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STYRET 2013 
Formann: Hallgeir Søndre tlf. 41 93 54 89 
Råholdtvegen 94 B, 2070 Råholdt  
E-post: hsoendre@hotmail.com  
Nestformann Tone Dahle  tlf. 90 01 62 06 
Middelthunsgt. 25 A, 0368 Oslo 
E-post: tone_dahle20@hotmail.com 
 Styremedlem: 
Karen Pedersen Berg p 22 14 25 74 
Lybekkvn. 10 C, 0772 Oslo m 90 23 58 36 
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: 
Anne-Marie Theodorsdatter m 90 91 27 01 
Gml. Drammensvei 40, 1369 Stabekk 
E-post kloemra@yahoo.no 
Arrangementskomitê: 
Tone Dahle, leder p 90 01 62 06 
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@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 
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken 

”Å eg minnest” 
Kr 350,-levert, kr 420,- m/post 
Overføres kto 8998.09.00224 

 
 
 
 
SANGKORETS STYRE 
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: Dimitar Borissov 
 
Koret har øvelse hver tirsdag 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! 
 

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 
 

Returdresse: 
Nordlændingernes Forening 
Postboks 2645 St Hanshaugen,  0131 Oslo

NORDLANDS 
TROMPET 

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no                        Org nr 983 712 673  

 Organ for Nordlændingernes Forening  
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 70          18. årgang         September 2013 

 
 
 
 

§ 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 

 
Åselidalen      Foto R.Eidem  
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Redaktøren har ordet. Sept 2013 
 
I dette nummer av Nordlands Trompet har vi en 
gladmelding.  
Vi har fått ny formann og ny nestformann. Etter 
mange års styrearbeid var både undertegnede, 
formann Rigmor og nestformann Per-Henrik, litt 
slitne. Vi følte behov for at nye krefter skulle 

overta. Det var ikke helt enkelt, så gleden var stor da Hallgeir Søndre 
og Tone Dahle sa seg villig til å bli formann og nestformann. De ble 
valgt på vårt ekstraordinære årsmøte nå i september. Vi gleder oss til å 
bli mer kjent med dem. 
 
Vi har også et annet gledesbudskap:  Vi inviterer til Finnmarkskveld 
torsdag 17. oktober 2013. Inggard Nilsen holder foredrag og viser 
lysbilder over temaet: Evakueringen under 2.verdenskrig. Selvfølgelig 
blir det finnmarksmat, nemlig finnebiff og moltebær med godt drikke 
til. Hjertelig velkommen til en stor kveld. 
 
Jeg vil takke for meg som formann. Det har vært veldig mange fine år, 
først med å skrive i Trompeten, så nestformann og så formann. Alle 
dere som jeg har møtt og hygget meg sammen med, har gitt meg mange 
gleder, enten det har vært artister, flinke folk på restauranter og andre 
steder vi har gjestet, eller oss vanlige folk. 
 
Jeg vil si at Nordlændingernes Forening har beriket mitt liv. 
 
Takk til Randi Renø for innlegg, til Hallgeir Søndre, Tone Dahle og 
Inggard Nilsen 
 
Vennlig hilsen Rigmor.  E-post facebook: rigmor.lillian@gmail.com 
www.facebook.com Nordlændingernes Forening 
 
 
 
 

Nordlændingernes Forening i Oslo   Nordlands Trompet 
Postboks 2645  St. Hanshaugen, 0131 Oslo  Rigmor Eidem 
www.nordlaendingernes-forening.no   rigmor.eidem@online.no 
www.bblag.no     mobil 456 18 310 
www.nfkor.no 
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235   e-post: rigmor.eidem@online.no 
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Petter Dass’ og 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.” 
 
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 2014. Søknader sendes til Arnfinn Kristensen, 
Lillebakveien 36, 2010 Strømmen, e-post: arnfinn@getmail.no 
 
Arrangementer Høst 2013 - Vår 2014 
Nordlændingernes Forening 
Torsdag 17. oktober 2013  Kultturaften i BBF 
Lørdag 9. november 2013  Boknafiskaften på Engebret 
Søndag 5. januar 2014  Juletrefest i BBF 
Lørdag 1. mars 2014   Torskaften i Royal Christiania 
Fredag 2. mai 2014   Pubkveld på Fridtjof 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Torsdag 17. oktober kl 1900:  Kultturaften i BBF 
Lørdag 30. november kl 1230:  Julemesse i Sinsen kirke, 
Søndag 1. desember kl 1800:  Adventskonsert i Frogner kirke  
Tirsdag 3. desember kl 1830 :  Julekonsert i Sinsen Kirke 
Torsdag 5. desember kl 1800             Julekonsert i Håndverkeren 
 

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 
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En lystelig gjeng, sommeravslutning  
på Fagerstrand  f. MS 

Boknafiskaften på Engebret 
Bankplassen 1, 0151 Oslo 

 

Lørdag 9. november 2013   KL 16:30 

Meny 
Vi samles igjen på Engebret for å nyte deres smakfulle 

Boknafisk,  med tilbehør: potet, gulrotstuing, baconterninger, 
god porsjon 

Pris:		Kr	370,‐	inkl.	2	serveringer	Dessert	fås	kjøpt.	
Drikke	fås	kjøpt	
 

Påmelding ved innbetaling til: 
konto 8998.09.00224, Nordlændingernes Forening,  
Innen 5. november  
 
Spørsmål: Rigmor   906 17 235,  Per Henrik   975 76 776, Tone  900 16 206 
e-post: rigmor.eidem@online.no 
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Velkommen til 
Finnmarkskveld 

 
Torsdag 17. oktober 2013 kl 19:00 

i BBF, Bennechesgt. 4, Oslo 
 

Inggard Nilsen, fra Sørøya  
 foredrag og lysbilder om: 

Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig 
Om krig, evakuering og den brente jords taktikk 

Temaene er: 
Litt om krigen og Raseringen 
Evakueringen og Huleboerne 

Gjenreisningen 
Min og min families historie 

Ettervirkninger 
Litteratur og andre kilder 

 
Nordlændingernes Forenings Kor synger 

Utlodning 
Meny: Finnebiff, med alt godt i, dessert: moltebær 

Drikke: Vin, øl, likør Pris kr 350,-  
 

Påmelding innen 12.10.2013 til: 
Karen 22142574, 902 35 836,  Rigmor 66919492, 906 17 235,  Per 

Henrik 975 76 776   e-post: rigmor.eidem@online.no 
Påmelding også ved innbetaling til kto 8998.09.00224 

www.nordlaendingernes-forening.no www.facebook.com 
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Hallgeir Søndre, fra 
Dunderlandsdalen, 

ny formann i 
Nordlændingernes Forening. 

 

 
Hallgeir, Bok og klubbe RE 
 
Heimplassen min er i 
Dunderlandsdalen, Rana i 
Nordland. Her vokste jeg opp 
og levde det meste av livet mitt, 
som startet i 1952. 
Dunderlandsdalen slynger seg 
innover i landet mot Saltfjellet, 
slik at jeg har skog- og 
fjellkulturen som ballast, og er 
mindre kjent med kystkulturen, 
selv om jeg har hatt Helgelands-
kysten like utenfor stuedøra. 
Slik er det nok for de fleste av 
oss, Nord-Norge er romslig, 
også i areal, slik at vi kan stadig 
få høre og lære nytt om vår 
landsdel, selv når vi samtaler 
med en som har samme tonefall 

i språket sitt. Det er noe av 
sjarmen med å være 
nordlænding. 
 
Mette er også fra 
Dunderlandsdalen. Vi giftet oss 
for snart 36 år siden, har 2 
voksne barn som har flyttet ut 
og har egne barn. De 5 
barnebarna tar mye av vår 
oppmerksomhet, og samværet 
med dem blir prioritet når det 
gis anledning. 
 
Vi har hatt perioder på 
Østlandet tidligere, i forbindelse 
med skole og arbeid. Vi har da 
bodd på Kråkstad og i 
Sandvika. Nå nærmer det seg 
snart 2 år siden vi kom hit igjen, 
årsaken er at jeg nå jobber på 
Norsk jernbaneskole. Vi bodde 
først 1 år på Kjelsås, men sist 
vinter kjøpte vi oss en liten 
leilighet på Råholdt og bor der. 
Vi har fortsatt heimplassen vår i 
Dunderlandsdalen og bor der.  
 
