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Formannen har ordet
Velkommen til et nytt år i Nordlændingernes Forening.

Hjertelig velkommen til alle som er blitt med i styrer og råd, og hjertelig velkommen
til alle våre nye medlemmer. Det er så morsomt at vi blir flere. Jeg håper alle trives og
kommer på arrangementene våre. Bare ta kontakt hvis noen har forslag og ønsker for
ting vi kan gjøre. Ta kontakt også hvis det er andre ting dere vil vi skal vite. Det er
veldig fint å høre fra dere.

Takk for en hyggelig Torskaften. Jeg håper alle trivdes. Vi delte ut Petter Dass-
medaljen med diplom til H.M. Dronning Sonja. Og det var veldig artig at talen om
dette kom på film. Det var moro å bli filmet.

Elisabeth Kjær Larsen, avgangselev ved mediahøyskolen i Kristiansand, radio- og tv-
linja, filmet hele vår Torskaften. Hennes hovedoppgave -"Utflyttede nordlendinger" -
synes jeg er spesiell og morsom. Hun intervjuet mange og var veldig fornøyd med
kvelden. Hun planlegger å ha videoen ferdig til våren. Det blir en spennende fremvis-
ning. Vi skal prøve å få vist den for alle en kveld og samtidig få lest opp hovedoppgaven.

Hun har veldig lyst til å være med, når Medaljerådet får audiens på Slottet. Dette
har vi spurt om, men i skrivende stund vet vi ikke om det lar seg gjøre. Det kunne
vært så fint for hovedoppgaven hennes og for Nordlændingernes Forening.

Nå i mars sender vi ut faktura for medlemskontingenten. Som i fjor kommer den fra
N3sport, firmaet som tar seg av dette. Håper alle synes det er bra. Det er når vi er
mange og sammen vi er sterke.

Hilsen Rigmor

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no
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Redaksjonelt
Avisen kommer ut fire ganger årlig,

i mars, juni, september og desember.
Med dette nummer er vi nå

gått inn i den 9. årgang med avisen !
Det er ønskelig at flere kunne være litt mere aktive
med stoff til avisen! Vi derimot gjør så godt vi kan.
Målsettingen med kvartalsvise nummer er som sagt

avhengig av stoff eller innlegg også fra dere.

Grip pennen fatt
og skriv til en av oss i redaksjonen!

Denne gangen takker vi for bidrag fra:
Rigmor, Marianne, Jørgen, Atle Lund, samt  for

annonsebidrag!

§ 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

forts. fra s. 9 - årsmøtet hovedforeningen
Forslag om å være i NB/DnB, hvis vi fort-
satt får annonsestøtte på kr. 10 000,-.
Torskaften største utgiftspost. Kan vi
redusere underskuddet? Avholde festen i
et annet lokale? Styret oppfordrer til å
komme med forslag til evt. andre lokaler.
Sak 6: Korets formann, Liv-Karin Lande,
orienterte om korets virksomhet det siste
året. Av større arrangement nevnte hun
bl a: Konsert i Det Norske Teater med
Helge Stangnes og Johs Røde med "Ord
og toner i ly av Lofotveggen" lø 20/4, kor-
festival i Ålesund 13-16/6, Elias Blix-
markringer i Abildsø kapell 13/10 og i
Trefoldig-hetskirken 20/10, 140-års jubi-
leum i Nordlændingernes Forening 25/10
og den årvisse adventskonsert i Frogner
kirke.

Videre planer fremover er: Torskaften
med solist Åse Helen Kystad den 8/3, sang
i 60-årslag 22/3, Gudstjeneste i Sinsen
kirke m/påfølgende konsert 6/4, årsfest
med ordensutdeling den 10/5  og Lands-
sangerstevne i Kristiansand 29-31/5.

Videre har koret planer om en tur til Nord-
Norge i 2004. I 2005 har koret 60-årsjubileum.

Pr idag er det 34 sangere samt dirigenten.
Koret takker for mottatt støtte samt ekstra-
støtten fra hovedforeningen.
Sak 7: Hvert år deles ut stipend á kr 2000,-, 6
til unge studenter fra hvert kjønn, og 17 til
unge styderende piker fra Nordland. I år kom
det inn over 60 søknader, der fristen var satt
til 1. nov. 02.

De som har fått tildelt stipend ett år, får
tildelt de neste to år, hvis de bekrefter fortsatt
skolegang.
Sak 8: Det fremkom ingen endringsforslag til
valgkomitéens kandidater til styret med ulike
komitéer, og valgene ble så avgjort med akkla-
masjon (sammensetting, se side 11).

Formannen delte ut blomster til utgående
styremedlem, Ernst Andersen, som takket for
seg. Da Liv Porsvik ikke var tilstede, fikk
Randi Renø m/mann denne, og John Elden en
bukett for alle årene han har ledet årsmøtet.
Formannen takket det gamle styret og ønsket
det nye velkommen! Og så ble det servert laps-
kaus  med "nogo attåt". Kirsten Wollan



Miriam Figenschou til minne

Foreningens trofaste støtte, kultur- og
trivselsspreder, Miriam Figenschou,
gikk bort den 26. januar i år i en alder
av 87 år.
Miriam vokste opp på Helgøya i Nord-

Troms, der hennes musikalske talent
kom meget tidlig til uttrykk. Alt som
7-åring spilte hun orgel, og da hun var
14, begynte hun som organist i kirken
på hjemstedet. Det fortsatte Miriam
med helt til hun som 18-åring kom til
Oslo for å begynne på konservatoriet.
Fra tidlig på 1950-tallet og til nærmere

1990 har Miriam Figenschou med sitt
talent, sin iver og sitt engasjement vært
med og bidratt til å høyne foreningen
på det kulturelle og kunstneriske plan.
Særlig Nordlændingernes forenings
kor har i så måte mye å takke Miriam
for. Ved korøvelser, konserter og andre
arrangementer stilte hun alltid opp og
beriket oss med sitt eminente piano-
spill - både som akkompagnatør og
solist.
For sin betydningsfulle og langvarige

innsats i koret og foreningen ble
Miriam Figenschou i 1973 hedret ved
å bli tildelt Petter Dass-medaljen.
Foruten musikken mestret Miriam

også malerkunsten på en fremragende
måte, og hun deltok også med sine
arbeider på utstillinger.
Som person var hun særlig opptatt av

menneskeverd og rettferdighet, og hen-
nes omtanke og empati var alltid på de
svakestes side.
Vi vil alltid minnes Miriam Figenschou

for den kulturelle og åndelige berikelse
hun var for oss, og vi lyser fred over
hennes minne.

J. M.

STYRET 2002/2003
Formann: Rigmor Eidem p. 66 91 94 92

Fagervei 6, 1454 Nesodden k. 22 98 66 64
e-post: rigmor.eidem@c2i.net m. 90 61 72 35

Nestformann: Arthur Karlsen p. 22 38 19 79
Underhaugsveien 3 A, 0354 Oslo m. 91 31 04 89

Sekretær: Kirsten Wollan m. 41 62 87 97
Lindealléen 20 B, 0487 Oslo

Medlemskartotek: Marianne p. 22 21 66 25
Skjerstad Andersen k. 66 81 90 45
Nico Hambrosvei, 0368 Oslo m. 91 73 85 26
e-post:marianne.skjerstad.andersen@

oppegard.kommune.no

Styremedlem: Mia Danielle Movik p. 22 11 27 11
Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Styremedlem: Kirsten Wollan m. 41 62 87 97
Lindealléen 20 B, 0487 Oslo

Styremedlem: Ann-Karin Vegusdal p. 22 44 19 76
Parkveien 75, 0254 Oslo

Vararepr: Willy Bang Johansen p. 22 14 70 75
Skådalsvei 34, 0781 Oslo

Vararepr.: Aasmund Dahl p. 22 28 70 14
Svenskestien 4, 1167 Oslo

Arrangementskomité:
Arthur Karlsen, leder p. 22 38 19 79
Jørgen Markussen p. 22 23 62 62
Steinar Hansen m. 90 63 08 80 
Johanne Nilsen p. 22 25 59 49
Margit Helene Jensen p. 22 29 32 75
Anne Gerd Karlsen p. 22 38 19 79
Jorunn Haagensen p. 32 81 06 65

Nordlands Trompet
Birger Risan Brodal, redaktør p. 22 15 26 05

m. 95 22 28 93
Rigmor Eidem p. 66 91 94 92

k. 22 98 66 64
m. 90 61 72 35

Foreningens adresse:
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Telefon:    66 91 94 92  eller  22 50 40 31
Bankgiro:  8998 09 00224 Nordlandsbanken

0531.13.08329 Postbanken
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Medlemskontingenten
Giroblanketter til innbetaling av

kontingenten for 2003
sendes ut i disse dager

med betalingsfrist 1. mai.

Fint om dere 
kan betale den så raskt som mulig.

Vi trenger driftsmidler alt fra starten.

På forhånd takk!

Medlemsstatus
Foreningen har nå ved årsskiftet  registrert

ialt 292 medlemmer fordelt slik:

56 familiemedlemsskap (d.v.s. 112)
138 enkeltmedlemmer
38 kormedlemmer

1 æresmedlem (Henry Eidissen)
1 livsvarig medlem (Herdis Hansen)
3 institusjoner

Siden siste oversikt (des 02) foreligger
8 nye enkelt- og 4 familieinnmeldinger.
Dette utgjør en tilgang på

16 medlemmer.
Dette krever fortsatt verveinnsats.

Har du gjort nok
for å verve nye medlemmer?

Vennligst følg vår oppfordring:
Tegn ett nytt medlem hver !

Da vil medlemstallet straks fordobles!
Bruk gjerne tilsendt folder, eller

ring inn til en i styret.

Husk,  det kan også være noe å tjene !
Hvert nytt medlem tegnet og

kontingent betalt
gir et flaxlodd til ververen!

Flink verver siden sist er:
Margit Helene Jensen, som vil få

tilsendt flaxlodd.

Nye medlemmer
Randi Isaksen Kjell Grøttheim
Lauritz Isaksen Helge Kristiansen
Einar Nesje m/frue Eldrid Winter-Larsen
Herbjørn Strømmesen m/familie
Arve Graarud Bjarne Mørk-Eidem
Rigmor Christensen m/familie
Kyrre Stenbro Helga Fottland
Turid Nilsen

2

Nordaførr Vårvisa
Et dikt som passer godt inn nå i vårløysinga:

Alt det du vet om e vinter´n som tappa dæ tom
Og natta som vet den har vunne
Du har TV´n og tankan, dæ sjøl og et rom
Og liv som har levd og forsvunne
Du vet det e været som hold dæ for narr
Men du kjenn ingen ansikta i januar
Og du lengta mot lyset fra mørket om morran
Og fra frosten som frys fast i såran.

Joda, du vet du har venna, at du har det bra
Men lengtan e tøngre å bær på
Du e ensom og hjelpelaust nordaførr da
Det e langt inn te hjerta med klær på
Du kunn ha gått ut, men korhen sku du gå
Så håpa du heller at nå´n banka på
Jo, det vet å bit fra sæ det landet vi lev i
Han e lang vinter´n, men ikke evig.

Førr nu e det vår her i byen, og gatan e bar
Det spire og gror i landet
Og det gjør oss takknemlig førr det som vi har
Og vi trur på oss sjøl litegranne
Det hende vi tell og med føle oss fri
Vi vet vi e hjemme, og her ska vi bli
Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer
Vi har sola og snart e det sommer.

Noen ord om kjærlighet
Størst av alt er kjærligheten

1. korinterbrev
Det magiske ved den første kjærligheten
er vår uvitenhet om at den kan ta slutt.

Benjamin Disraeli
Ekteskapet er mannens videre skolegang

Ukjent
Hun var som et eple, og han bet i det

Knut Hamsun
Det fyrste du har å gjere, mann,

det er å døy,
når ikkje lengre du elska kan

den fagre møy.
Aasmund Olavson Vinje

Det er en lykke i livet,
som ikke vendes til lede:

Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.

Arnulf Øverland
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Det er fortsatt ønskelig å orientere om
begge fond, som gir støtte til utdannelse
for nord-norsk ungdom.

Statuttene ble gjengitt i sin helhet i
"Nordlands Trompet" nr. 4, og formålspara-
grafen 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.

De  hhv  17 og 6 heldige som hver får

Fredrikke Tønder-Olsens Legat:
Bostad Anja Narvik arkitekt
Grubben Marit Ø. Mosjøen statsvitens
Husnes Marianne Hemnes kunstlinje
Jakobsen Lise Bjørnåv.Fauske fysioterape
Jenssen Anja Renate Kopardal fysioterape
Jørgensen Ida Bodø kjemiing
Martinussen Hege Dal Sortland skuespiller
Mindnes Asbjørg M.J. Alstahaug medisin
Moe Marianne Jakobsli økonom/adm
Monsen Kjersti S. Narvik kunstfotogr
Nilsen Mette Mosjøen medisin
Nygård Marit Sortland instrum.ped
Slåttholm Solveig ArnøyFauske veterinær
Teistum Susanne Rana info.tekn.
Tønne Maria Mosjøen formgivn.
Tønne Siv Elin Mosjøen motedesign
Østerkløft Evi Camilla Fauske medisin

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 var 1. november 2002
for begge fond. Sekretæren i legatstyret
Arnfinn Kristensen opplyser at innkomne
søknader er ferdigbehandlet. For Fredrikke
Tønder-Olsens Legat var det 28 søkere, og
for Petter Dass' Stipendiefond var det hele
33 søkere. Avgjørelsen foreligger nå.

et stipend på kr. 2 000.-  er følgende:

Petter Dass' Stipendiefond:
Jørgensen Katrine Tromsø siviløkonomi
Kosmo Tom S. Fauske grafikk
Opdal Pål Anders Tromsø pedagogikk
Ratama Gro Lakselv dans
Wåhlberg Martin Sortland fransk/musikk
Årnesen Arnt Håkon Fauske komposisjon

Fredrikke Tønder Olsens Legat - Petter Dass´ Stipendiefond Torskaften lørdag 8. mars 2003
Så var vi igjen samlet til årets store

begivenhet i vår forening, Torskaften

Tilstrømningen til festlokalene i  Oslo
Militære Samfund startet alt fra kl. 1830.
Randi og Birger Brodal tok på foreningens
vegne imot gjestene og ønsket velkommen.
Det ble hyggeprat med gjensyn av gamle
venner og nye ansikter over en aperitiff,
før formannen ba gjestene finne sine plasser.

Det var duket til i alt 86 personer i den
store salen med festpyntede bord og vår
egen fembøring og foreningens fane som
naturlige dekorasjoner.

Da alle hadde funnet sin bordplassering,
ble festen åpnet med sang av operasanger-
inne Åse Helen Krystad (fra Flakstad i
Lofoten) med Markus Kvits ved pianoet.
Sammen med Nordlændingernes Fore-
nings Kor med sin dirigent Espen Erdal
sang hun  "Sylvas sang"  fra operetten
"Den glade enke"  av Franz Lehar. Og
koret avsluttet med den melodiøse kompo-
sisjonen  "Stämning"  av Wilhelm Peterson
Berger.

Vel benket til bords ønsket så formann
Rigmor Eidem velkommen med sin vel-
komsttale (gjengitt nedenfor).

Kveldens toastmaster var Maria Samu-
elsen (skrev "En vanlig dag på Nord-Norsken"
i siste juninr.). Hun geleidet oss gjennom
måltidet på en utmerket måte ispedd litt
frisk nord-norsk humor.

Kjøkkenet hadde virkelig gjort sitt yp-
perste for å tilfredsstille våre ganer med
sin nykokte torsk servert på varme fat og
rikelig med lever og rogn attåt.

forts. s. 6

oppgave for oss som lever i dag, å la foren-
ingen få lov å leve videre. Verden har endra
seg. Vi er utflytta nordlendinger. Men det
er i dag lett å holde kontakten med Nord-
Norge og våre hjemplasser.

Det er fort og enkelt å reise mellom nord
og sør. Radio og fjernsyn og internett gjør
at forbindelsen holdes godt ved like. Og det
behovet for å være sammen, ha fellesskap
som våre forfedre hadde, er kanskje ikke
like stort i dag, men likevel . . .

Stifterne våre hadde en visjon om å virke
for "nordlandenes fremgang". Det tror jeg
også i dag vi kan ha som oppgave. Etter
det vi hører og leser, er det mange store
oppgaver vårt Nord-Norge har å stri med.
Vi har jo nettopp opplevd at gode, trauste
Nordlandsbanken plutselig ble borte for
oss. Det er også ganske sterkt å høre at
arbeidsplasser som flyttes nordover, ikke
da kan fylles med kompetente folk. Det er
lenge siden vi hørte at hybelverter i Oslo
ikke ville ha nordlendinger på loftet. Men
det virker som at litt av hvert henger igjen
fremdeles.

I talen min i fjor så fortalte jeg om at i
de første tider, så var det mye og godt sam-
arbeid mellom foreningen, våre stortings-
representanter, kulturlivet og nærings-
livet, men at dette manglet litt i dag, og at
vi skulle prøve å forbedre dette.

Når det gjelder kulturlivet, så mener jeg
vi er på rett veg. På 140-årsjubiléet, og her
i kveld, har vi blitt kjent med unge og både
kommende og etablerte kunstnere, og
Nordlændingernes Forenings Kor har fine
konserter. Til denne Torskaften, og til 140-
årsjubiléet, inviterte vi folk også fra nærings-
livet og våre Nord-Norske stortingsrepre-
sentanter. Det har vært litt vanskelig å få
kontakt, men jeg må si, at flere har svart
de hadde veldig lyst å komme, men kunne
ikke, de er på reise eller møter. Så jeg føler
likevel, at vi er i ferd med å gjøre oss kjent
og knytte nye forbindelser.

Vi må bare arbeide videre.
Og det var veldig hyggelig å bli kjent med
Stortingspresident Jørgen Kosmo på 140-
årsjubiléet.

På Nord-Norsk Student- og Elevhjem
bor mange unge studenter nordfra.

forts. s. 4

Formannens velkomsttale
Formann Rigmor Eidem ønsket vel-

kommen med disse ord:
"Et nytt år er gått og vi er atter samlet

til vår Torskaften i Oslo Militære Samfund.
I fjor hadde vi et flott 140-års jubileum.
I år er vi 141 år, og denne arven vi har
fått fra våre forfedre, dette at i en ubrutt
lenke har Nordlændingernes Forening
bestått i så mang år, er en fin og viktig 

Juletrefesten 2003
Lørdag den 4. januar avholdt NF sin tra-

disjonelle juletrefest i Oslo Sjømannsforenings
Selskapslokaler. Festen startet kl. 16 og ble
ledet av Jørgen Markussen. Barn med for-
eldre og bekjente hadde møtt fram og hygget
seg sammen. Barna deltok med liv og lyst
og skapte trivsel og god stemning. De kjære
julesangene ved gangen rundt juletreet både
samlet og gledet. Og Liv Karin Lande ved
pianoet bidro så avgjort til å skape den rette
juletonen.

Etter juletregangen smakte det godt med 

brus og boller for barna - og alle sju slagene
for de voksne. Mye ablegøyer ble det også
med ballonger, som barna viste at de satte
pris på.
Enda mer moro ble det da tryllekunstner
Arne Iversen lurte oss alle trill rundt, selv
om oppmerksomheten var på topp!

Til slutt kom heldigvis den som alle hadde
ventet på, nemlig selveste julenissen. Med
velfylt sekk over nakken delta han ut poser
med noe godt i med raus og gavmild hånd.
Vi skulle ønsket at flere kunne ha tatt del i
den gleden og trivselen som juletrefesten ga.

Jørgen Markussen
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ARRANGEMENTER
Høst 2003 - Vår 2004

Kulturaften
Lørdag 11/10-03 - Oslo Sjømannsforenings lokale

kl 1900 Kronprinsensgate 1
Høstfest m/boknafisk
Lørdag 22/11-03 - Rorbua

kl 1900 Aker Brygge

Barnejuletrefest
Lørdag 3/1-04 - Oslo Sjømannsforenings lokale

kl. 1600 Kronprinsensgate 1

Årsmøte
Torsdag 12/2-04 - Oslo Sjømannsforenings lokale

kl 1900 Kronprinsensgate 1

Torskaften
Lørdag 13/3 04 - Oslo Militære Samfund

kl 1830 Myntgt. 3

Vi tar forbehold om mulige endringer.
Disse vil bli kunngjort i god tid.

forts. fra s. 3 - Torskaften
Vi har blitt kjent med to studenter

der, én har allerede skrevet om livet
på "Nordnorsken" i et nummer av
Nordlands Trompet, og vi har godt håp
om å få flere innlegg. Vi kommer til å
prøve enda litt mer for å bli kjent med
studentene på Nord-Norsk Student- og
Elevhjem.

Jeg kan også fortelle at vi stadig får
nye medlemmer. Vi mister nok også
noen, så vi må alle prøve å bli kjent
med utflyttede nordlendinger, så blir
vi kanskje enda flere. Jeg synes det er
fint å ha et sted hvor vi kan prate
kjenning, spørre hvor du er fra, opp-
dage felles kjente og finne ut at verden
likevel ikke er så stor. Kanskje denne
foreningen kunne bli et slikt forum, et
sted vi søker til for å treffe andre i vår
felles kulturbakgrunn.

For ikke så lenge siden ringte jeg til
en kjent offentlig person nordfra. Han
fortalte han hadde vært i Oslo i 30 år, 

og det var første gang han hørte noe
fra Nordlændingernes Forening, men
nå skulle han melde seg inn.

Vi kommer til å¨prøve å dra i gang
andre og nye arrangement kommende
år. Det er vel slik det er, at vi stadig
må fornye oss.

I år opplever vi jo det spesielle at
Elisabeth Kjær Larsen fra mediahøy-
skolen i Kristiansand har som hoved-
oppgave "Utflyttede nordlendinger". Vi
er jo veldig heldige, vi som er her i
kveld og blir filmet. Jeg tipper på at
dette er eneste gangen vi er et prosjekt,
så etter middagen kan alle snakke med
henne og fortelle av hjertens fryd og
glede.

Men, festen er viktig, være sammen,
spise og prate med hverandre, danse
og treffe folk, det gir glede i hverdagen.

Så da foreslår jeg at vi reiser oss og
utbringer en skål til ære for Nordlænd-
ingernes forening, og alle oss her.

R. E.

forts. fra s. 8 - Årsmøtereferat koret
Avtroppende korleder takket kormedlem-

mene for innsatsen i året som var gått og
overrakte blomster til Randi Brodal (ble
overrakt til Birger Brodal, da Randi var
fraværende) for en utmerket innsats ifm
kaffeservering og baking av kaker til sang-
øvelsene. Deretter takket kasserer for kor-
leders innsats gjennom siste sangerår og
overrakte henne en blomsterbukett. Korle-
der takket også korets støtte-/passive medlem
Jørgen Markussen for fremmøte og syntes
det var hyggelig at de ikke-aktive medlem-
mene også så sitt høve til å stikke innom.
Årsmøtet ble avsluttet kl 1915.

Lille speil!
Ka ville Hamarøy vorre,
hvis Steigen og Tysfjord va flat?
Litt skogkledde åsa og rygga,-
no´n holma og skjær på et fat!

Nu står dem som stolte kulissa;
ei Lundøy, Stetind, -et horn.
Og Veggfjellet veks som et eventyrslott
opp fra den svartstille fjor´n.

Jovisst e´Hamarøy vakker, -
det syns turistan og vi, -
men takk til Tysfjord og Steigen
som vi kan speile oss i.

Atle Lund

PROTOKOLL FRA DET
141. ORDINÆRE ÅRSMØTE

Årsmøtet fant sted torsdag den 13. februar
2003 i Oslo Sjømannsforenings lokaler i
Kronprinsensgate 1.

