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NORDLANDS
TROMPET

Returadresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Organ for Nordlændingernes Forening
STYRET 2012

SANGKORETS STYRE

Formann: Rigmor Eidem p 66 91 94 92
Fagerv. 6, 1454 Fagerstrand
E_post: rigmor.eidem@c2i.net m 90 61 72 35
Nestformann Per Henrik Kvitblik p 97 57 67 76
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo
E-post perh.kvitblik@c2i.net
Styremedlem:
Karen Pedersen Berg p 22 14 25 74
Lybekkvn. 10 C, 0772 Oslo m 90 23 58 36
Styremedlem:
Mia Danielle Movik p 22 11 27 11
Ullevålsveien 17 0165 Oslo m 90 74 79 33
Styremedlem:
Bente Holmstad p 67 13 27 93
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671
E-post bente.holmstad@fagerborg.vgs.no
Styremedlem:
Gunvor Ludvigsen p 22 32 47 12
Haugerudvn 82, 0674 Oslo m 93 04 91 58
E-post gumlud@online.no
Vara: Guri Abelsen m 47 40 39 39
Heimdalsgate 27 C, 0561 Oslo
e-post: gabelsroadpark.no
Vara:
Kari Haug-Warberg m 93 81 78 91
Collettsgt .39, 0456 Oslo
E-post linguamed@hottmail.no

Leder: Liv Karin Lande m 95 21 14 88
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo
e-post: livlan@online.no
Nestleder:Yngvar Gundersen p 22 22 98 92
Eltonveien 20 A, 0586 Oslo
E-post: yngvar.gundersen@ffi.no
Sekretær: Arvid Gramstad m 93 41 86 01
Liakollveien 26B,1259 Oslo
E-post: arvidgramstad@gmail.com
Kasserer: Martin L. Steiro p 95 87 96 46
Armauer Hansensgt 6, 0455 Oslo
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Dirigent: Dorte Fiskaa m 91 79 31 17

Arrangementskomitê:
Per Henrik Kvitblik, leder p 97 57 67 76
Jørgen Markussen p 22 23 62 62
Hjørdis og Arnfinn Thuv p 22 22 67 98
Ernst Andersen p 95 77 32 55
Bjørn Andreassen 62 97 11 35 m 90 52 97 17
Nordlands Trompet
Birger Brodal p 22 15 26 05 m 45 61 83 10
Rigmor Eidem p 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@c2i.net m 90 61 72 35
Nordlændingernes Forenings adresse:
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken

Kramboden
CD Eva Dons: ”under iskanten” kr 150
Tlf 90 60 27 63, e-post: eva@evadons.no

Stiftet 11. oktober 1862
§ 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

Nr. 65

17. årgang

Juni 2012

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
NFK:
CD "Mjuke vinnja"
kr 100,Kontakt: Martin Lind Steiro, 95 87 96 46
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Foreningen:
Platte Kåre Espolin Johnson "Nordlandsjekt"
Kr 300,Kassett 125 års jubileums konsert Kr 100,Pin:s Nordl. Forening’s logo
Kr 50,”Vær Hilset” bok 100 års jubileum kr 150,Kontakt: Rigmor Eidem tlf 66 91 91 92
e-post: rigmor.eidem2@c2i.net

Jubileumslogo
Design Tore M Furuhatt, etter ide av Karen Pedersen Berg

Internettadressen er: www.nordlaendingernes‐forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Juni 2012
Nå er det bare 3 mnd igjen før
jubileumsfeiringen, 13.10.2012.
Nordlændingernes Forening 150 år. Slett ikke
verst.
Stiftelsesdagen er 11.10.2012. Denne markerer
vi på grava til Ole Tobias Olsen på Vestre
gravlund. Se invitasjonen inne i bladet.
Jubileumsfeiringen, bankettmeny og kultur, er i Gamle Logen
13.10.2012. Innbydelsen blir sendt ut i begynnelsen av august.
Den nye boka er ferdig. Gled dere.
I dette nr takker vi Tore M Furuhatt for jubileumslogo og fin fortelling.
Vi takker Karen Pedersen Berg for fortellingen om sin ide til
jubileumslogoen, Erling Bakke for trivelig fortelling fra Torskaften,
Arvid Gramnes for innlegg om NFK’s sangturne til Lofoten og Kristina
Åkre, fra Tromsø, for fantastisk fin tegning.
Husk å send oss e-postadresser. Vi sender ut en del fin informasjon
både om foreningen og om spennende arrangementer ellers.
Og, fint om dere alle betaler kontingenten for 2012. Der er enda noen
etternølere
God sommer og vel møtt til en fin høst i festens tegn.
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 Birger Brodal
www.nordlaendingernes‐forening.no
b‐brodal@online.no
mobil 456 18 310
www.by‐ogbygdelagsforbundet.no
www.mamut.net/nfk
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235 e‐post: rigmor.eidem@2i.net
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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.”
Søknadsfristen for 2013 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 2013
Søknader kan sendes til
Arnfinn Kristensen, Lillebakveien 36, 2010 Strømmen, e‐
post: arnfinn@getmail.no

