde på en holme langt ut i 



havet, var omtrent like meningsfullt som det som ble sagt om at rødnissene skulle bygge 

landingsplass for reinsdyr og andre flyvende objekter på Saltfjellet. 

 

Den gamle julenissen lurte av og til på skribentene som redigerte avisene kunne bytte 

sted. Hvis for eksempel en ivrig skribent blant kystnissene kunne byttet plass med en 

skribent hos rødnissene og omvendt hadde de kanskje forstått hverandre bedre etter 

hvert? 

 

Det skjedde også at tohjuls-kjørende doninger med førere blant kystnisser, rødnisser 

og blånisser samlet seg i en kirke hos rødnissene for å fremme samarbeid. Dette var et 

godt tegn syntes julenissen, selv om noen kunne mene det var litt naivt. Det at folk 

kunne møtes å snakke sammen var i alle fall ikke galt. For øvrig så det fortsatt ut til at 

kultur og idrett samarbeidet godt. 

 

Også i år raste en rekke velosipeder fra mange 

land gjennom områdene til rødnissen, jazznissene, 

blånissene og kystnissene. Det hadde kanskje ikke 

samme nyhets-interesse som første gang. De som 

arrangerte løpet, likte tydeligvis fjellovergangen 

mellom blånissene og jazznissene. Men løpet 

sperret veiene for andre trafikanter, og særlig 

hos jazznissene snakket noen om at de ønsket det 

skulle bli en stund til neste gang. Julenissen tenkte 

da at det kanskje det var bedre neste gang å legge 

velosipedløypa fra rødnissene gjennom Sverige til 

hatt-nissene og så til blånissene. Det var tross alt 

bedre å irritere noen svenske-nisser og rødnisser 

på vei til hytta, enn jazznissene. 

 

Når det gjaldt flyvende objekter, hadde det vært 

usikkert med reise den siste tiden. Julenissen var 

glad over å ha sine flyvende reinsdyr som 

forurenset forholdsvis lite. Ellers ville det vært 

vanskelig å komme jorda rundt innen tidsfristen. 

 

Etter to år med korona ville folk og nisser ut å røre seg igjen. Det forstod han, men 

mange av pilotene som førte de flyvende objektene var oppsagt, og andre ansatte ved 

landingsplassene hadde funnet seg andre jobber. Nissen var derfor glad for at han 

hadde sine reinsdyr han kunne bruke uten å måtte få sjekket pass, gjennomgå 

sikkerhetssjekk og sjekke inn bagasje på en slik landingsplass. 

 



Julenissen fryktet fortsatt at alle vindturbinene kunne bli farlig for både han og 

reinsdyrene og andre flyvende objekter. 

 

De lyserøde og lysegrønne som styrte landet mot Nord hadde nok å stri med. Etter 

koronaen ble det krig i Europa, strømkrise og bensinkrise der prisene steg og steg. Men 

de ble satt under press fra alle kanter. Hverken folk eller nisser var helt fornøyd. 

Strømprisene raste oppover i deler av landet og de som styrte ble kritisert fra både 

venner og motstandere. 

 

Landets leder var en mann med gode intensjoner, men uten flertall var det av og til 

vanskelig å gjennomføre ting. Lederen for det lysegrønne partiet led under litt det 

samme som et tidligere parti som lovet de skulle fjerne bompengene når de fikk makt. 

Det er vanskelig for et parti å bestandig få det slik de ønsket. 

 

Julenissen var klar over som nevnt et tidligere år at en tsar styrte over Russland, men 

at han var utstyrt med en slik jernhånd overfor sine nærmeste brødre og søstre hadde 

ikke julenissen eller mange andre forutsett. Det var så trist og trasig at det ikke fantes 

egnede ord i noe språk å uttrykke det som har skjedd og fortsatt skjer i forhold til 

nabolandet. 

 

I USA var landet så splittet at selv forholdet mellom blånissene, rødnissene og 

kystnissene bleknet til sammenligning, utrolig nok. I USA levde omtrent halvparten av 

folk og nisser i hver sin totalt forskjellige virkelighet. Mange trodde fortsatt på den 

tidligere trumpete presidenten som hardnakket sa at han hadde vunnet forrige valg, 

mens den nye presidenten fortsatt slett ikke var helt ny i antall år og ikke var spesielt 

populær heller. 

