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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

Koret har øvelse hver tirsdag kl 1915-kl 2145 i
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo
Bankgiro Postbanken 0540 08 46164
Hjemmeside: www.mamut.net/nfkor
e-post: nfkioslo@gmail.com eller
stig.nilssen@c2i.net

Koret er godkjent mottaker av
Grasrotandelen, orgnr 993 993 042
Koret er et blandakor og ønsker nye
sangere velkommen!

Kramboden
Vi selger

NFK:
CD "Mjuke vinnja" kr 100,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: Rigmor Eidem 66919492
e-post: rigmor.eidem@c2i.net

Ei litaNordlandsjente, vesle Maia, foran Operaen i Sydney
Australia.
Foto pappa Jens Henrik

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Desember 2011

Fredrikke Tønder Olsens Legat

Siste nr av Nordlands Trompet i dette året som
har vært tilegnet Elias Blix og feiring av hans 175
års jubileum. Gildeskål kommune og
prosjektleder Petter Kjærnes har gjort en
utmerket jobb. Det har vært mange arrangement
over hele landet og vi har bidratt. Nå skal vi bare
feire jul, så starter vi 2012 med Juletrefesten.

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.”

Jeg har sittet mye på Riksarkivet nå. Jeg har lest veldig mange
protokoller med styrereferat, referat fra utallige møter og fester,
avisutklipp, bilder og enda mer. Historien om Nordlændingernes
Forening er spennende og stor. 3. juledag var fast juletrefestdag.
Voksne og barn sammen, sang, musikk, juletregang, mat, eventyrstund.
Regine Normann leste egne eventyr fast, helt til hun i eldre år reiste
nordover. Hun har skrevet flotte eventyr.
2012 er et nytt jubileumsår. Denne gang er det vi, Nordlændingernes
Forening som feirer 150 år. Vi skal ha stor jubileumsmiddag med kultur
13. oktober. Det blir en flott kveld. Kryss av på kalenderen. Men det
blir også Torskaften i mars og feiring av Petter Dass-medaljen. Nytt
kryss på kalenderen.
I dette nr takker vi Oluf Danielsen, Jakob Leirskar og Camilla Myrli for
fine bidrag og Maia. Vi blir glade for bilder og bidrag til Trompeten.
Vi ønsker igjen velkommen til nye medlemmer. Det er gledelig.
Vel møtt til juletrefest og 2012. Hilsen Rigmor
For ordens skyld: min e-post adresse på Facebook er:
rigmor.lillian@gmail.com
www.Facebook.com/pages/NordlaendingernesForening/126042341947
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.net/nfk
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

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.”

Søknadsfristen for 2012 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 2012.
Søknader kan sendes til
Arnfinn Kristensen Lillebakveien 36
2010 Strømmen, e-post arnfinn@getmail.no

Arrangementer vår 2012
Nordlændingernes Forening

Søndag 8. januar 2012
Torsdag 9. februar 2012
Lørdag 10. mars 2012

Juletrefest i BBF
Årsmøte i BBF
Torskaften i Shippingklubben

Nordlændingernes Forenings Kor

Se egen hjemmeside: www.mamut.net//nfkor
Med forbehold om endringer

Grasrotandelen:

.

Husk å ta med org.nr 983 712 673 Nordlændingernes
Forening når dere tipper og spiller lotto. Legg det inn på
spillekortet, så får vi Grastorandelen. Det hjelper veldig
godt med nye inntekter
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Sola skinner utenfor vinduene i Woolahra. Maia har hatt en travel dag.
Hun forteller at snart skal de flytte til England, men først skal hun på
Outpac tur rundt i Australia, så skal hun hilse på grandma og grandpa i
Chicago, før hun drar til England hvor bestefar er. Og kanskje kommer
hun også til oss på Gaunes, sier denne lille jenta som også har bodd
både i Hong Kong og Kina.
Men i morgen er det søndag, da skal Maia til parken i Woolahra
sammen med mamma og pappa og padle i elva der, i sol og
sommervarme. Vi sier ha det bra og Maia vinker og ler til oss.
3.12.2011/Rigmor E

Juletrefest
Søndag 8. januar 2012, kl 15:00
i By- og Bygdelagsforbundet, Bennechesgt. 4

Gang rundt juletreet, med kjente og kjære
julesanger.
Ungene får leke så mye de har lyst til.
God mat både til barn og voksne
Saft til barna og gløgg og kaffe til de voksne.