Arrangementer Høst 2012. Vår 2013
Nordlændingernes Forening

Lørdag 13. oktober 2012
Lørdag 11. november 2012
Søndag 6. januar 2013

Jubileumsfering i Gamle Logen
Boknafisk Engebret
Juletrefest BBF

Nordlændingernes Forenings Kor
Lørdag 13. oktober 2012

Jubileumsfeiring i Gamle Logen

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

Purring kontigent:Kjære dere som ikke har betalt kontingent:
Det er veldig fint om dere husker å betale. Vi gleder oss jo veldig til
feiringen av 150 års jubileet og håper dere alle blir med.
Vennlig hilsen Styret.
Grasrotandelen, Nordlændingernes Forening org.nr 983 712 673
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Tore M. Furuhatt og Karen Pedersen Berg
Tore M. Furuhatt, vår designervenn på Hemnesberget.

Flakstad kirke i Flakstad kommune, Nordland. Kirken er en rødmalt
korskirke i tre, med 300 sitteplasser, bygd i 1780 av tømmer fra
Russland.

Kunstneren Tore M. Furuhatt er en mangoldig
kunstner og person. Han er født i Meløy i 1945,
men vokste opp på Hemnesberget og er en sann
venn av bygda. Kultur i bred forstand har vært hans
interesser.
Han har holdt på med både musikk, sang, revy,
kulturarbeid i kommunestyret, amatørfoto,
frilansjournalist, redaktør og enda mye, mye mer og
ikke minst, tegning og maling.
Lykkelig er den som bor på Hemnesberget. Jeg vet de har et spesielt
aktivt kulturmiljø, med både jazzfestival og enda mye mer. Jeg har selv
opplevd en swingende Hemneskveld her i Oslo og ettersom jeg har
banken min der så føler jeg litt ekstra tilknytning til hemnesværingene.
Tore M Furuhatt mottok Hemnes kommunes kulturpris og er utnevnt til
Årets Hemnesværing med ”Tommelen-opp-prisen”. Og ikke minst: Han
har tegnet vår fine 150 års jubileumslogo. 10.06.12/R. Eidem

Karen Pedersen Berg, vårt medlem og

Korets dirigent Dorte Fiskaa
Foto Arvid Gramnes

også fra Hemnesberget, hadde ideen til
jubileumslogoen.: Hun forteller:
”Nord-Norge, for mitt indre blikk sett
sydfra.
Helt fra gymnastiden på Steinkjer og
studietiden i Oslo, har jeg sett Nord-Norge
slik, for mitt indre blikk da jeg satt bøyd
over bøkene.
Og i feriene, ”til jul, påske, sommer, til høst
og vinterferiene”, nordover til
foreldreheimen på Hemnesberget og tilbake
til hhv studier, til mann og barn og arbeid i
Oslo, i Farsund og tilbake til Oslo.
Reisende, alltid med tog, den kjære

Karen Pedersen Berg i
Hemnesdrakten. Design
Tore Furuhatt
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Nordlandsbanen. En barndomsvenninne tok Hurtigruten fra Bergen;
møte på Hemnesberget, tilbake, hun med Hurtigruten, jeg med
Nordlandsbanen.
Derfor kom dette bildet så klart frem: Nordlandsbanen på landsiden,
Hurtigruten på sjøsiden med ”dei svarte fjell i synningom”; med sol og
Munch’s skinn i vann og sol og regn, i en regnbue, som også minnet om
Japan og Kinas monorailsystem, kanskje fremtidens samferdselssystem
i Nord? Kan Kina, kan Norge. Bare vent!
Og Tore Furuhatt forstod og omsatte mine drømmer og visjoner om
Nord-Norge i dette bilde.”
17.06.12/ Karen Pedersen Berg

