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NORDLANDS
TROMPET

Returadresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St Hanshaugen, 0131 Oslo

STYRET 2012
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

SANGKORETS STYRE
Leder: Liv Karin Lande m 95 21 14 88
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo
e-post: livlan@online.no
Nestleder:Erna Holten m 98 22 01 46
Munkebekken 386, 1061 Oslo
E-post: erna.holten@live.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: Thomas Kolonomos

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

Nr. 67

Stiftet 11. oktober 1862
17. årgang

Desember 2012

§ 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

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

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
Rigmor Eidem p 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@c2i.net m 90 61 72 35
Birger Brodal p 22 15 26 05 m 45 61 83 10
Nordlændingernes Forenings adresse:
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken

Organ for Nordlændingernes Forening

Jubileumsfeiring i Gamle Logen. Foto RE

”Bamseklem” Foto IdaFurnesLauveng

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

Fra bordet, glade gjester. Foto RE

Grenaderene. Foto Per Henrik Kvitblik

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Desember 2012
Takk til alle for fin og verdig og
hyggelig og trivelig Jubileumsfeiring.
De 150 år er vel i havn.
Nå gjelder det bare å se framover.
” Å eg minnest”, boka vår om
Nordlændingernes Forening og Nordnorges historie, blir julebok. Det
blir en finfin gave til alle. Vi har satt et godt punktum for foreningens
150 år. Framtida er her og vi vil arbeide videre jevnt og trutt etter vår
formålsparagraf: ”Å virke for Nord-Norske interesser”.
Ha en riktig God Jul. Så møtes vi i det nye året.

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 gikk ut den 1. nov 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

Søndag 6. januar 2013
Torsdag 7. februar 2013
Lørdag 2. mars 2013
Fredag 3. mai 2013

Juletrefest i BBF
Årsmøte i BBF
Torskaften i Shippingklubben
Pub-kveld på Fridtjof

Nordlændingernes Forenings Kor

Søndag 2. desember 2012
Adventskonsert i Frogner Kirke
Se egen hjemmeside: www.mamut.net//nfkor
Hilsen Rigmor
For ordens skyld: min e-post adresse på Facebook er: rigmor.lillian@gmail.com
www.Facebook.com/ søk opp Nordlændingernes Forening
Nordlændingernes Forening i Oslo
Postboks 2645 St. Hanshaugen 0131 Oslo
www.nordlaendingernes-forening.no
www.bblag.no
www.mamut.net/nfk

Nordlands Trompet
Rigmor Eidem
66919492, 906 17 235
e-post: rigmor.eidem@2i.net

Purring kontigent: Kjære dere som ikke har betalt kontingent:
Det er veldig fint om dere husker å betale. Vi har jo ikke lyst til å miste
noen av dere.
Flere bilder fra Jubileet i neste nr av Trompeten
Vennlig hilsen Styret.

Grasrotandelen, Nordlændingernes Forening org.nr: 983 712 673
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Juletrefest
Søndag 6. januar 2013, kl 15:00
i By- og Bygdelagsforbundet, Bennechesgt. 2

Minnemarkering Ole Tobias Olsen Foto RE

”Nordisk melankoli”
Åsmund Holst Hansen. Foto IFL

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 30.Påmelding innen ca 3.1.2013, av hensyn til maten.
Vi trenger også navnet på alle barna
Påmelding: Mia 907 47 933, Per-Henrik 975 76 776,
Rigmor 66919492
e-post: rigmor.eidem@c2i.net
Maria Haukaas Mittet. Foto IFL

Thea Brinchmann Styve

www.nordlaendingernes-forening.no
Foto IFL

Trekking av loddsalget
1 stk Selbu blå: Anne Lise Knebel
1 stk D’auvergne: Steinar Sandvik
Reise Hurtigruta: Rigmor Lillian Eidem

