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STYRET 2017
Formann:Dag H. Berg tlf. 953 63 399
c/o Fram Pb 8832 Youngstorget, 0028 Oslo
E-post: dag.berg68@gmail.com
Nestformann Hans J Kristensen 46 95 02 05
Ramstadskogtunet 7, 1900 Fetsund
E-post: hjkkris@gmail.com
Styremedlem:
Ellen Gro Kristoffersen m 41 68 38 79
Svoldergata 7, 0271 Oslo
E-post: egk@statoil.com
Styremedlem:
Bente Holmstad p p 67 13 27 93
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671
E-post bente.holmstad@gmail.com
Styremedlem:
Martin Steiro m 95 87 96 46
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo
E-post martinsteiro999@hotmail.com
Styremedlem
Ingfrid Jensen Rennemo m 90 12 83 71
Bergtunveien 5D, 1087 Oslo
E-post Ingfrid.Rennemo@posten.no
Vara: Per Henrik Kvitblikk m 97 57 67 76
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo
E-post: kvitblikkph@gmail.com
Vara: Edgar Eddi Samuelsen m 41 94 40 00
John Colletts alle 110, pb 1, 0870 Oslo
E-post: eiendomssjef@nnse.no

NORDLANDS
TROMPET
Returdresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St Hanshaugen, 0131 Oslo

SANGKORETS STYRE
Leder: Liv Karin Lande m 95 21 14 88
Hovseterveien 98, 0768 Oslo
e-post: karistrn@gmail.com
Nestleder:Merete Østingsen m 93 85 28 42
Sofies gate 25, 0168 Oslo
E-post: mereteoe@gmail.com
Styremedlem: Finn Are Røsvoll m 47 40 16 50
Helgesensgt. 17 0553 Oslo
E-post: finn_are_rosvoll@hotmail.com
Kasserer: Sverre Shetelig
Dirigent: Rolf Nykmark

Organ for Nordlændingernes Forening
Nr. 84

Stiftet 11. oktober 1862
22. årgang

Mars 2017

§ 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:
Hans J. Kristensen, tlf 46 95 02 05
Oluf Danielsen, tlf 99 36 85 47
Bodil Johansen, tlf 97 51 53 63
Jørn Sund-Henriksen, 95 16 17 41
Nordlands Trompet
Rigmor Eidem p 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@online.no m 90 61 72 35
Hans Jørgen Kristensen m 46 95 02 05
E-post: hjkkris@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

Nordlendingenes forening i Moss, 70 års feiring 4. mars 2017..

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

f. R. E

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Mars 2017

Petter Dass’ og Fredrikke Tønder-Olsens Stipendiefond

Redaktøren har ordet: I dette nr: Takk til
Hans Jørgen Kristensen for ”Torskaften 2017
– Moss”, for artikkelen om Polarsirkelen
Lufthavn og for bilder, til Jakob Leirskar for
fortellingen om ”Julekonserter og Nord-Norge
priser”, og til Bente Holmstad for Referat fra
årsmøtet. Og undertegnede

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.”

Pubkveld på Fridtjof
Fredag 5. mai 2017 fra kl 16:30
Som vanlig møtes vi på Fridtjof Pub, rett bak rådhuset, Fridtjof Nansens
plass 7, 2. etg. Dette er blitt en årlig tradisjon. Her er det veldig
avslappende og hyggelig.
Pub’en er rolig og koselig. Vi kan innta både vått og tørt og vi kan
prate. Vi treffer nye medlemmer, og bli kjent med nye mennesker.
Det er bare å komme, medlem eller ikke medlem

Petter Dass’ og Fredrikke Tønder-Olsens Stipendiefond. Tildelinger 2016
Navn
Studie
Kommune Støtte
Martin Andrê Hansen

teknisk utd elkraftteknikk

Alstahaug

Kr. 4.000

Hanne Iren Hartviksen barnehagelære, Austra

Kvæfjord

kr. 4.000

Ana Vukovic

Bodø

kr 4.000

siviling. økonomi NTNU

Hilde Lind Paulsen

doctor of medicine Ungarn

Bodø

kr 4.000

Ingeborg O. Kvamme

profesjonsstudi psykologi

Tromsø

kr 4.000

Ragnhild O. Kvamme

profesjonsstudi medisin

Tromsø

kr 4.000

Ragnhild Nilsen

master i helsefremm arb

Bodø

kr 4.000

Tanja Helen Kvitnes

artist diploma perfor London Rana

kr 4.000

Trine Remmen

siviling petroleumsfag

kr 4.000

Nesna

Arrangementer Vår 2017
Nordlændingernes Forening

Fredag

5. mai

2017

Pubkveld på Fridtjof

Nordlændingernes Forenings Kor

Søndag 14. mai
2017
Nærmere program kommer
Hjertelig velkommen
Nordlændingernes Forening i Oslo
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
www.nordlaendingernes-forening.no
www.bblag.no
www.nfkor.no
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235