Nordlændingernes Forenings Kor
på sommerturné til Lofoten
Koret reiser til Lofoten 20. til 25. juni i år, og vil holde konserter på
ulike steder.
I vårsemesteret er det blitt øvd inn et godt program som skal fremføres
både i kirker, kunstgallerier og til og med på Hurtigruten ved overfarten
fra Bodø til Svolvær. I Lofoten blir det også anledning å besøke ulike
severdigheter, gallerier, og museer. Blant annet et besøk til Å, til
tørrfisk- og fiskerimuseet. Det er også lagt opp til båttur til Trollfjorden
med ørnesafari.
Korets medlemmer og følge overnatter i distriktets velkjente rorbuer på
Svinøya ved Svolvær og Sakrisøy ved Reine. Det blir benyttet buss som
tar oss til de ulike stedene som skal besøkes.
Koret vil synge på Galleri Gunnar Berg på Sakrisøy, og senere en
konsert i Reine Kultursenter/Galleri Eva Harr.
Vi møter Stamsund sangkor, og det blir arrangert en felles konsert i
Stamsund kirke.
St. Hans aftenen tilbringes på Flakstad, sammen med folk fra stedet,
med et tradisjonelt arrangement med bål på stranden, som er kjent for
sin nydelige utsikt over havet og midnattssolen. Senere på kvelden har
koret konsert i Flakstad kirke.
Dette blir avslutningsturen for vår populære dirigent Dorte Fiskaa, som
har vært korets dyktige musikalske leder i de siste fem år. Dorte har fått
ny stilling som kantor i Østerås kirke, og har også ansvaret som dirigent
for kirkens to kor.

Nordfarger, Tegnet av Kristina Åkre fra Tromsø, 22 år og student
Norges Kreative fagskole

Vi takker Dorte for flott innsats og ønsker lykke til med nye oppgaver.
Arvid Gramstad
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Torskeaften 10. mars

Godt med lapskaus etter god årsmøtejobbing.

Foto RE

Nå er det bare 3 måneder igjen til vi feirer 150 års dagen,
med bankettmeny og kultur i Gamle Logen i Oslo, lør 13.10.2012
Innbydelsen kommer om litt.
Stiftelsesdagen er 11.10.1862.
Ole Tobias Olsen samlet sine venner på hybelen og
Nordlændingernes Forening ble skapt.
Torsdag 11.10.2012 vil Nordlændingernes Forening ha en minnestund
ved graven til Ole Tobias Olsen på Vestre Gravlund.
Vi møtes ved krematoriet (store) kl 17:00 og går samlet til hans siste
hvilested der vi legger ned blomster, synger og forteller om hans liv
og store virke.
Kl 18:00 venter varm gløgg og varm suppe m/brød og nogot attåt på
et spisested i nærheten. Mer informasjon kommer. Velkommen.
15.06.2012/ Karen Pedersen Berg

”Å eg minnest”
Det er tittelen på den nye boka som nå er skrevet om Nordlændingernes Forenings
liv og virke gjennom 150 år. Forfatter er Steinar Aas, førsteamanuensis ved Universitet i
Nordland. Den er til salgs fra september 2012. Nærmere opplysninger kommer. 17.06.12/RE

I år som i fjor ble foreningens
torskeaften
arrangert
i
Skippingklubbens festlokaler i
Oslo. Lokalene ligger på toppen
av Thiisbygget midt i Oslo
Vika.
Til
sammen
49
medlemmer møtte opp, og det
formelig ”lyste” lever og rogn
ut av øynene på de fleste etter
hvert som de kom ut av heisen i
8. etasje. Til sammenligning var
det 40 personer flere ved
tilsvarende arrangement i fjor.
Det at Holmenkollen Skifestival i år foregikk samme
helg,
var
kanskje
en
medvirkende årsak til at noen
falt fra i år.
Velkomstdrink (med og uten)
ble inntatt i baren og tilstøtende
salonger Her gikk praten lett og
ledig, med mange ”takk for
sist”. Etter at alle hadde funnet
sine plasser ved bordet ønsket
foreningens nestformann Per
Henrik Kvitblik velkommen, og
ga
ordet
til
kveldens
toastmaster, Bente Holmstad
Hun ønsket velkommen til
bords og ga innledningsvis
ordet,
eller
tonen,
til

Nordlændingernes
Forenings
Kor.
Meny:
Vi
som
valgte
torskeaften
i
stedet
for
Holmenkollen Skifestival fikk
en
minneverdig
og
fin
ettermiddag og kveld. Et
1.klasses
traktement,
hvor
hovedingrediensen selvfølgelig
var torsken. Fast og fin i kjøttet,
og hvit som bare vinterskreien
kan være. Rogna var delikat og
nydelig. Det samme var levra kvalitetsmessig,
men
kvantitetsmessig ble det kanskje
litt i minste laget. Levra ble
servert iblandet masse løk. For
undertegnede var det en ukjent
blanding, men slett ikke verst.
Det bidro kanskje til å drøye litt
på levra slik at den rakk fram til
flest mulig. I så fall var kokken
både oppfinnsom og god.
Drikke til maten var rødvin,
eller øl og akevitt, etter fritt
valg. Til dessert fikk vi servert
en
velsmakende
karamellpudding.
Underholdning:
Nordlændingernes
Forenings
Kor åpnet med tre nummer.
Undertegnede
ble
mektig
imponert over den musikalske