1 stk Ridderost: Randi Renø
Reise NSB: Kjetil Folke Eidem

Hjertelig velkommen alle med barn og barnebarn,
venners barn og barnebarn og alle oss store barn
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Jubileumsfesten i
Gamle Logen
Endelig var dagen kommen!
En dag vi hadde ventet på så
lenge. Vi skulle være med på
feiringen og markeringen av
Foreningens 150-års-jubileum.
Festlokalet var ærverdige
Gamle Logen. Vår datter
skysset oss frem til rett adresse,
spratt galant ut av bilen, åpnet
bildøren for oss - og på
kongelig vis kunne vi vandre
inn på rødløperen til fanfare og
trommeslag fra fire musikanter i
fargerike uniformer. Festlige
greier! Smilende og humrende
besteg vi trappene til
festlokalene på plysjdekkede
trinn i burgunderrødt. Dette
lovet da godt for fortsettelsen!
Representanter for
festkomitéen hilste velkommen
– og som seg hør og bør ble det
servert muserende vin. Med
glasset i hånden kunne vi
vandre rundt og hilse på og
prate med den store skare av
festkledte deltakere, som telte
116 personer. Veldig bra i en
travel tid.
Så var det tid for
festmiddagen som ble servert i
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den store salen med scene for
underholdning. Det store
spørsmålet var – hvem får jeg
til bords? Jeg var heldig jeg med Jakob ved min venstre side
- og nesten bare kjente fjes
rundt meg. Stilfullt dekkede
bord med fargerike
blomsterdekorasjoner - og fine
bordkort med nyttig
informasjon. Ti bord ialt –
fordelt i den store salen.

Randi Renø.
Glade jubileumsgjester. Foto RE
Vår dyktige formann - Rigmor
Eidem - ønsket velkommen - og
kveldens toastmaster og
konferansier – Axel ”Radini”
Olsen fra Bodø - ble
introdusert. Han kunne mer enn
lede jubileumsfesten på en
utmerket måte - skulle det vise
seg - fingernem som han var
med sine tryllekunster.

Nordlændingernes Forenings Kor. Dirigent Liv-Karin Lande. Foto IFL

Foto IFL
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Å virke for nordnorske interesser, samt utbre kjennskap til vår nordlige
landsdel. Og der finner vi selvsagt også Nordlendingen.
Noen betegner de nordleiinger, fordi de konstant klager over været.
Mye er sagt om nordlendinger:
De er sjarmerende usiviliserte.
- De nyter livet mer i ferien(enn andre).
- De er mindre bekymret for ensomhet.
- De er mest opptatt av gjenbruk.
De har i tillegg en verbal kultur som antageligvis ikke har sin like.
De bruker i tillegg enkelte enevokaler (Æ,Å) som kan være vanskelig
for de lenger sør å forstå.
I så måte har foreningen her, flere innfallsvinkler til å jobbe videre med
formålene sine.
Men, i dag er det feiring, og jeg vil på vegne av BBF og alle tilsluttede
lag, ønske jubilanten lykke til videre, og avslutningsvis utbringe en skål
for jubilanten.
13.10.2012/ Frank-Erling Celius, leder BBF

SPONSORER
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Maten var utsøkt og
serveringen stilfull og hyggelig.
Forretten var en andeconfit på
sprø salat, hovedretten en
kronhjortfilét med masse
tilbehør – og desserten en crème
brûlée med mango, bringebær
og kransekakestang. Fint skulle
det være – noe som passet 150åringen. Velsmakende og god
var maten – vinene også! For
mere detaljer vises til
menykortet med fin logo spesielt laget til jubiléet av Tore
M. Furuhatt fra Hemnesberget.
Middagen ble krydret med
innslag av taler, kunstnerisk
underholdning med bilder - og
tryllekunster av dobbelt
norgesmester og nordisk mester
i magi. Formannen talte i
verseform og fine ordelag om
150-åringen – med egne
naturskjønne bilder fra NordNorge som bakteppe. Hun
mintes de brave unge menn –
med teologistudentene Ole
Tobias Olsen og Elias Blix i
førersetet, som i 1862 stiftet
foreningen, en 150-åring som
forsatt har livsmot og livskraft.
Frank-Erling Celius hilste fra
By- og Bygdelagsforbundet.
Forfatteren av ”Å eg minnest” –
Steinar Aas – orienterte om

jubileumsboka, som snart blir
tilgjengelig for medlemmene og
andre interesserte. Boka burde
vært ferdig til jubiléet! Nå
venter vi i spenning på
resultatet! Boka bør kunne bli
en hyggelig gave under
juletreet.

