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STYRET 2014
Formann:Dag H. Berg tlf. 90 97 35 39
c/o Fram Pb 8832 Youngstorget, 0028 Oslo
E-post: dayfram@yahoo.no
Nestformann Tone Dahle tlf. 90 01 62 06
Middelthunsgt. 25 A, 0368 Oslo
E-post: tone_dahle20@hotmail.com
Styremedlem:
Tore Bjørkan, tlf 99 56 13 22
Rosenlundveien 13, 1406 Ski
E-post: tore.bjorkan@hotmail.com
Styremedlem:
Per Henrik Kvitblikk m 97 57 67 76
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo
E-post: kvitblikkph@gmail.com
Styremedlem:
Bente Holmstad p p67 13 27 93
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671
E-post bente.holmstad@fagerborg.vgs.no
Styremedlem:
Martin Steiro m 95 87 96 46
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo
E-post martinsteiro999@hotmail.com
Vara: Karl Solberg m 91 35 43 41
Kajaveien 32, 1430 Ås
E-post: karlanna@online.no
Vara:
Laila Davidsen, 91 14 37 15
Biskop J. Nilssønsgt. 24, 0659 Oslo
E-post laila.davidsen@getmail.no
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Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo
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E-post: yngvar.gundersen@ffi.no
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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
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Organ for Nordlændingernes Forening
Nr. 74

Stiftet 11. oktober 1862
19. årgang

September 2014

§ 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 mandag kl 19.00-kl 21.30 i
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo
Bankgiro DnB 0540 08 46164
Hjemmeside: www.nfkor.no
e-post styret@nfkor.no

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

Arrangementskomitê:
Tone Dahle, leder p 90 01 62 06
Jørgen Markussen m 92 09 08 87
Han Tore Christensen 95 83 36 60
Ernst Andersen p 95 77 32 55
Oluf Danielsen tlf 99 36 85 47
Nordlands Trompet
Rigmor Eidem p 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@online.no m 90 61 72 35
Ida Furnes Lauveng m 47 84 30 81
E-post: i.fulau@gmail.com
Nordlændingernes Forenings adresse:
Postboks 2645, St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Bankkto.nr : 1503.47.65070 DnB

”Å eg minnest”
Kr 350,-levert, kr 420,- m/post
Overføres kto 1503.47.65070

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,”Å eg minnest” bok 150 års jub. Kr 350/420
Kontakt: Rigmor Eidem tlf 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@online.no

Blå himmel over Børvasstindan 2014. foto R. Eidem
Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. September 2014

Gode medlem
Eg vonar de hev hatt ein gild sumar. Det er ikkje
so ofte at det er godver i heile landet samstundes,
men i år hadde me i alle fall godhug hos
vergudane.
Men no står hausten for tur og med det kulturkveld og Boknafiskaften.
Som de kann lesa om frametter i bladet vert desse lange og gode
tradisjonane halde ved like, i år òg. Det 14. oktober vert det omsyning
på Stortinget og høve til å møta nokre av dei Nord-Norske
stortingsrepresentantane. Den 8. november vert det Boknafiskaften på
Engebret.
Me hev mange 150-års-sogeboki att på lager og er det nokon som hev
idear for korleis me kann få spreidd desse, tek styret imot med takk.
Vensam helsing
Dag Berg
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Petter Dass’ og Fredrikke Tønder- Olsens Stipendiefond
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.”
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.”

Søknadsfrist for 2014 går ut 1.nov i år.. Legatstyret behandler
innkomne søknader og resultater ned navn på som får stipend, vil
foreligge i januar/februar 2015. Søknader sendes til Rigmor Eidem,
Fagerveien 6, 1454 Fagerstrand, e-post: rigmor.eidem@online.no

Arrangementer Høst 2014 – Vår 2015
Nordlændingernes Forening

Tirsdag 14. oktober 2014
Lørdag 8. november 2014
Søndag 4. januar 2015
Torsdag 5. februar 2015
Lørdag 7. mars 2015
Fredag 8. mai 2015

Kulturaften. På Stortinget
Boknafisk på Engebret
Juletrefest i BBF
Årsmøte i BBF
Torskaften, sted ikke bestemt
Pubkveld på Fridtjof

Nordlændingernes Forenings Kor

Fra redaktøren:
Takk til Oluf Danielsen, Arvid Gramstad, Gulla Nyheim Gramstad,
Hans Jørgen Kristensen for bilder og artikler.