Og kanskje kommer julenissen???
Og kanskje har han med pakke?????
Pris: Voksne kr 50,-. Barn kr 25.Påmelding innen ca 3.1.2012 av hensyn til maten.
Vi trenger også navnet på alle barna
Påmelding Mia 22112711/907 47 933, Per-Henrik 97576776
e-post: rigmor.eidem@c2i.net
www.nordlaendingernes-forening.no
Fuglen Kookaburra tegnet av Maia

Vesle Maia på video fra Australia

Hjertelig velkommen alle med barn og barnebarn,
venners barn og barnebarn og alle oss store barn
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Kulturaften med Blix.
Forventningene var store til høstens kulturaften, og de ble innfridde.
Når foreningen skulle hylle en av sine stiftere, så kunne det ikke vært
gjort på en bedre måte.

Barnas side
Ei lita Nordlandsjente ute i den store verden
Vi møttes en tidlig lørdag morgen vesle Maia, pappa, Jan, Emma og
Rigmor.
Maia, pappa og mamma bor nå i Woolahra, en forstad til Sydney,
Australia og klokka var 6 på ettermiddagen hos dem, vi var på Gaunes
og klokka var 8 på morgenen hos oss.
Vi hadde en mørk koselig morgen, med adventslys i morgenstillheten,
de hadde sterkt sollys og 20 varmegrader.

Eva Dons og Trym Bjønnes.

Foto:SE

Anders Aschim

Foto SE

Eva Dons fremføring av salmer og sanger av Blix førte en tilbake til
”Nordlands evige dag”.De glade og også de såre tonene ga oss en reise
til ”en lysende strand mellom høgfjell og fjord”. Sammen med sin
musiker traff hun en nerve hos sitt publikum med fortryllende kraft og
mykhet. Kultur får en til å drømme seg bort fra
hverdagen, og det ble en reise til det forjettede
land. Dette kunne stå for en hel kulturaften, men
vi fikk til overmål besøk av forfatteren til
biografien om Blix, Anders Aschim. Han kunne
fortelle om gutten fra Gildeskål, som etter å ha tatt
seminaret i Tromsø, reiste til Oslo og etter hvert
ble professor. Og til slutt avrundet koret vårt med
vakker og stemningsfull sang.
Denne kulturaften vil vi huske lenge. Oluf.
Oluf Danielsen

Så snakket vi sammen, med video bilde på PC’en og gode greier.
Maia var glad og leken. Hun hadde på fin sommerkjole med er stort
merke med ”Maia” på.
”Hvor gammel er du Maia? Jeg er 6 år, sier hun på godt norsk. Mamma
er fra USA og pappa fra England, men også fra Norge og Maia snakker
egentlig engelsk.
”Hvor har du lært å snakke så godt norsk?”
”Jeg gikk i barnehage på Gaunes da jeg var 5 år”, forteller Maia.
”Hva har du gjort i dag?” Det er lørdag og hun har hatt fri fra skolen.
”Jeg har vært på ballettdansing. Jeg skal være med i en juleforestilling
på ballettdanseskolen.
”Hva gjør du ellers når du har fri fra skolen?”
”Da går jeg og lærer kinesisk” forteller Maia og sier noen ord til oss på
kinesisk. Så ler hun hjertelig for vi blir så imponert. Så sier hun også
noen ord på italiensk, for også det går hun og lærer. Vi synger den
italienske sangen vi kan: Volare, nel blu di pinto….og Maia synes dette
er ustyrtelig morsomt. Hun synger en sang på kinesisk og en sang på
norsk. Maia er flink til å synge.
Hun viser oss mange fine tegninger hun har laget. Hun forteller at hun
liker seg godt i byen og på skolen. Hun er ofte på stranda og bader.
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Boknafiskaften 2011!
Som nytt medlem var dette første gangen æ var med på ett arrangement
i regi av Nordlændingernes Forening.

Kulturaften. Nordlændingernes. Forenings Kor v/dir Dorte Fiskaa

Foto SE

Æ kjente ingen der, så når æ kom inn døra ble æ stående i krok uten og
helt vite hvor æ skulle gjøre av mæ, å æ oppdaga etterhvert at æ va den
eneste i min aldersgruppe der. Men det skulle ikke sette noen stopper
for kvelden, Rigmor kom og viste mæ ett bord som æ kunne sitte ved,
og der traff æ på ett veldig hyggelig ektepar og en annen hyggelig dame
(æ e veldig dårlig på å huske navn). Praten gikk hele kvelden, det e bra
nordlendinger og finnmarkinga e pratsom og ikke sjenerte!
Etter mye prat kom endelig maten, og boknafisken smakte bare helt
fantastisk! Og multekremen æ hadde til dessert smakte også helt herlig,
æ va god å mett når æ gikk.
Kvelden besto også av ett
kulturinnslag av Rigmor, og det var
en annen som holdt tale. Lokalet vi
var i, Engebret var veldig koselig,
hadde aldri vært der før, falt for den
gammeldagse stilen.
Kvelden var kjempe fin, å æ koste
mæ masse! Så stor takk til
Nordlændingernes Forening for en
fantastisk fin kveld!

Maia på Mt. Kosciuszko 2.228 moh i Australia

Foto JHJ

Mvh. Camilla Myrli

Camilla Myrli

Foto RE
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Gutta på tur
Elias Blix og Ole Tobias Olsen
Det er 175 år siden Elias Blix
ble født – og jubileet vil bli
behørig markert i løpet av året.
Foreningens Kor har allerede
startet feiringen med Elias Blixaften i Sinsen Kirke – 8. febr.
d.å. Konserten ble samme dag
hyggelig annonsert i NRK1
Nordlandsnytt - i samtale
mellom programleder og
ordføreren i Gildeskål.
Anders Aschim har skrevet en
murstein av en biografi om
Elias Blix. Boka gir mye
informasjon om
vitenskapsmannen, professoren,
statsråden og salmedikteren.
Men vi får også kjennskap til
andre sider ved Elias Blix. Han
ble kjent med ranværingen Ole
Tobias Olsen i Tromsø – og
beskriver ham som ”ein mann
med store planar og eit vidt
spekter av interesser. Han driv
som urmaker og fotograf, og
han er mellom dei første i
hovudstaden som skaffar seg
velociped. Dessutan er han ein
vidgjeten forteljar, som gjerne
smører tjukt på”. Ikke rart at de
trivdes godt ilag.
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Noen år seinere er Elias på
reise sammen med Ole Tobias.
På Sognefjorden leier de seg
båtskyss, men rorskarene syntes
Ole Tobias skrøt for lite av
”natturi” og orda frampå om
han ikkje tykte det var bisneleg
med desse høge fjedli? Men da
svarte Ole Tobias - høytidelig med malmfullt mæle: ”Skulle
jeg være forbauset, jeg som er
født under Store
Stormdalsfossen i
Dunderlandsdalen på
Hålogaland? – forteller Blix og legger til at rorskarene
nærmest datt av tofta over
svaret.” Stormdalsfossen ligger
nær heimen (Bjøllånes) til Ole
Tobias. Ved stor vannføring er
f|ossen (40 m høy) et skue
verdt – men er ikke synlig fra E
6.
Om somrene var det
friluftslivet som lokket i
studentermiljøet – især
fjellvandring. Blix lærte tidlig
å oppleve naturen, beundre den
- og vise respekt for Guds
veldige skaperverk.
Forfatteren Kurt-Johnny
Olsen forteller om en artig
episode fra en fjelltur

sommeren 1860: ”Gode venner
og nybakte studenter – Carl
Johan Nielsen, Ole Tobias
Olsen og Elias Blix gikk
gjennom Telemark - over
Dyrskard til Røldal, over
Hordabrekka til Hardanger – og
gjennom Måbødalen over
Hardangervidda til Hallingdal
og Oslo. Altså: Litt av en fottur
– over 100 mil. Underveis hjalp
de bøndene med slåtten og
høyberginga. Særdeles billig
kom de fra turen, men en
episode utspant seg på
høyfjellet.
Oppe på Hardangervidda ble
Elias Blix og Ole Tobias Olsen
uenige om vegen. Blix var
særdeles overbevist om at han
hadde rett, og la i veg med
Nielsen i hælene. De hadde gått
langt før Blix fant tiden inne til
å snakke til Ole Tobias. Men
hva hadde skjedd? Han var ikke
med i følget. De måtte snu.
Men uansett hvor de gikk og
hvor mye de ropte: Ole Tobias
Olsen var og ble borte. De var i
ferd med å gi opp, da Elias
plutselig oppdaget en stor stein.
På den stod det skrevet: ”Her
hviler O.T. Olsen, skammelig
forladt af sine Venner.” De

veltet bort steinen, og i en hule
lå Ole Tobias Olsen – og sov.
Slik hygget de seg på den lange
fjellturen.”
Blix var en flittig fjellvandrer
gjennom mange, mange år.
Fiskestangen hadde han alltid
med seg – og det fortelles at han
var en dyktig fisker.
Kilder:
Olsen, Kurt-Johnny. 1986: Elias
Blix – mannen og verket
Aschim, Anders. 2008: Elias
Blix – Ein betre vår ein gong

Jakob Leirskar

Jakob Leirskar