Tryllekunstner”Radini”viser kunster.
Miriam Tveit hjelper til. Foto IFL

Så til den varierte kunstneriske
underholdning. Foreningens
kor – under ledelse av Liv
Karin Lande – fremførte én
sang fra hvert av de nordnorske
fylkene. Korrelert med sangene
ble nydelige og stemningsfulle
bilder fra Nord-Norge – tatt og
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redigert av Arvid Gramstad vist på storskjerm. Åsmund
Holst Hansen fra Hammerfest
trakterte flygelet med bravur og
fremførte egne komposisjoner,
den ene – ”Nordisk melankoli”
- tilegnet Nordlændingernes
Forening i anledning jubiléet.
Så artig og hyggelig gjort! Thea
Brinchmann Styve fra
Sandnessjøen sang og spilte
gitar. Fin sang - men hvorfor
engelske tekster? Vår
nordnorske sangstjerne Maria
Haukaas Mittet fra Senja ble
akkompagnert av sin bror på
flygel. Hun fremførte kjente
og kjære sanger – bl.a. ”Kom
sommarvind”, med tekst av
senjaværingen Arvid Hanssen
og tonesatt av senjaværingen
Tove Karoline Knutsen – som
deltok på festen. Veldig
hyggelig var det! Taffelet ble
hevet med vår nordnorske
nasjonalsang ”Å eg veit meg
eit land”.
Så var det tid for kaffe med
likør eller cognac - mens salen
ble ryddet til svingom. Under
middagen - og til dansen spilte
Roy Owes trio. Fin musikk
som lokket mange festdeltakere
på dansegulvet.
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Feststemte, småpratende og
kommenterende forlot vi Gamle
Logen i de små timer –
oppglødde og fornøyde med
jubileumsfeiringen. Noen av oss
var med på 100-års-jubiléet i
1962. Nå -- 50 år senere – fikk
vi jammen også oppleve 150års-markeringen – en markering
som Foreningen kan være
bekjent av. Vi savnet rett nok
den tradisjonelle polonese, som
får unge og gamle med på
gulvet - og ”takk-for-matentalen”! For her var det mye å
takke for! Maten var
velsmakende og god, drikken
det samme, serveringen
profesjonell og hyggelig,
lokalitetene ærverdige og fine.
Der og da kunne fest- og
arrangementskomitéen fortjent
noen rosende ord - med stående
applaus. Det ligger mye arbeid
og omtanke bak et slikt
arrangement.

NORDLENDINGENES FORENING 150 ÅR

Milda Leirskar

I dag forvalter Foreningen Petter Dass stipendiefond, og Fredrikke
Tønder Olsens legat. Og man har en årlig utdeling av Petter Dass
medaljen.

Mine damer og herrer. Gratulerer med dagen – en stor dag.
Nordlændingernes Forening er den desidert eldste foreningen som er
tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet. 150 år og nesten 50 år eldre enn
nest eldste medlemsforening. man kunne kanskje si at dere er en slags
”syvende far i huset”, men det blir feil, rent vitalitetsmessig.
Helt siden Ole Tobias Olsen samlet 10-12 unge venner på hybelen sin
og stiftet foreningen, har dere vist livskraft og utvikling, som mange lag
misunner dere. Nordlendingenes Forenings Kor, er ett eksempel på hva
dere har etablert, og det finnes mange flere. (14.10.45-67 år i morgen).
Da den ”Nordlandske Forening” ble etablert, for den het det da, var
formålet at: ” Den skulle direkte og indirekte virke for Nordlands
fremgang på arbeidslivets så som næringslivets område”. Dette gjorde
foreningen tilgangs i de tidlige år.
Det har vært mange merkesaker, hvor foreningen engasjerte seg:
Etablering av Nordlandsbanen.
Hurtigrutenes fremvekst.
er gode eksempler.
Jeg har også notert at Foreningens innsats var avgjørende ved innføring
av allmenn verneplikt i Nord Norge. Av de mer hverdagslige saker som
bør nevnes er, Etablering av Den Nordlanske Forenings fond til værdig
trengende Nordlendingers utdannelse. En ikke problemstilling idag,
hvor landet renner over av oljepenger.

Nordlendingenes Forening er i dag som sagt, fremdeles en livskraftig
forening med et stort engasjement, noe som også kommer til uttrykk i
formålet, nemlig:

