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§ 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
tlf 22 22 27 80
Bankgiro Postbanken
Hjemmeside:
e-post:

0540 08 46164

www.mamut.net/nfkor
stig@nilssen.com

Koret er et blandakor og ønsker nye
sangere velkommen!
Ta kontakt, og vær hjertelig velkommen.

Hamsunsenteret 4.aug 2009

Foto RE

Kramboden
Vi selger

NFK:
” CD/Kassett
"Mjuke vinnja"
kr 80,-/50,Kontakt: Martin Lind Steiro, 22 46 09 45
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Foreningen:
Platte Kåre Espolin Johnson "Nordlandsjekt" Kr 300,Kassett 125 års jubileum konserter
Kr 100,Pins Nordlændingernes Forenings logo
Kr 50,Kontakt: Odd Bjørnar Øren 22889914
e-post: ob-oere@online.no

Godt med folk på åpningen

Foto RE
Vidunderlige Mari Boine

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Foto RE

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. September 2009
Vel møtt.
Her jeg sitter foran stuevinduet med utsikt mot
Saltenfjorden, kan jeg enda se sollyset over
Bertnes selv om det skjømmes nå og det er kveld.
Det er frisk østavind, mild og fin. Det er liksom
ikke ende på sommeren her på disse kantene.
Ute holder bonden på med å lage rundballer.
Marka rundt huset er pløyd og sådd og for andre gang slår han. Det blir
så fint ute.
Jeg sitter og tenker på opplevelsen med Hamsunsenteret. Det er å ønske
at alle støtter opp om det som stelles i stand av flittige mennesker rundt
omkring.
Med friskt mot setter vi også i gang.
Vår kulturaften hos Siri Andresen på Frogner blir riktig spennende.
Vi satser på mat med en litt snerten sving på, film, maleriutstilling og
sangkor med mer.
Glem ikke Barnediskoteket. Det er også for oss store barn.
Og, send oss fortellinger og bilder om turer, hendelser, opplevelser,
bilder som dere har vært med på. Send oss gjerne dikt og fortellinger.
Jeg tror mange har mye å bidra med.
Nå er også Nordlændingernes Forening på Facebook. Dog freløpig
bare i begynnerfasen. Her er adressen:
http://www.facebook.com/pages/NordlaendingernesForening/126042341947
Den er litt lang, men legg den inn blant favorittene så er den der.
Hilsen Rigmor
Nordlændingernes Forening i Oslo
Nordlands Trompet
Postboks 2645 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Kontakt Sigurd Hãnninnen
www.nordlaendingernes-forening.no
s-haen@online.no
mobil 994 12 984
www.by-ogbygdelagsforbundet.no
www.mamut.com/nordlaendingernes_forenings_kor
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 22986664, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

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 2010 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 2010.
Søknader kan sendes til
Arnfinn Kristensen Lillebakveien 36
2010 Strømmen, e-post arnfinn@getmail.no

Arrangementer høst 2009
Nordlændingernes Forening

Fredag 09.10.2009
Søndag 11.10.2009
Lørdag 14.11.2009

Kulturkveld
Barnediskotek
Boknafiskaften

Bygdøy Allé 59B
BBF
Engebret

Nordlændingernes Forenings Kor

Søndag 29.11 2009
Søndag 06.12.2009

Adventskonsert
Julekonsert

Frogner Kirke
Sinsen Kirke

Med forbehold om endringer

Grasrotandelen:
Husk å ta med org.nr. 983 712 673 Nordlændingernes Forening når
dere tipper. Legg det inn på spillekortet.

10

3

lefse uansett, og i desember når det som kjent er vanskelig å få plass til annet
en Julematen.

Invitasjon til

Tradisjonen med serveringen av denne retten i Oslo skriver seg tilbake til tidlig
åttitall. Da ble det etablert en forening som også i dag kaller seg
”Saltværingen”. Initiativtakerne var selvfølgelig utflyttere fra Saltendistriktet og
så vidt undertegnede kjenner til var også avdøde komponist og artist Trygve
Hoff med blant disse. Om ikke aktivt så i alle en fall en viktig pådriver og
lefsespiser. Serveringen har hele tiden vært avhengig av ildsjeler som tar på
seg den ikke ubetydelige oppgave det er å organisere et slikt evenement en
gang i månedene. Lefsene skal bestilles fra produsenten i nord, primen skal
lages og ikke minst skal det skaffes et egnet lokale, noe som ikke har vært
den enkleste oppgaven.
Økonomien tillater ikke leie av Bristol og arrangementet bør helst skje i
nærheten av sentrum for at alle som ønsker å spise lefse skal finne fram på
en lettvint måte. De siste årene har derfor foreningen ført en omflakkende
tilværelse med tilhold flere steder i eller i nærheten av sentrum, men det er å
håpe at man nå har funnet sted som kan bli mer permanent.
Som nevnt er man avhengig av ildsjeler og i mange åra var det entusiast og
trubadur Cato Hultmann med kona Berit som sto bak arbeidet med å
opprettholde denne tradisjonen i Oslo. Denne epoken er nå historie og andre
har overtatt stafettpinnen. Oppmøtet til arrangementet er noe varierende, og
selv om det ofte er mange lefsespisere til stede er det plass for flere.