Nordlands Trompet
Rigmor Eidem, 906 17 235
rigmor.eidem@online.no
Hans Jørgen Kristensen
hjkkris@gmail.com

e-post: rigmor.eidem@online.no

Sinsen kirke

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
Husk Kontingenten for 2017
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(Dagbilde - Laget av Nordic Office Of Architecture.)
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Torskaften 2017 - Moss
Torskaften 04.03-2017 avholdt i Moss - Mosseskogen Vel
Moss var noe preget av overskyet vær og innstilte tog. Buss for tog
løste transport etappen og med moderne hjelpemidler som GPS og
Google-kart på mobilen gikk det greit å finne frem til lokalet
Mosseskogen Vel.

NORDLENDINGERNES FORENING I MOSS
Tusen takk for en veldig hyggelig 70 års dags feiring
lørdag 4. mars 2017 i Mosse-skogen vel.
Vi 33 stk fra Nordlændingernes Forening, Oslo, dro hjem i oppløftet stemning.
Vi fikk en praktfull torskemiddag, virkelig praktfull . Bordet vakkert pyntet,
glade mennesker, fine taler, fin og glad allsang, Islandsmoens Mannskor
gledet stort med sangen sin, Milda Leirskar fortalte vitser, Thom Thoresen og
leder Lars Abrahamsen, holdt fine taler, Jakob Leirskar overrakte presang fra
oss til dem, vår leder Dag H. Berg holdt tale og overrakte Petter Dassmedaljen til Brynjar Forbergskog. Og så gikk dansen, til smektende
dansemusikk, til vi lykkelig kom oss hjem utpå natta.
Tusen takk, Nordlendingenes forening i Moss, for en kjempefin kveld.
Takk til Thom Thoresen som inviterte.
Rigmor Eidem

Oslo sto som
fadderforening
ved opprettelsen i
1947, det har vært
tett samarbeid
mellom Oslo og
Moss på 1950tallet og fremover,
det var og er en
sterk forbindelse
mellom
venneforeningene.
Oslo sendte ca 30
personer og Moss
Lars Abrahamsen mottar presang fra
stilte med ca 45
Nordl. Forening Oslo v/Jakob Leirskar Foto R. Eidem
personer, samt
mannskor med dirigent som styrte sangene. Mosseforeningen hadde
trykt opp foldere med sanger og dekket opp bordene med hvite duker og
dekorasjoner på bordene. Kjøkkenet var nesten fylt opp med torsk i
kjeler og kasser, kokken og hjelpemannskapet hadde nok å gjøre.
Drikke med flere alternativer ble presentert ved bordene. Torsk, lever,
gulerøtter og rogn ble servert i 2 omganger med mer enn nok til alle, i
matpausen ble det sunget og fortalt små historier, æresmedlemmer i
Moss ble nevnt med navn og håndsopprekning. Medlem nr. 1 fra 1947
var plassert ved siden av Formannen i Moss. Mosseforeningen har laget
to hefter til 50 års jubileet i 1997, de siste 20 årene er foreløpig ikke
nedskrevet - som de selv sa.
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Islandsmoens Mannskor

f.. R. Eidem
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Oslo hadde med liten gave til
Mosseforeningen, bokpakke
med 100 og 150 årsbøkene
ble overlevert til formannen i
Moss.
Lokalet passet bra til seansen
og antall fremmøtte, etter
godt måltid med god
underholdning og bra
stemning ble det klargjort for
dessert og etter hvert kom
siste punkt på programmet;

Utdeling av Petter Dass Medaljen.
Årets vinner av Petter Dass‐
medaljen har i de siste årene
satt sitt tydelige preg på Nord ‐
Norsk næringsliv. I år er det
ingen ringere enn konsernsjef
Brynjar K. Forbergskog som får
denne høye utmerkelsen, med
følgende åpenbare
begrunnelse; Som skaper av
Nord‐Norges største bedrift
kan vi ikke komme utenom
denne nord‐norske
Brynjar Forbergskog, Dag H. Berg f HJK næringslivskjempen som i
løpet av 25 år har gått gradene
i selskapet og bygd opp Torghatten Brynjar K. Forbergskog er utdannet
revisor og har arbeidet seg opp fra økonomisjef til konsernsjef. Han har ikke
bare markert seg innen nord‐norsk næringsliv, men også nasjonalt og
internasjonalt. Han fikk i 2015 en av de gjeveste prisene innen næringslivet ‐
EY Entrepreneur Of The Year (EOY), som er verdens største
vekstskaperprogram med kåringer i over 60 land. Programmet er en
påskjønnelse til den som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter
egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.

Polarsirkelen Lufthavn
Polarsirkelen Lufthavnutvikling jobber med planlegging av ny flyplass
Mo i Rana ved Hauan.
Lengre rullebane gir mulighet for direktefly mellom Oslo og Mo i Rana.
Det vil kunne bety bedre muligheter og mer aktivitet i Nordland.
Helgeland er den største regionen i Nord-Norge som ikke er på
stamnettet til SAS, Norwegian og charterselskaper. Det har vært et stort
hinder for utvikling og vekst i regionen. I flere tiår har det derfor vært et
stort ønske om å forbedre flytilbudet. Regionen besitter et rikt
ressursgrunnlaget som har stort potensial. Lansering av planen skjedde
i 2007 – av Næringslivet på tvers av Helgeland.
Ny lengre rullebane betyr en lokal rullebane for mye – derfor
planlegges flyplassen Røssvoll nedlagt i etterhånd. Åpningen av
Korgfjelltunnelen i 2005 og Toventunnelen i 2014 har bedret trafikk
kapasitet til og fra den planlagte flyplassen.
Alle kontroll og tekniske høringsinstanser er positive til ny flyplass ved
Hauan. Politisk behandling er ikke del av teknisk høring, planene strider
ikke med reguleringsplan for området og Luftfartstilsynet har i en
foreløpig vurdering sagt at de regner med at en ny flyplass i Mo i Rana
vil kunne oppnå en teknisk og operativ godkjenning.
Fylkesråd og Fylkesting er forelagt prosjektet og begge har kommet
med positive uttalelser pr april 2016.
Langvarig planlegging gir alltid kommentarer om prisøkninger, det må
tas hensyn til prisstigning i perioden samtidig. Bedre detaljering
kommer etter hvert i planfasen og lokale begrensinger og behov må tas
hensyn til slik at prisen på store prosjekter som flyplasser stiger alltid
underveis.
Fremdriften i arbeidet er beskrevet på internett, og ligger åpent på
http://lufthavnutvikling.no
Hans Jørgen Kristensen
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dirigent – og harstadværingen
Audun Iversen imponerte med
sin barytonstemme. Dirigenten
snertet knapt podiet – hoppet og
dirigerte – og solisten stilte i
klasse med Jussi. En artig
opplevelse – både for øye og
øre. Sangrepertoaret skiftet fra
«Nordnorsk Julesalme» - til «O
– Helga natt». Men igjen stusset
jeg ved navnet – denne gang
«Iversen». En sanger - ved
navn Knut Iversen fra Harstad
var blant finalistene til NordNorge-Prisen i 1975 - under
talentiaden I Universitetets Aula
- med blant andre operasjef
Aase Nordmo Løvberg i
fagjuryen.
«Eplet faller ikke langt fra
stammen» – tenkte jeg. Knut
og Audun - far og sønn. «Jeg
når ham ikke til knærne» uttalte pappaen nylig. Knut fikk
Nordlændingernes Forenings
kunsternerstipend i 1975 –
førstepris med diplom – og han
debuterte med sin utmerkede
barytonstemme under
Festspillene i Nord-Norge i
1982. Sønnen Audun Iversen
vant Dronning Sonjas
Internasjonale
Musikkonkurranse i 2007 - og
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har senere hatt flere oppdrag
ved ulike operascener.
Nordlændingernes Forening var
blant de aller første til å
arrangere talentiader for unge
sangere og musikere – lenge før
Dan Børge Akerø og Dronning
Sonja kom på banen med sine.
Mens de andre kunne disponere
sponsorstøtte i millionklasse –
hadde vi i 1992 et budsjett på
rundt kr. 75,000.-. Det kunne
ikke gå i lengden – men moro
var det så lenge vi klarte
brasene: 6 talentiader i tiden
1972 til 1992.
Jakob Leirskar

Brynjar K. Forbergskog takket pent for utmerkelsen og sa han satte pris
på utmerkelsen fra sine egne.