Se egen hjemmeside
Tirsdag 14. oktober 2014

Kulturaften. På Stortinget

Kjære alle medlemmer. Husk å logge dere inn på www.facebook.com
Grasrotandelen, Nordlændingernes Forening org.nr: 983 712 673
Kjøper du en 5-ukers lotto, så støtter du Foreningen. Enkelt og fint

Nordlændingernes Forening i Oslo
Nordlands Trompet
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Rigmor Eidem
www.nordlaendingernes-forening.no
rigmor.eidem@online.no
mobil 456 18 310
www.bblag.no
www.nfkor.no
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@online.no

Til dere som ikke har betalt kontingenten for 2014: Det er sikkert
bare en forglemmelse. Vi vil så gjerne ha dere alle som medlemmer.
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Boknafiskaften på Engebret

Kulturaften på Stortinget

Bankplassen 1, 0151 Oslo
Lørdag 8. november 2014

KL 16:30

Meny

Tirsdag 14.10.2014, kl 17:30

NB! Merk dato

Velkommen til en spennende Kulturaften på Stortinget

Vi samles igjen på Engebret for å nyte deres smakfulle
Boknafisk, med tilbehør: potet, gulrotstuing, baconterninger,
god porsjon
Pris: Kr 380,‐ inkl. 2 serveringer. Dessert fås kjøpt.
Drikke fås kjøpt
Påmelding ved innbetaling til:
konto 1503.47.65070, Nordlændingernes Forening,
Innen 3. november 2014
Spørsmål: Dag 909 73 539, Per Henrik 975 76 776,
e-post: rigmor.eidem@online.no

”Å eg minnest ”
Historien om Nord-Norge og Nordlændingernes
Forening gjennom 150 år. Den er skrevet av
Steinar Aas, i samarbeid med Nordlændingernes
Forening. Historien er fengslende og godt skrevet.
Der er mange fine bilder. Den er en glede å lese.
Boka koster kr 350,- og kan leveres i Oslo-området. Den
kan også sendes i posten, over hele landet, med kr 70,- i
porto i tillegg. Den er enkel å bestille ved å overføre kr
350,- eller kr 420,- til: kto 8998.09.00224,
Nordlændingernes Forening Postboks 2645
St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Ta kontakt med Rigmor Eidem, tlf 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@online.no

Frammøte foran hovedinngangen kl 17:30. Presis.
Vi får omvisning i Stortingsbygningen med en dyktig guide.
Etterpå samles vi i et møterom. Her får vi treffe våre Nord-Norske
politikere, en fra hvert parti.
Nå får vi muligheten til å bli kjent med noen av ”våre” representanter.
Bespisning: Snitter.
Pris kr 100,- Betales ved påmelding
Kto. 1503.47.65070,
Nordlændændingernes Forening. For spørsmål: Dag tlf 909 73 539
Nordlændingernes Forenings Kor synger.

Påmelding innen 9.10.2014
Hjertelig velkommen
www.stortinget.no

www.nordlaendingernes-forening.no
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Hver onsdag med GG-gutta fra Losby han går
Og han går og går med og uten gnagsår
Men de store turene er når i fjellet vi går
Da er «firerbanden» i sitt ess og tar gjerne en tår
For fjellufta adler det edle sinn
Når vi på Anari Pigg nyter den svale vind
Vi har vandret mange steder
Og fulgt de opptråkkede, merkede leder
På Saltfjellet, Dønna, Syv Søstre og Vega
Nord‐Norge er jo for oss alfa og omega
Og i sør over Hardangervidda i regn og vind
Også i Rondane vandret vi med åpent sinn
Vi har fulgt Aurlandsdalens bratte sti
Utrolig «farlig», men der var også vi
Om Arnfinn er det ellers å si
Han er jovial, sosial og alltid blid
Men «gnistrer aldri hans øyne stygt?»
Jo, når folk krangler, da uten frykt
Taler han dem til rette
Men følger alltid «vedtatt etikette»
Oluf Danielsen
Oluf Danielsen
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Keiservarden Bodø, konsert med Mari Boine
3. august 2014 Musikkfestuka
Slik som hele denne fine sommeren, så var dagen glovarm. Keiservarden, i blå
himmel og sola høyt på himmelen, med utsyn over de syv blåner, gjør
uendelig godt i hjertet.
Vi puster og peser oss oppover og oppover og oppover. Pausene blir bare
bedre og bedre etter som utsikta blir mer og mer storslagen. På det flate partiet
på toppen er det lett å finne seg en fin plass. Keiservarden har plass til mange.
I teltene er det både lapskaus,
kaffe og mye forskjellig godt
drikke. Det er bare å ta for seg
og hygge seg.