6

fremgang koret viste. Spesielt
da de avsluttet med Verdis
Slavekor
av
Nebukanesar.
Dirigenten ledsaget på flygel,
og dokumenterte at hun kan
mere enn å svinge taktstokken.
Marit Buckelie fikk stor applaus
for sin noe spesielle fremføring
av et par egne komposisjoner.
Litt av en prestasjon å synge, og
samtidig akkompagnere seg
selv på munnspill. Det gjorde
hun på en fremragende måte.
Taler: Kveldens konferansier
var – i år som i fjor – Bente
Holmstad. Nestformann Per
Henrik
Kvitblikk
ønsket
velkommen, og Birger Brodal
takket for maten. Dessuten
holdt formann Rigmor Eidem
tale. Petter Dass medaljen ble
tildelt
Annfinn
Tuv
og
kormedlem Ester Rokne.
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At man gjennom foreningens
medlemmer
kan
knytte
kontakter tilbake i tid, ja,
faktisk helt til ens yngste
barndom. Undertegnede ble
født på Tuv og levde mine
første 3 år her og på Knaplund.
Spurte tilfeldigvis en dame,
(Det var Edny Sletten) fra
Knaplund om hun kjente en
gammel dame Nora Sletten
(død for mange år siden). Oi, oi,
svarte hun. Det er min
bestemor, og nå har jeg overtatt
huset hennes i Ripnes. Jeg
kunne da fortelle at Nora var
min gudmor, og for en gudmor.
Hun sendte meg flotte julegaver
i alle år helt til jeg ble
konfirmert. Ja, verden er ikke
stor – i hvert fall ikke ved
Saltstraumen. Ja, det er mange
fordeler med å være medlem i
Nordlændingernes Forening.
6.4.2012 Erling Bakke

Musikk og dans: Rolf Tuv,
med sitt nye keeboard sørget for
fin
taffelmusikk
under
middagen, og frisk og god
dansemusikk resten av kvelden.
Dansen startet med en polonese,
ledet av formann Rigmor og
pensjonert ”gammelformann”
Arnfinn Kristensen.

Årsmøte i Nordlændingernes Forening
Referat
Bennechesgt. 4, 9.februar 2012
21 oppmøtte, inkludert styret i Nordlændingernes Forening.
1. Innkalling og saksliste godkjent. NFs formann Rigmor Eidem ønsket
velkommen.
2. Møtedirigent: Per Henrik Kvitblik. Referent: Bente Holmstad
Undertegning av protokoll:Odd Bjørnar Øren og Kari Haug Warberg
3. Årsberetning for 2011:Enstemmig godkjent.
Kommentarer: Unngå kollisjon Boknafisfaften/Korets julebord neste år.
Boka om NF skal være ferdig til 150 års jubileet.
NFs Kor skal delta på jubileumsfesten.
“Grasrot”‐penger: Oppfordring fra Rigmor om å spille mer lotto.
Dødsfall blant NFs medlemmer bør nevnes i årsberetningen.
Eksakt medlemsstatus må oppgis i årsberetningen.
4. Regnskap for 2011 – inkl.Foreningens Faste Fond: Enstemmig vedtatt.
Revisjon: Godkjent. Kommentarer: Regnskapet ønskes på lysark evt. bedre
nummerert neste år.
5. 150 års jubileet. Orientering og budsjett: Rigmor orienterte. Ingen
kommentarer.
6. Budsjett for 2012: Rigmor orienterte. Ingen kommentarer.
7. Orientering om Korets aktiviteter: Birger Brodal orienterte om aktivitetene
høsten 2011 og planene for 2012. Deriblant kortur til Lofoten 20‐25. juni.
Medlemsmassen i koret synker! Ca. 30 aktive medlemmer pr. idag.
8. Orientering om Stipendiefond og Legater:
9. Orientering v/Jakob Leirskar: Tønder‐Olsens Legat: 5 stipend á kr.4000.
Petter Dass’ Stipendiefond: Ingen utdeling i år pga. utgifter til
regnskapsfører og revisor.
10. Innkomne forslag: Ingen.
11. Valg: Arnfinn Kristensen orienterte. Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Årsmøtet ble avsluttet med velsmakende lapskaus og øl.
Oslo, 29.feb. 2012
Bente Holmstad
Odd Bjørnar Øren (sign)
Kari Haug Warberg (sign)

Erling Bakke. Foto RE