Nå ville julenissen ut på trappa for å trekke frisk luft før 

han la seg. Nordlyset danset over himmelen og stjernene 

skinte i den klare natten. Jorda var et vakkert sted, bare så 

synd at folk og nisser gjorde så mye rart som fikk så store 

konsekvenser for andre. I morgen var atter en ny dag med 

forberedelse til jula, og det gledet han seg til. Nå skulle han 

inn å tenne et stearinlys og be en stille bønn for den urolige 

kloden han befant seg på. Han børstet de få snøfnuggene av 

Nesnalobbene og gikk rolig inn og minte seg på at han måtte 

gi småfuglene mer mat i morgen tidlig. Han nynnet nesten 

lydløst på sangen «Deilig er jorden». Det virket kanskje rart 

å nynne en slik sang dette året, men han følte plutselig 

behov for det. Fint ville det vært hvis verden kunne 

oppleves bedre for flere neste år, tenkte han 

ettertenksomt og lukket døren, mens et svakt vindpust 

virvlet opp noen få snøfnugg langs veggen på huset hans. 

 



 

Hjemme hos – i denne utgaven: hos opptil flere 

Flere av den eldre garde i bygda, har flyttet ut av husene der de bodde på 

Alteren og skaffet seg husvære i ‘dalstroka innafor’. I denne utgaven av 
Heimhug har vi tatt turen innom fem av dem. Hvor bor de nå og hvordan har 

de det?  

Første stopp ble gjort på Ytteren omsorgsboliger. Her er det 24 leiligheter 

og i tre av dem bor det kjentfolk av oss.  

 

Magnor 

 

I første etasje finner vi Magnor (Heien). Her har 
han bodd siden 2018. Inn i leilighetene i denne 

blokka, kommer vi først inn i en liten gang, 
deretter videre til en gjev kjøkkenkrok og stue. I 
tillegg er det soverom og bad. Manglende 

dørstokker gode dør-bredder gjør det rullestol-
vennlig. Og akkurat det er godt for Magnors del. 
Med redusert funksjonalitet i en side, er 

rullestolen ett nødvendig redskap å ha.  

 

Selv om muligheten for å få levert middag fra 

sentralkjøkkenet like ved, sverger Magnor til 
Fjordland og 3.søndag i advent er det 

risengrynsgrøt på menyen.  

 

  



Magnor fylte 90 år først i september. Han jobbet i 

Altermark talkgruber hele sitt arbeidsliv, og 
han har mange artige historier fra den 

tiden. Som ung var han i 
Tysklandsbrigaden og i høst fikk han sin 

velfortjente heder fra denne tiden.  

I tillegg får vi se infanteriknappen – som 
er ganske unik. 2 av 400 stk fikk denne 

knappen – og den ene har Magnor! 

Nisser og adventsstjerne er kommet opp og 
snart er det jul også her i huset. Hvor Magnor skal 
tilbringe julekvelden i år, er ikke helt avklart – men i Rana 

blir det sier han        

Vi takker for oss i denne etasjen og tar turen opp i 2.etasje.  

 

Gudrun 

 

Her finner vi ho Gudrun (Alterskjær). Hun har også bodd 

her i 4 år – de to første fikk hun bo her sammen med 
mannen Einar før han gikk bort. Gudrun har også 
redusert funksjonalitet i venstresiden etter et slag, og hun 

er avhengig av rullestol. Men hun klarer å komme seg ut 
og inn av denne selv – blant annet for å ta en kvil på 
sofaen innimellom. Og leiligheta er praktisk og fin å bo i. 

Det er også frihetsfullt å kunne ta imot besøk når det 
måtte passe – det eneste ifølge Gunvor – er at gjestene må 

koke kaffen selv. Et lurt og praktisk råd synes nå vi.  

 

Gudrun er 84 år og har tre barn. Sønnen Oddvar med sin 
familie bor på Alteren, mens de to andre sønnene (Steinar og 

Jan Olav) bor sørpå. I tillegg er det kommet både barnebarn og oldebarn 
både i nord og sør. Når vi kommer inn på temaet jul, så er det dette med 

julegaver til etter hvert stor familie. Gaver blir det – og svigerdatter Heidi er 
assistent når det skal pakkes inn og sendes til alle. Ho Heidi er en god 
hjelper, før julebordet stilla ho opp å lakka neglene til Gudrun. ‘Du vet’ sier 

Gudrun ‘Er neglene lakka, så e det ikkje så nøye med resten!’. Dette 

visdomsordet er også notert!  