Keiservarden, Kjerringøya bak f R.Eidem

Scenen står med ryggen til
himmel, fjell og hav. Det er
andre gangen jeg er her. Jeg var
der den aller første gangen,
samme varmen og sola da og.
Dagsrevyen sendte direkte fra
konserten, noen minutter. Det
var, for å bruke et forslitt ord,
spektakulært.

Nå er det Mari Boine og hennes dyktige og stemningsskapende orkester vi kan
glede oss til.. Jeg har hørt henne i Konserthuset i Oslo for flere år siden, jeg
gleder meg veldig til å høre henne ”live” igjen.
Fint med fjernsyn, men ingenting er som å være sammen med artistene.
Hun skaper en helt spesiell stemning. Sangen hennes flyter over landskapet,
den blir ett med naturen, joiken hører hjemme der. Mari Boine, sangen hennes,
musikken hennes, det er den ekte Keiservarden.
Gaunes, 11.9.2014/ Rigmor Eidem

Odd, Arnfinn, Jørgen, Oluf, Bodil, 2008 foto K.A.L
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med Bruremarsj fra Lødingen,
av Halfdan Sivertsen, og det
meste av repertoaret var norsk,
men vi hadde også med den
bulgarske nattverdssalmen Tebe
Poem, som høstet stor applaus.
Vi fikk også høre et meget godt
kor fra Vitenskapsakademiet,
og etter konserten ble det
anledning til å hilse på noen av
de frammøtte «bulgarske»
nordmennene. Begge korene
møttes deretter til felles lunch
og «bli kjent» på en restaurant
like ved, og med så mange
korsangere rundt bordet, ble det
både prat, sang og hygge.
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Nordlændingernes Forenings
Kor på tur - avslutning
I tillegg til det som er fortalt
tidligere, må det nevnes at koret
også hadde en del trivelige
restaurantbesøk, blant annet på
Restaurantene CACTUS og
PIZZAESCADA.
Mat og drikke er rimelig og
godt når en er norsk turist i
Bulgaria. Og som alltid når
korsangerne møtes er det stor
stemning, muntre historier,
glede, latter og sang! Vi reiser
gjerne til Bulgaria igjen!
Arvid Gramstad

Enestående kortur til
Sofia, Bulgaria 12.-16.
juni 2014
Reisemålet og en presentasjon
av korets dirigent
Den 12. juni lettet flyet til Air
Berlin fra Gardermoen med
korsangere og deltakere på vei
til Bulgaria og hovedstaden
Sofia. Reisemålet var ikke et
tilfeldig valg, men et ønske fra
koret om å besøke landet hvor
korets dirigent Dimitar Borissov
og hans kone Juliana er født og
oppvokst.

Dimitar Borissov
Dimitar har studert ved Det
Nasjonale Musikkakademiet i
Sofia, og har mastergrader i
både kordireksjon og
operasymfonisk direksjon. I
Kirkekonsert med NFK, foto Gulla Nyheim Gramstad