Saltværingen, som mange andre foreninger, sliter med økonomien og
ikke minst derfor er det viktig at flest mulig kjenner sin besøkelsestid
og støtter opp om arrangementet. For de som ønsker mer informasjon
kan man kontakte en av dagens ildsjeler, Solveig Saltnes Tønder tlf
66801688 eller mobil 97752947.
Oslo, 03.09.2009/ Per Henrik Kvitblik

Kulturaften i ny fasong
Fredag 09.10.2009 kl 18:30
i Bygdø Allê nr 59B, 0265 Oslo
Siri Andresens store og gode leilighet

”Bare Vær” Dokumentarfilmen om
Henningsvær. ”Bare Vær” handler om et
Visning av

samfunn i ferd med å miste sin tilknytning til det å
være et levende fiskevær, men som har mennesker
som fortsatt ønsker å bo i et levende samfunn
preget av voldsom natur.
Allsang og Nordlændingernes Forenings Kor.
Maleriutstilling

Reilos

med

May
sterke

landskapsbilder.

Meny:
Kyllingspyd, Biffspyd, Vietnamesiske vårruller,
Kjøttboller i oliven og tomatsaus, laks,
gourmetsalat, pasta.
Pris for alle godsakene: kr 250,-

Påmelding
til
Randi:
22294817/
957
93
144,
Per Henrik 975 76 776
Rigmor e-post: rigmor.eidem@c2i.net
tlf 906 17 235
Innen lørdag 03.10.2009 Bankkto 8998.09.00224
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Saltværingen og møsbrømlefsa

Invitasjon til

Barne-Diskotek
Aldersgrense: 0 og oppover
(Voksne ”kan” tas med)

Søndag 11. oktober 2009 kl 15:00
I BBF, Bennechesgt. 2
Barn er glad i musikk
Barn er glad i å synge
Barn er glad i å danse og springe
Det er voksne også glad i
Vi inviterer til diskotek i BBF’s lokaler
Vi setter på platespilleren og lar barna
synge og danse og springe slik som de liker
så godt. Vi voksne blir med på leken.

Diskojenta

Vi serverer brus og boller og kaffe og slike godsaker som hører til.

Påmelding til Mia 22112711, 90747933
Per-Henrik 975 76 776
e-post: rigmor.eidem@c2i.net
Innen 05.10.2009
Kr 25,-pr person
Hjertelig velkommen til store og små og
venner og venners venner

I et lokale nær St Hans Haugen serveres det, hver første mandag i måneden,
spise som for uinnvidde må fortone seg noe merkelig. Stedet er nærmere
bestemt ca 20 meter inn i Tor Olsen gate fra krysset med Akersgata (lokalene
til tidligere kurbadet) og den underlige spise er ”møsbrømlefse”.
En lokal rett fra Saltendistriktet som tidligere var regnet som ”slåttkost” og
altså ble fortært i en tid av året da menneskene på gårdene rundt i distriktet
jobbet hardt med å berge avlinga for dyra i det kommende år. Det bærer også
retten preg av, kaloririk som den er. Den består av en myk lefse som ofte ble
laget samtidig som man produserte flatbrød på gården og er like stor i
diameter som et hjemmelaget
flatbrød, men i motsetning til
flatbrødet er altså lefsa myk.
Når den skal fortæres legges
den på en varm takke og
smøres med en type velling
eller prim, også kalt søvel, som
er laget av brunost, melk, mel
og sukker (jeg ber om tilgivelse
om jeg har glemt noen
ingredienser). Så skal det på en
klatt smør og sukker etter
behag. Deretter skal lefsa
varmes på takka til den smøret
begynner å smelte og søvelen er god og varm. Så brettes lefsa, først over,
deretter flippene inn fra sidene før den skyves over på en tallerken. Den får da
form som en slags lomme med søvelet inne i lomma. Mange tilfører også en
god klatt rømme, noe som ikke gjør lefsa mindre mettende. I gamle tider ble
lefsa spist uten bestikk ved at man rev av biter og dryppet i søvelet inne i
lefsa. Mange foretrekker fremdeles den gamle metoden, men det er nå også
akseptert å benytte bestikk.
For de fleste utflyttede Saltenværinger er møsbrømlefse et ”must” når man er
på besøk på hjemmetraktene, men helt fra tidlig åttitall har det altså vært
mulig å få servert denne spise midt i Oslo én gang i måneden, bortsett fra
sommermånedene da man regner med at konsumentene er hjemme og spiser
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En dyktig guide viste rundt inne
i det ferdige bygget, som nå
bare venter på å få innmat.
Skrå gulv, vinduer ut mot grønn
natur, mot blå natur, mot gult
og rødt glass, stå ute i lause
lufta, og jeg sier det bare,
toppetasjen
inne
mellom
bambusen kommer til å bli folks
yndlingsplass.
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Med
tanke
på
at
Hamsunsenteret ligger bare en
koselig busstur fra Bodø, så
gleder jeg meg veldig til våren
når det åpnes på nytt igjen, med
innmat.