 

Julaften skal tilbringes hos Oddvar på Alteren. På menyen står lutefisk og 

det er julemiddagen sin det. 

På kjøkkenveggen henger ett flott familietre – tegnet av svigersøster Ann 

Elise Altermark.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker Gudrun ei fortsatt fin førjul, og 

tar trappa opp en til etasje.  

 

Gunvor 

 

I januar i år flytta Gunvor (Gullesen) fra Lillealteren også hit.  

 

Med Gunvor har de fått ei aktiv dame på huset som trør til 
for å hjelpe til når det skal arrangeres noe. Når vi ankom 
bygget, traff vi ho i inngangspartiet – da var ho nedom for å 

ta ut av oppvaskmaskinen i fellesstua.  

Ho fær fort imellom (ho sei ho bi 90 
år tel sommeren, men vi trur ho lyg 
på alderen og e yngre…) og vi avtalte 

(les: overtalte) henne til å få ta ett 
bilde eller to av henne etter hvert. 

Utenfor inngangen til leiligheta vokter 

stornissen – regner med han også er fra Lillealteren. 

 

Inne i leiligheta er mange gode juleminner kommet 
frem. En vakker engel som skifter farge på en nydelig 

juleduk, er et skikkelig blikkfang.  

 

 

Gudrun i stua med kjøkken og gang i bakgrunnen 

Altermark Familietre 



 

Gunvor har etter hvert mange etterkommere 

hun også. Her fant vi ett kjempegodt tips for 
ikke å komme ut av tellingen. I sofaen har ho 

ei pute der oversikten står:  

 

Men en viktig endring:  
det skal være oldemor til 10 – så er siste 

skuddet på stammen talt med.  

 

Når det blir jul, går ho på omgang sier hun. I 
år er turen kommet til Lillealteren hos Hans 

og Ann – og på menyen er det ribbe.  

 

Leiligheta er veldig hjemmekoselig. Ei 
lettstelt og varm leilighet er goder man 

skal ha når man har jobbet på et helt 

liv.  

Fra stua har alle leilighetene utsikt 

mot fjorden.  

 

 

 

 

 

 

 

Fellesstua i 1.etasje 

 

På omsorgssenteret har de ei 
felles stue i 1.etasje. Her er 

det pyntet til jul og vi får vite 
at det var julebord der på fredag. Ribbe og 
pinnekjøtt med tilbehør, karamellpudding 

til dessert og tårnkake til kaffen ble servert. 
Maten var nydelig – og selvfølgelig vanket det en liten 

akevitt. Når Heimhugs utsendte lurte på hvordan det 
gikk, så gikk det veldig bra – ingen måtte kjøre 

hverandre hjem        

 

 

 



 

Dagen derpå var turen planlagt innom Selfors omsorgsboliger på Leirfallet. 

Der bor det to travle herremenn som har travelt program, så Heimhugs 
utsendte måtte avvente til tirsdag. Det er ikke bare-bare å være aktiv 

pensjonist.  

 

 

Rolf 

 

På forsiden av Rana Blad denne uka, finner vi reportasjen om ho som har 

kjøpt gammelbutikken på Alteren, og da er det på sin plass å avlegge 
gammel-eieren et lite besøk for å se hvor han har flyttet – og hvordan han 

har det.  

 

Inn fra 20 minusgrader kommer vi inn i leilighetsanlegget. I 1.etasje kommer 
vi inn til ett fellesrom/stue, der beboerne kan møtes. Rolf (Jensen) flyttet hit 

for litt siden, og holder enda på å finne plass til det han har tatt med seg hit. 
Ei trivelig leilighet med kjøkkenkrok, stue, soverom, stort bad og gang. I 
tillegg er det ei gjev bod utenfor leiligheta – og ikke minst: oppvarmet garasje 

i kjelleren der bilen står parkert.  



