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E-post
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Evelyn Pettersen
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Urianstadv 3B, 1458 Fjellstrand m 95 05 18 16
E-post
evelyn_pettersen@msn.com
Vara: Edny Sannes
p 22 67 11 66
Trondheimsvn 43, 0560 Oslo
m 90 68 87 70
e-post ednysannes@yahoo.no
Vara: Oskar Molund
p 21 94 00 36
Hellerdustubben 46A, 0671 Oslo m 95 05 24 20
e-post olmolund@mail.com
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§ 1 Formål for Nordlændingernes
forening er:
1. Å samle kvinner og menn med interesse
for Nord-Norge
2. Å virke for Nord-Norske interesser og
utbre kjennskap til vår nordlige landsdel

Leder: Liv Karin Lande
m 95 21 14 88
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo
e-post: livlan@online.no
Nestleder: Yngvar Gundersen m 63 80 78 87
Eltonv. 20A, 0586 Oslo
E-post:
yngvar.gundersen@ffi.no
Sekretær: Stig Nilssen
Dragonstien 5E, 2050 Jessheim
E-post:
stig@nilssen.com
Kasserer: Martin L. Steiro
p 22 46 09 45
Armauers Hansensgt 6, 0458 Oslo
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Dirigent: Dorte Fiskaa
m 91 79 31 17
Koret har øvelse hver tirsdag kl 1915-kl 2145 i
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo
tlf 22 22 27 80
Bankgiro Postbanken
Hjemmeside:
e-post:

0540 08 46164

www.mamut.net/nfkor
stig@nilssen.com

Koret er et blandakor og ønsker nye
sangere velkommen!
Ta kontakt, og vær hjertelig velkommen.

På veg til Alstahaug og Petter Dass. Foto RE

Kramboden
Vi selger

NFK:
” CD/Kassett
"Mjuke vinnja"
kr 80,-/50,Kontakt: Martin Lind Steiro, 22 46 09 45
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Foreningen:
Platte Kåre Espolin Johnson "Nordlandsjekt" Kr 300,Kassett 125 års jubileum konserter
Kr 100,Pins Nordlændingernes Forenings logo
Kr 50,Kontakt: Odd Bjørnar Øren 22889914
e-post: ob-oere@online.no

Vinterstemning Gaunes.

Foto RE

Det blå Tromsø.

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Foto RE
Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Juni 2009
Så er det øyeblikkelig sommer, uansett vær.
I hagen min har alt av prydbusker og trær
blomstret og blomstret og er ferdig lenge før
sommeren kommer. Den har vært dyprød, lilla,
rosa, gul, hvit og blå. Veldig vakkert.
Skvallerkålen, det forhatte ugresset, ”blomstrer”
uhorvelig mye, også. Så det er bedre å gå inn og
tenke på Nordlændingernes Forening.
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Fredrikke Tønder Olsens Legat
Statuttene er gjengitt i sin helhet i ”Nordlands Trompet” nr. 4, og formåls-paragrafen
for Fredrikke Tønder Olsens Legat har følgende ordlyd:
”Fondet har til formål å gi økonomisk støtte til utdannelse for unge piker født og
oppvokst i Nordland. Stipendiene gis til utdannelse ved yrkesskoler, høyskoler,
universiteter og til kunstnerisk utdannelse.”

Petter Dass’ Stipendiefond
Formålsparagrafen for Petter Dass’ Stipendiefond har følgende ordlyd:
”Fondet har til formål å gi økonomisk støtte til studenter fra Nord-Norge til studium
ved høyskoler og universiteter.”