Moss kan se seg fornøyd
med godt gjennomført
arrangement og Oslo
ønsker Moss og medalje
vinneren gode år fremover.
08.03-2017
Hans Jørgen Kristensen

Sjefskokken: vidunderlig mat.

f .HJK

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.

Vinterdagen, vakker, skjønn f RE

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
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Referat fra årsmøte i Nordlændingernes Forening
I By- og Bygdelagsforbundet Torsdag 09.02.2017

Julekonserter og
Nord-Norge-Priser

Tilstede fra styret: Dag Berg, Per H. Kvitblikk, Bente Holmstad, Ellen
Kristoffersen, Martin Steiro, Ingfrid J. Rennemo
Forfall: Hans Jørgen Kristensen Andre medlemmer: 7 stykker

Julekonsertene er forbi for
denne gang. De har gitt
assosiasjoner som jeg har lyst til
å dvele litt ved. --- Første
søndag i advent hadde Koret
vårt fin julekonsert i Frogner
Kirke. Kirken var tilnærmet
fullsatt. – Et rikholdig program
med kjente og kjære julesanger
– som også omfattet «Gloria»
av Antonio Vivaldi. En stor
oppgave – som kor og solister med ledsagelse av orgel og
blåseintrumenter - løste på en
fin måte. En av solistene var
mezzosopranen Hildegunn
Coucheron. Navnet lød kjent.
«Men hvorfra?» – tenkte jeg.
Jo – Hildegunn var en av
finalistene i 1992 – da
Nordlændingernes Forening
delte ut Nord-Norge-Priser til
unge lovende sangere og
musikere fra Nord-Norge.
Hildegunn fikk andreprisen (kr.
10,000.-) med diplom. Så artig!
Hildegunn er fra Ibestad og har
sin sangutdannelse fra
Nordnorsk
Musikkonservatorium og
Statens Operahøgskole i Oslo
og har senere hatt diverse

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.
2 Valg av møtedirigent og referent og 2 stk. til å undertegne protokollen:
Møtedirigent: Per H. Kvitblikk, Referent: Bente Holmstad,
Undertegning av protokoll: Ingfrid J. Rennemo og Ellen Kristoffersen
2. Årsmeldingen for 2016:
Godkjent med noen få endringer: Kulturaften 13.10.2016.
3. Regnskap for år 2016 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert
stand: Godkjent.
4. Budsjett for år 2017:
Nordlændingernes. Forenings Kor får kr.3500,-pr. opptreden og det
forventes 2 opptredener pr. år. Til sammen kr.7000,-.
Torskeaften budsjetteres med kr.7000,-.
5. Orientering om korets aktiviteter:
Martin Steiro orienterte om korets aktiviteter i 2016. Det hadde vært stor
aktivitet gjennom hele året og koret har fått ny dirigent.
6. Orientering om Stipendiefond og Legater:
Jakob Leirskar orienterte. Det ble i 2016 delt ut 9 stipend på hver
kr.4000,- til 7 studenter fra Nordland og 2 fra Troms. Avtalen med Pareto
Bank er forlenget med ett år. Renten for 2017 er på 1,8% som er noe
lavere enn for 2016.
7. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag.
8. Valg: Årsmøte 9. februar 2017.
Se egen liste
Årsmøtet ble avsluttet med servering av kaffe og kaker
Bente Holmstad, referent
Oslo, 20.februar 2017
Bente Holmstad
Ingfrid J. Rennemo

Ellen Kristoffersen

oppdrag med både opera,
musikal, show, teater og kor.
Men den spede begynnelse fant
sted i Universitetets Aula – der
også Nordlændingernes
Forenings Kor hadde en viktig
oppgave i arrangementet.

Jakob Leirskar

f. R.E

For å komme i skikkelig
julestemning – var vi også i
Oslo Konserthus for å høre
julekonserten til Oslo
Filharmoniske Orkester og Kor.
Også det en fin opplevelse –
med topp musikere og sangere –
med Herborg Kråkevik som
morsom og dyktig konferansier.
Bodøværingen Arvid Engegård
briljerte som fiolinist og