Rolf – som opprinnelig er fra Mehus på Nesna – bodde 

sammen med Lillian og ungene på Alteren fra 1970 og 
til i år – dvs hele 52 år. Jeg kom til Alteren i 1991 og 

har heldigvis minner fra både butikken og at Rolf var 
sjåfør på skolebussen som frakta ungene både til og fra 
skolen om dagene. Fra butikk-tiden skryter Rolf 

uhemmet av ho Ingrid fra Bustneset (som nå bor på 

Båsmoen). Ho var en fantastisk ansatt å ha.  

 

Dessverre gikk Lillian bort i høst, for Rolf skulle 
selvfølgelig helst ha hatt henne med hit – men sånn ble 
det nå ikke. Men i den nye leiligheta er mange bilder på 

tur å finne sin plass – og her får både Lillian og resten 
av familien hedersplasser rundt om. Sønnene Morten og 
Pål har begge familie som etter hvert har vokst, og til 

sammen er de etter hvert ett helt gjeng.  

 

Julaften skal tilbringes hos Morten i Fageråsen, og der blir det 

servert tradisjonell svineribbe. Smaken på julematen har han for så 
vidt kommet godt i gang med; først var det julebord i fellesstua i 
2.etasjen før helga, og i går var det julebord på Røde Kors på 

Gruben. Jeg kjenner jeg blir oppriktig glad for å høre at det går helt 

fint å være aktiv og delta på det meste, selv om du er fylt 90 år        

 

Han Rolf har fått det alle tiders på Leirfallet!  

 

Signar 

 
I 2.etasjen finner vi Signar (Karlsen) og han er også 

forholdsvis fersk i dette boligkomplekset. Han flyttet hit i 
sommer og trives veldig godt. Nå er det ei stund siden 

Signar (og Astrid) flyttet fra Alteren (i 1992), men etter å 
ha bodd her ute i 26 år er du uten tvil som en alterværing 

å regne.  

Signar er også en aktiv kar som er med på det som skjer. 
Han er veldig fornøyd med å være i god form og også være 

fylt 93 år. Bilen i garasjen benyttes også til å farte rundt 
på det som han skal være med på. I år har han allerede 

fått med seg 4 julebord, så denne karen ligger ikke på 

latsiden.  

 

Signar har også etter hvert mange etterkommere. Fra barna Roger, Tove og 

Lisbeth sine grener teller flokken nå hele 32 stk med stort og smått (herav 14 

oldebarn) – og Signar har full kontroll på siste fødsel og nummer i rekken.  



 

På spørsmålet om hvilke planer han har i julen er svaret ‘Fullt program!’ 

 

Det hele starter lille julaften med lutefisk hos Lisbeth. Deretter er det 
tradisjonell frokost hos Signar kl 10 på julaften, før de tar turen på 
kirkegården. Deretter blir det juleribbe hos barnebarnet Aleksander i år. Og 

det fortsetter 1.juledag med ribbe eller kveite før han tar juleferie 2.juledag 

      Godt å ha planene i orden!  

 

Fellesområder  

I dette leilighetskomplekset er det 2 flotte fellesrom med tilhørende kjøkken. 
Utenfor fellesrommene er det store altaner der en kan 

nyte utsikten enten den ene eller den andre veien. 
Trimrom finnes også i 2.etasje, og her har Signar 

plassert trimsykkelen som benyttes innimellom. 
Korridoren er 80 m lang og kan lett benyttes som 
trimrute frem og tilbake i stedet for å gå ut på glarholka 

og frost. 

Et annet pluss de har her, at det finnes 2 soverom som 

de kan leie om de trenger ekstra overnatting av 

besøkende.  

 

God jul! 

 

Etter å ha vært innom disse fem i sine leiligheter – både på 

Ytteren og Selfors – så er det veldig godt å se at det er mulig å 
kose seg på ‘gammeldagan’ og ha det lettvint. I disse dager 
når vi andre bærer ved, er det vel fortjent at de har det 

varmt og brukervennlig inne – og på toppen av det hele; 

finne bilen i en oppvarmet garasje når en skal ut på raill.  

 

Takk for at jeg fikk komme innom – og jeg håper alle får ei 

fin førjul.  

 

 

 

Heimhugs utsendte bladfyk denne gangen;  
Marion 

 

 