Vi tok kontakt med, og meldte 
oss inn i, Nordlændingernes 
Forening uten at det var så mye 
mål og mening med det. Syntes 
vi hadde korrekt bakgrunn, og 
at det kunne være trivelig å 
møte andre fra nord. Det er ikke 
lenge siden innmelding og mye 
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Referat fra ekstraordinært Årsmøte   
i Nordlændingernes Forening 

BBF´s lokaler i Benneches gate 4, Oslo, 26.09.2013 kl 1830 
 
Sak 1.  Godkjennelse av innkalling og saksliste: 
Vedtak: Ingen merknader 
 
Sak 2: Valg av møteleder og referent, valg av to personer til å 
undertegne protokollen 
Vedtak: Som møteleder ble valgt Per Henrik Kvitblikk, som referent 
ble valgt Bente Holmstad. For å underskrive protokollen ble valgt 
Anne- Ma Theodorsdatter og Martin Steiro.     
 
Sak 3.  Valg av Formann og Nestformann 
Fra Valgkomitéen var foreslått Hallgeir Søndre som Formann fram til 
det Foreningens ordinære Årsmøte 06.02.2014. 
Vedtak:  Hallgeir Søndre enstemmig valgt 
 
Som Nestformann var foreslått Tone Dahle for 1 år og 5 måneder 
Vedtak: Tone Dahle enstemmig valgt. 

 
Møtet hevet kl 19.10 Referent: Bente Holmstad 
 

  

Påtroppende og avtroppende formann,  
Hallgeir og Rigmor  f. TD 
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Tone Dahle, fra Evenskjær,  
ny nestformann i Nordlændingernes Forening 
 
Tone Dahle, fra Evenskjær og bare vel 40 år gammel, er vår nye 
nestformann. Tone er entusiastisk og gleder seg til å arbeide for 
Nordlændingernes Forening. 
I forrige nr. av Trompeten, nr 69, ble Tone intervjuet av Ida Furnes 
Lauveng, sammen med Han Tore Steenholdt Christensen. Der kunne vi 
lese om hennes mange tanker om det å være medlem i 
Nordlændingernes Forening: slappe av med folk man ellers ikke møter, 
jobbe med å få folk på deres egen alder med, morsomme arrangement 
f.eks nykomlingkveld, matkurs, flere pubtreff, og enda mye mer. 
Vi ønsker Tone hjertelig velkommen som ny nestformann og gleder oss 
til å bli mer kjent med henne.  
Rigmor Eidem, 26.09.2013 
 
 

”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 
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har vi heller ikke vært med på, 
men et førsteinntrykk gjør man 
seg jo bestandig, og vi har 
oppfattet det slik at Foreningen 
sliter. Hvor skoen trykker mest, 
er vanskelig å mene noe om, 
men rekrutteringen av nye 
medlemmer, som aktiviserer 
seg for Foreningen, virker som 
en nødvendig aktivitet. 
”Grunnfjellet” er solid, de er 
Foreningens styrke, og 
personene som dette fjellet 
består av må nok fortsatt bidra, 
selv om det ikke er å forlange 
etter mange års innsats. Videre 
er det å si at de som laget de 2 
formålspunktene for 
Nordlændingernes Forening, 
har vært beundringsverdig 
klarsynt, de henger seg ikke opp 
i verken politikk, religion, 
kjønn, klasseskille eller det som 
jeg ser på som utfordringen for 
Foreningen i dag, samfunnets 

utvikling og verdier i tida: 
 
*Å samle kvinner og menn med 
interesse for Nord-Norge 
*Å virke for nordnorske 
interesser og utbre kjennskap til 
vår nordlige landsdel 
 
Bedre formålsparagrafer for 
Nordlændingernes Forening tror 
jeg det er vanskelig å forme. 
Utformingen framover er å 
treffe dagens samfunn med sine 
krav, holdninger og verdier. Et 
framtidig styre må nok først 
analysere dagens situasjon for 
Foreningen, sette et begrenset 
antall mål (gjerne med frister), 
og bestemme hvordan målene 
best kan nås. Utfordringen er 
der, spørsmålet nå er hvordan 
på best mulig måte å ”stå han 
av”. 
 
Halldor Søndre, 26.09.2013 

 
Tone Dahle nestformann Hallgeir Søndre formann  f  RE 
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Tanker om et langt 
medlemskap i 
Nordlændingernes Forening 
 
Jeg kom til Oslo høsten 1949, 
og allerede året etter hørte jeg 
om N. F. Det ble bl.a. fortalt at i 
den foreningen var det hver 
vinter arrangert en flott fest med 
smokinger og lange kjoler. 
Dette imponerte en pur ung 
nordlending i hovedstaden. 
Dette må prøves, og jeg melder 
meg inn i foreningen – tror det 
var høsten 1951. Om jeg var på 
torskaften vinteren 1952 hvis 
den ble avholdt – husker jeg 
ikke. 
Høsten 1952 feirer N. F. 90 år, 
og dette skal feires med storsilt 
fest i oktober. Jeg bestemmer 
meg for at dette skal jeg være 
med på. 
Lang kjole blir anskaffet, den 
første etter konfirmasjonen for 
8 år siden. Spenningen var stor 
for en 23 årig nordlandsjente. 
Festkvelden opprant, og alt var 
flott og storslagent. Jo da, i 
denne foreningen skulle jeg 
fortsette å være medlem, og det 
ble jeg. 
 
Første årsmøte etter denne 
festen ble jeg valgt inn i styret – 

som varamann. Etter en tid ble 
jeg sekretær, og jeg likte å 
skrive, så det passet bra. Det ble 
etter hvert flere runder som 
sekretær. 
 
Jeg var i alle disse årene fra 
1951 med i N. F. og hadde flere 
jobber der, bl.a. som vertinne på 
Torskaften. I disse årene som 
jeg var med i styret traff jeg alle 
Oslo’s ordførere. Disse ble 
invitert til Torskaften, og ble 
selvsagt kveldens hovedgjest. 
Jeg må si at dette var noen 
interessante år. I denne tiden 
traff jeg også Nanna With, og 
ble invitert til et dameselskap 
hjemme hos henne. Ble også 
kjent med Aase Nordmo 
Løvberg – det var forresten på 
en Torskaften. Dette var noen 
hyggelige og trivelige damer å 
bli kjent med. 
 
Tror det var i 1953 at jeg meldte 
meg inn i N. F. Kor, og ble der 
til høsten 1990. Koret reiste på 
nordlandsturne sommeren 1958, 
men jeg giftet meg denne 
sommeren, så jeg kunne ikke 
være med. I 1984 ble det igjen 
tur nordover, og jeg var en av 
lederne. Jeg har et spesielt 
minne fra denne turen. Vi hadde 
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konsert i Andenes Kirke. Her 
fremførte jeg en prolog som var 
skrevet av en Andenesværing – 
Odd Høyer Andreassen. Dette 
føltes veldig stor og for meg 
nesten andektig. På turen 
besøkte vi Målselv, og her traff 
jeg igjen Aase Nordmo 
Løvberg, da hun besøkte vår 
konsert. 
 
Etter over 60 år i N. F. er det 
mange tanker, hendelser og 
minner som passerer revy inni 
ens hode. 
Jeg har vært noen ganger 
”toastmaster”, i ”gamle dager” 
var det vanlig på fine fester at 
det ble holdt damenes og 
herrenes tale, og tale for herrene 
har jeg holdt – tror jeg et par 
ganger. 
 
Plutselig husker jeg da Anne 
Marie Riise og jeg lagde i stand 
julebord på Nord-Norsken. 
Kjøpte inn råvarer, stekte ribber 
etc. etc. Det var ikke så mye 
penger blant menigmann i 
70/80 årene, så skulle det bli 
julebord så måtte det ikke bli 
for dyrt. 
Dette arrangement ble såpass 
billig at det ble ganske mange 
som meldte seg på. Dette må 

jeg bare si, vi syntes var 
ordentlig koselig. Dette 
medførte jo ganske mye 
arbeide, men gleden med dette 
var tilstede, så dermed gikk alt 
greit. 
 
Minnene er, som sagt, mange 
og gode, så dette lever en lenge 
på. Det er utrolig hva en klarer 
når det gjøres av og med glede. 
 
Så mine mange år i denne 
forening har etterlatt mange 
koselige minner. 
 
 

 
Randi Renø, 10.09.2013 
 
 