2006 flyttet de til Nord-Norge,
hvor Dimitar arbeidet som
organist, kor- og
orkesterdirigent i Narvik
området. Dimitar og Juliana
flyttet sørover i 2012, og fra
januar 2013 har han vært
dirigent for Nordlændingernes
Forenings Kor. Dimitar er ellers
ansatt som korpedagog ved
Hamar kulturskole.
Hovedstaden Sofia – en av de
eldste hovedstedene i Europa
Etter ankomst til Sofia
Internasjonale flyplass ble vi
hentet av buss og guide, som vi
benyttet under hele oppholdet,
og vi ble kjørt til innkvartering
på Central Park Hotell, i
sentrum av byen.
I underkant av halvannen
million innbyggere bor i Sofia,
som ligger nord i Bulgaria ved
foten av Vitosha fjellene. Det
ble arrangert en guidet tur.
Hovedstaden i det tidligere
østblokklandet Bulgaria, er med
sin stalinistiske arkitektur og
mange severdigheter ennå ikke
oppdaget av turistmassene.
Byen er ikke like arkitektonisk
prangende som andre østlige
hovedsteder, men varter likevel
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opp med en del kulturelle og
historiske monumentariske
perler, som Alexander Nevsky
katedralen med store gyldne
kupler, som ble oppført i
begynnelsen av 1900-tallet i
takknemlighet til Russland for
frigjøringen fra Tyrkerne og
krigen i 1877-78. Boyana
kirken, som består av tre kirker,
den tidligste fra 900-tallet,
nesteldste fra 1200-tallet, og
den nyeste fra 1800-tallet.
Kirkens freskoer fra år 1259
utgjør en av de viktigste
samlinger av malerier fra
middelalderen. Det Nasjonale
Historie Museet, og Sct. Sofia
kirken (5.-6- årh.), bygget under
keiser Justinian I, og den enda
eldre Sct. Georgi rundkirken (4.
årh.), som er blant de eldste
kristne bygningene på Balkan,
for å nevne noen. De er godt
bevart og gir et interessant dykk
inn i bulgarsk historie og kultur.
Rila kloster – det største
ortodokse klosteret i Bulgaria
Det ble også en tur til det
berømte Rila kloster, grunnlagt
på 900-tallet, og som er et av
landets viktigste attraksjoner.
Klosteret ligger på 1147 moh., i
Rilafjellene 117 km sør for
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Sofia, i den dype dalen til elva
Rilska. Tjue meter høye grå
festningsmurer skjuler den
vakreste klostergården og det
viktigste symbolet i den
bulgarsk ortodokse kirken.
Kirken og kapellet prydes av
enestående malerier. I
klostergården kan en se
svartkledde munker i sine lange
kapper.
Konserter
Dimitar benyttet sitt nettverk i
musikkmiljøet i Sofia, kontakt
med andre kor og dirigenter, og
presten i kirken som han og
Juliana tilhører. Det ble bestemt
to felles konserter, og Juliana
som har bakgrunn innenfor
design hadde laget flotte
plakater dekorert med bulgarsk
og norsk flagg. Den norske
ambassaden i Sofia som var
kjent med arrangementene,
hadde sendt ut invitasjon til
personer på sin adresseliste, og
til konserten møtte det flere
begeistrede nordmenn bosatt i
Bulgaria.

Kirkekonsert i Cherkva
«Sveta Troitsa» - Kirken
«Hellig Treenighet»
Dette er en vakker bulgarsk
ortodoks kirke hvor Dimitar og
Juliana tilhører.
Nordlændingernes Forenings
Kor, og kirkens eget kor stod
for konserten.
En forventningsfull forsamling
og kirkens prest, god venn av
Dimitar og Juliana, hadde møtt
opp for å høre det norske koret
med deres egen Dimitar som
dirigent. Det norske
programmet var basert på et
kirkelig repertoar, også med en
bulgarsk nattverdsalme, Tebe
Poem, arrangert av Dimitar
hvor koret sang på bulgarsk, og
dette gjorde tydeligvis inntrykk
på forsamlingen. Koret avsluttet
med sin kjenningsmelodi:
Barndomsminne fra Nordland.
Kirkens eget meget gode kor og
unge dirigent, deltok med sitt
program og flott fremføring,
hvor tre av solistene også var
profesjonelle sangere. Midt i
konserten kom presten fram i
sin prestekjole, overtok
dirigentstaven, og vi fikk
oppleve en helproff geistlig

dirigent, med fullt grep om
koret og framføringen. Vi fikk
etterpå vite at presten i tillegg
til sin teologiske utdannelse
hadde enn profesjonell
utdannelse og bakgrunn som
musiker, dirigent og komponist,
men i senere år hadde arbeidet
som prest. Ved korets
framføring av de siste numrene,
så vi plutselig vår dirigent
Dimitar klatre opp i bakerste
rekke blant bassene, og deltok
med sang og fryd i sitt gamle
kirkekor. Etter konserten var
begge korene invitert til
forfriskninger og fellesskap i
kirken.
Matiné konsert i Museum
«Jorden og menneskene»
Det var arrangert en konsert
med BAN-koret, Det bulgarske
vitenskapsakademiets kor, og
Nordlændingernes Forenings
Kor i en sal i Det geologiske
museum. Julianas plakater og
forhåndsomtalen hadde gjort
sitt, og salen var fullsatt av
publikum. Den norske
ambassaden hadde i tillegg til å
sende ut invitasjoner også lagt
ut informasjon om konserten på
sin nettside. Nordlændingernes
Forenings Kor startet konserten