Vi måtte utsette vårt trivelige Barnediskotek til høsten.
Ellers har vi vært intervjuet på Nordnytt radio og på TV, i et program
som heter Sveip på NRK2. Dette skjedde tirsdag 5. mai. Det startet med
at Robert Greiner i Nordnytt slo på tråden og lurte på hvordan det stod
til med oss. ”Takk bare bra” sier jeg. Så koseprata vi videre og han lurte
på hvordan det stod til med medlemmene. ”Vi ønsker oss stadig flere”
sier jeg. ”Har det vært mange før?” ”Ja, i tidligere tider da Foreningen
arrangerte turer til Canada strømmet folk til for å få være med”, sier jeg.
”Men det var da”. Dette medførte en kjempeoverskrift om at vi hadde
mistet 80% av medlemmene og det førte igjen til at jeg samme dag
plutselig befant meg foran et webkamera på Marienlyst, direkte på TV
og fortalte at vi holder oss veldig godt, har et godt liv, planlegger 150
års feiring, men selvfølgelig, om folk fra Nord-Norge og venner av
Nord-Norge ville komme i flokk og følge til oss også nå så ville vi bli
veldig glade.
Ellers så var jeg forleden og så Knut Hamsuns ”Markens grøde” med
Juni Dahr og Gard Eidsvold. Det var gripende og sterkt. I september
spiller de på Bygdøy. La ikke anledningen gå fra dere. Dette er en sterk
opplevelse. Hilsen Rigmor
Nordlændingernes Forening i Oslo
Nordlands Trompet
Postboks 2645 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Kontakt Sigurd Hãnninnen
www.nordlaendingernes-forening.no
s-haen@online.no
mobil 994 12 984
www.by-ogbygdelagsforbundet.no
www.mamut.com/nordlaendingernes_forenings_kor
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 22986664, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

Søknadsfristen for 2010 går ut den 1. nov i år for begge fond.
Legatstyret behandler innkomne søknader og resultater med navn på de
heldige som får stipend, vil da først foreligge i januar/februar 2010.
Søknader kan sendes til
Arnfinn Kristensen Lillebakveien 36
2010 Strømmen, e-post arnfinn@getmail.no

Arrangementer høst 2009
Nordlændingernes Forening

Fredag 09.10.2009
Søndag 11.10.2009
Lørdag 14.11.2009

Kulturkveld
Barnediskotek
Boknafiskaften

Bygdøy Allé 59B
BBF
Engebret

Nordlændingernes Forenings Kor

Søndag 29.11 2009
Søndag 06.12.2009

Adventskonsert
Julekonsert

Frogner Kirke
Sinsen Kirke

Med forbehold om endringer

Grasrotandelen:
Husk å ta med org.nr. 983 712 673 Nordlændingernes Forening når
dere tipper. Legg det inn på spillekortet.
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Invitasjon til Kulturaften

Invitasjon til

Fredag 9.10.2009
i Bygdøy Allê nr 59B 0265 Oslo
Hjertelig velkommen til Kulturaften i ny ”fasong”
Vi møtes i Siri Andresens store, og gode leilighet.
Programmet er ennå ikke helt bestemt, men det blir:
Foredrag om Kystkulturen og kystbåtene i tidligere tider
ved Sverre Nordmo fra Gratangsbotten
Eller
Filmframvisning av Bare Vær filmen om Henningsvær av
Marianne Eyde eller:
Foredrag om Kystkvinners fall av Dagrun Grønbech fra
Herøy
Det blir også maleriutstilling med May Reilos vakre bilder fra
Lofoten og andre steder i landet.
Og selvfølgelig: God mat og Godt drikke.
Hold av kvelden
Mer informasjon kommer i Septembernr av Nordlands Trompet og på
e-post til dere som har det.
Ellers så treffes vi på telefon: Rigmor: 66919492/906 17 235
Randi 22294817/ 957 93 144, Per Hernik 975 76 776

Barne-Diskotek
Aldersgrense: 0 og oppover
(Voksne ”kan” tas med)

Søndag 11. oktober 2009 kl 15:00
I BBF, Bennechesgt. 2
Barn er glad i musikk
Barn er glad i å synge
Barn er glad i å danse og springe
Det er voksne også glad i
Vi inviterer til diskotek i BBF’s lokaler
Vi setter på platespilleren og lar barna synge
og danse og springe slik som de liker så godt.
Vi voksne blir med på leken.
Diskojenta
Vi serverer brus og boller og kaffe og slike
godsaker som hører til.

Påmelding til Mia 22112711, 90747933
Per-Henrik 975 76 776
e-post: rigmor.eidem@c2i.net
Innen 05.10.2009
Kr 25,-pr person
Hjertelig velkommen til store og små og
venner og venners venner
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Referat fra Nordlændingernes Forenings 147. årsmøte 12.2.2009.
Møtet ble holdt i BBF`s lokaler. Formann Rigmor ønsket de 17
fremmøtte, inklusive 7 fra styret, hjertelig velkommen.

1. Innkalling og saksliste ble deretter enstemmig godkjent.
2. Willy ble valgt til dirigent og Oluf til referent.Edny og Arnfinn ble
valgt til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2008 ble lest av dirigenten med pause etter hvert
hovedpunkt. Merknader: Det var stort sett positive merknader til
arrangementene som var avholdt. Dog uttrykte noen misnøye med
oppvarterne under Boknafiskaften og at man kanskje skulle se seg
om etter et annet lokale, Engebret ble foreslått. Alle var fornøyd
med den ”nye” Trompeten. Under Oppmerksomhet/gaver skulle
fødselsdagen til Jakob være 27. oktober. Beretningen ble så
godkjent med de nevnte merknader.
4. Regnskap for 2008-inkl.foreningens faste fond i revidert stand. Odd
Bjørnar redegjorde for regnskapet. Han bemerket den svake
kontingentinngangen. Arnfinn redegjorde for faste fond. Det ble
bemerket at lederen i fremtiden skal overlevere fondsprotokollen til
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Takk for maten tale på Torskaften 7.3 2009
Kjære alle sammen
I gamle dager ei bønn før og etter maten vi alltid ba
Vet ikke helt sikkert, men jeg tror det var for at vi var gla
Vi håpet å bli mett og god
Når vi så den gode maten der sto
I dag har de fleste i Norge mat på bordet
Og dette i kveld har vært av det helt store
Leste i en nordnorsk avis at mølje hadde alle sunnheters bevis
Spekket som det var med proteiner og vitaminer i massevis
Mat og drikke har smakt oss godt
Håper alle av lever og rogn fikk nok
Vi føler oss stinne og mette
Så dette vil nok ikke så fort ut av minne smette
Kjøkkenpersonalet vil gjøre oss den ære
Og et øyeblikk sammen med oss være
Vi vil dere takke for hyggelig og god servering
Fra kjøkkensjef og ned til yngste lærling
Takk alle sammen
Tilslutt en takk til alle
som denne fest fikk i
stand
Håper vi om et år igjen,
er i gang
Takk for maten
07.03.2009/ Randi Renø
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kvelden hadde vært i fokus og i
likestillingens Norge går jo sånt
noe ikke an. Skal en tro på
akklamasjonen tror jeg talen falt
i smak.

Så kom desserten på bordet og
den var virkelig god – den
smakte fortreffelig.
Nestformannen fikk så ordet og
skulle takke for maten, men der
ble litt latter da der var sneket
seg inn en linje med håp om
nok lever til alle. Som sagt,
dette skapte litt munterhet, men
det er alltid av det gode.
Tilslutt ble vår Nord-Norske
nasjonalsang ”Å eg veit meg eit
land” stående og rungende
sunget
som
bare
vi
nordlændinger kan det.
12.02.2009/Rand Renø
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Leveren som mangla på Torskaften.
Vi gleda oss alle til årets Torskaften,
med ”Torsk, lever og rogn servert to
ganger”
Vi var pynta, bordet var pynta,
gjestene glade og forventningsfulle,
Koret sang vakkert til åpningen av
festen, intet kunne bli bedre.
Så skjer altså det at kjøkkenet hadde
stelt seg slik at de hadde omtrent ingen
lever. Vi satt intetanende og
forventningsfulle ved bordet. Vi får en
frysende uro i magen da katastrofen
åpenbares: Ingen lever!!
Det er slik at lever er så viktig ved
dette måltidet at mange ble både sinte
og lei seg og skuffet.
Vi skal ha mye lever!! Sånn er det!
Punktum!
Vi beklager dette sterkt. Om og om og
om igjen. Vi er lei oss for at mange
ble skuffet og følte at middagen var
ødelagt. Vi beklager dette så veldig,
veldig mye.
Styret, ved formann Rigmor

5.

6.

7.
8.

revisor. Revisor bemerket at tidligere mangler i regnskapet er rettet
opp. Regnskap og Faste Fond ble enstemmig godkjent.
Budsjett for år 2009. Odd Bjørnar gjennomgikk budsjettforslaget for
2009. Merknader: a) Bør ringe til medlemmer som ikke har betalt
kontingenten, b) Bør sette inn annonse i Aften-Aften om
Torskeaften, c) Diverse utgifter forandres til andre utgifter, d)
innkomne forslag bør bli en post i innkallingen til årsmøtet. Posten
renteinntekter settes til kr 10.000 og underskuddet reduseres da til
kr. 13.000.Med denne forandringen ble budsjettet vedtatt.
Orientering om korets aktiviteter. Birger ga en oversikt over korets
engasjement i år 2008. Koret har nå vedtatt å gå tilbake til sitt
opprinnelige navn, Nordlændingernes Forenings Kor. Orienteringen
ble tatt til etterretning.
Orientering om Stipendiefond og Legater. Jakob Leirskar orienterte
om Petter Dass Stipendiefond og Frederikke Tønder Olsens Legat
og hvilke stipend som var utdelt.
VALG: Arnfinn la frem valgkomiteens forslag der det manglet
forslag på formann og nestformann. Rigmor ble anmodet om å
fortsette ett år til, og det aksepterte hun . Til nestformann ble valgt
Randi Renø .Oskar Molund ble valgt som varamann . Se vedlegg.

Etter møtet ble det servert lapskaus med drikke etter behag.
Ås, den 24. februar 2009.
Oluf Danielsen (referent)

Kystbåter

Det nye styret:
Sett fra venstre bak
Evelyn Pettersen, Mia
Danielle Movik, Randi
Renø
Forran: Per Henrik Kvitblik,
Edny Sannes.
Foto Rigmor Eidem.
Oskar Molund og Ellenor
Håkonsen var ikke tilstede.
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Et årsmøte er igjen over
Å være i valgkomite i en forening i våre dager er ingen enkel jobb.
Kandidatene til de forskjellige verv er vanskelig å finne.
Det har ikke vært enkelt noen gang, men det ble verre og verre.
Intet unntak denne gang heller, men du store tid så glad en blir når alt
ordner seg og kabalen går opp.
Lapskausen og ølet måtte på bordet før alt gikk i ”boks”.
Intet er mulig på tom mave, det lærte vi i hvert fall denne gang. Det
147. årsmøte er vel i havn, så, selv om det ble sene kvelden før alt var
klart, så kan en vel si: ”Vi sto’ han a ”
Jeg tror det ligger noe i det uttrykket, så jeg ønsker for oss alle – et godt
arbeidsår.
12.02.2009/Randi Renø, nestformann

Send oss gjerne bilder og fortellinger til Trompeten.
Det blir vi glade for. Rigmor

Lofoten industrier
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Torskaften 7. mars 2009
80 feststemte gjester fant veien
til Odd Fellows selskapslokaler
denne kvelden.
De ble mottatt med muserende
vin og de fleste fant en kjent og
slo av en prat i salongen.
Kl 19:00 gikk ”gongongen” og
alle ble bedt inn til nydelig
dekkede bord. Da vinen var
kommet i alle glass kom
Nordlændingernes
Forenings
Kor og inntok podiet. De åpnet
med en munter drikkevise, så
stemningen steg med en gang.
De sang så 2 sanger bl.a ”Mjuk
vinnj” til ære spesielt for
aftenens medaljevinner.
Nestformann
Randi
Renø
ønsket så velkommen og gav
ordet til aftenens toastmaster
Oluf Danielsen. Han ledet
kvelden på en utmerket måte og
hadde hele tiden innfelt små
biter om og av Knut Hamsun.
Dette var et festlig innslag.
Så kom første servering
m/torsk, men ak og ve nå
skjedde det som ikke bør
forekomme på en Møljekveld.
Ved 2 bord (16-20 stk) fikk de
ikke servert lever - det var ikke

mer igjen, fikk vi opplyst fra
kjøkkenet.
Det skulle være 2 ganger
servering, så da ble det selvsagt
intet til noen den andre gangen.
Dette er bare noe som ikke bør
skje og jeg håper dette må få
konsekvenser for dem som
leverte dette lite vellykkede
måltid. Prisen bør i hvert fall bli
betydelig redusert.
Ordet ble så gitt formannen
Rigmor Eidem som holdt en
passe lang og god tale.
Så kom aftenens cloue, som
selvsagt var utdeling av Petter
Dass
–
medaljen
til
Senjaværingen Tove Karoline
Knutsen. I hennes tale var
flettet inn et par små dikt + at
hun sang ”Blå kvejl”
og dette ble virkelig godt
mottatt. Randi Renø fikk så
ordet og holdt en kort takketale
og overrakte formannen en
blomsterbukett som takk for at
hun igjen hadde stilt opp som
formann.
Deretter
gikk
nestformannen over til å hylle
herrene som denne kvelden var
kommet helt i skyggen av oss
kvinner. Det var vi som hele