Bankplassen 1, 0151 Oslo

Alt rundt åpningen av senteret
har vært så innholdsrikt og
spennende, jeg ser der er meget
dyktige folk som jobber der. Jeg
er trygg på at de vil skape et
spennende sted som vil tiltrekke
seg mennesker fra hele verden, i
tråd med Knut Hamsuns verker.
Så med Hamsun-T-trøya på
plass forlot jeg Presteid og er
klar til neste tur.

Bambusveggen. Foto RE

Boknafiskaften på Engebret

Gaunes 28.08.2009/Rigmor Eidem

Lørdag 14. november 2009 KL 16:30

Meny
Boknafisk, direkte fra Reine i Lofoten, ekstra for oss,
med tilbehør: potet, gulrotstuing, baconterninger, god porsjon
Pris: En servering Kr 248,-

to serveringer +130 kr,-

Dessert fås kjøpt. Drikke fås kjøpt

Lofoten industrier

Påmelding ved innbetaling til:
konto 8998.09.00224, Nordlændingernes Forening,
Innen 1. november 2009
For spørsmål:
Mia 22112711/ 907 47 933 Per Henrik 975 76 776,
Rigmor
e-post: rigmor.eidem@c2i.net

Hjertelig velkommen
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Hamsunsenteret
På Presteid Hamarøy
Åpnet 4. august 2009.
En flott dag.
Etter en lang reise fra
Trondheim til Hamarøy, var det
vidunderlig å komme fram i den
uendelig skinnende og varme
soldagen, dagen før dagen.
På den store dagen kjørte vi av
gårde fra Ulvsvåg, pynta i lette
sommerklær og med stor
forventning. Dagen var varm,
vindstille og vakker. Fjorden
glatt og blank som sølvpapir.
Rundt en sving og der lå det, et
fyrtårn som raget høyt og
strålende midt i skogen og over
all skogen. Med rødt og gult og
svart i seg, med bambushåret
strittende i yr glede mot
himmelen.
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Vi var heldigvis så tidlig ute at
vi kunne sette oss helt på kanten
i skråningen foran scenen. God
utsikt til de søte små som ventet
på Kronprinsesse Mette-Marit
med fine blomsterbuketter. Og
hun kom, i en nydelig kjole,
med sitt lyse vakre hår bølgende
rundt det glade ansiktet.

Dahr, Maria Shustrova, Salten
Mannskor
framførte
”Nordlandskantaten” med tekst
av Knut Hamsun, Musikk i
Nordland og alle talerne:

med skrekkblandet fryd, som
hun sa.
Mari Boine sang bedre enn
noen
gang.
Under
avslutningssangen følte jeg at vi
var vitne til noe stort.
Og alle vi tilskuere rusla
langsomt fra senteret, etter en
hel del fotografering, prating og
gledesutbrudd.
Vi ble sugen på kaffe og
godsaker hos Kirstens kafe på
Buvåg, men hun måtte stenge
allerede kl 19:00 ca. Grunn: det
hadde vært svart av folk hos
henne
mellom
alle
arrangementene. Hun ble fri for
mat

Spreke dansere fra Sørsamisk
teater. Foto RE
Kronprinsesse Mette-Marit,
foto RE

Ja!, sa jeg og kjente en glede
inne i meg, Ja!, det er flott!
Flott og seiersrikt.

Arkitekt Steven Holl i sin gule
Nageldress satt på første rad.

Folk og biler overalt. Sol og
varme og glade mennesker.
Tusener av mennesker.

August og Pauline på scenen
var ubetalelig. Nordland Teater,
Teater NOR, Sørsamisk teater
og Figurteater Nordland. Juni

Kronprinsesse
Mette-Marit
foretok
den
høytidelige
åpningen, Odd Eriksen var både
stolt og glad, Marit Tennfjord
vil ha et progressivt kulturfylke
Stein Johannesen overleverte
direktør Bodil Børset nøkkelen
til bygget og hun tok i mot den

Det var et uttall av arrangement
hele
uka.
Konserter,
forfatterkvelder,
champagnefrokost, galleri, eventyrstunder,
filmpremierer, vandringer i
Knut Hamsuns eventyrland og i
eventyrværet som Hamarøy
opplevde var det virkelig som å
være i eventyrlandet, vårt
eventyrland.