Formannen åpnet møtet, hvor det deltok
28 medlemmer, styret inkludert.
Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling/saksliste
2. Valg av møtedirigent og referent
3. Årsberetning for 2002
4. Regnskap for 2002 inkludert foreningens

faste fond - i revidert stand
5. Budsjett for år 2003
6. Orientering om korets aktiviteter
7. Orientering om Stipendiefond og legater
8. Valg

Post 1. Det fremkom ingen merknader
til saksliste og innkalling.
Post 2. Advokat John Elden ble valgt som
møtedirigent og Kirsten Wollan ble valgt
som referent.
Post 3. Møtedirigenten gjennomgikk års-
beretningen punkt for punkt.
Kommentar til restaurering av malerier:
Forslag om å innhente flere pristilbud, da
det innhentede tilbud virker kostbart.
Flere reagerer på ramme-prisene, men det
er enighet om at vi skal gjøre dette ordent-
lig, slik at det blir kvalitet over restaure-
ringen
Post 4. Ernst leste opp regnskapet og
gjennomgikk tallene. Foreningen har god
økonomi, fordi inntekten fra spilleautoma-
tene har blitt mye høyere enn forventet.
Men  f.o.m  01.01.04 opphører dessverre den
inngåtte avtalen).
Balansen pr. 31.12.02 ble så gjennomgått.
Bemerkninger: Spørsmål om gjeld til Karl
Erik Harr, hva den innebærer. Arnfinn infor-
merte om saken.
Post 5. Forslag og kommentarer:
Nordlandsbanken blir overtatt av DnB, og
styret stilte spm. om vi skal fortsette som
kunde der? Kommentar: Styret kan til en-
hver tid velge den bank som gir best av-
kastning.

forts. s 12

Velvære for kropp og sjel

* Hudpleie * Aromaterapi

* Permanentfarge * Klass. Massasje
vipper og bryn

* Hårfjerning med voks * Nakke-/ryggmassasje

* Manicure * Pedicure

Rabatt til studenter og pensjonister

Bislet Hudpleie
Benneches gate 5, 0169 OSLO

Telefon 22 46 69 48
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SANGKORETS HOVEDSTYRE
Leder: Karin Jørgensen p. 22 17 47 14

Smalgangen 26, 0188 Oslo j. 66 80 74 12
Nestleder: Birger R. Brodal p. 22 15 26 05

Grefsenkollv 12 E/75, 0490 Oslo m. 95 22 28 93
Sekretær: Aage Larsen* p. 67 97 38 10

Bj Farmannsv.10, 1472 Fjellhamar k. 23 98 85 10
e-post: aa.larsen@c2i.net m. 41 22 40 35

Kasserer: Øyvind Gebhardt** p. 66 80 68 13
Th Hansensv 8 A, 1410 Kolbotn m. 97 56 88 98
e-post: oivindgebhardt@entro.no

Dirigent: Espen Erdal p. 22 26 89 56
Damfaret 39 B, 0682 Oslo k. 40 24 15 22
e-post: es-erdal@online.no

Koret har øvelse hver tirsdag kl. 1915 - kl. 2145
i Sinsen Kirke

Lørenveien 13, 0585 Oslo tlf. 22 22 27 80
Bankgiro Nordlandsbanken 8998 09 03150

Postbanken 0531.13.08329

Koret er et blandakor og ønsker
nye sangere velkommen!

Interesserte kan ta kontakt med en i styret,
som vil avtale med dirigent tid for fremmøte.

I 1993 utga koret en CD og kassett
"Mjuke vinnja" med studioinnspilt korsang,
som koret er litt stolt av.

Disse er fortsatt å få kjøpt for interesserte
til en pris av henholdsvis kr. 80,- og kr. 50,-.
Ring **97 56 88 98/*23 98 85 10 under, og
**66 80 68 13/*67 97 38 10 etter kontortid for
bestilling, så sørger vi for tilsending etter ønske
(bank-/postgiro/postoppkrav).
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Referat fra det 58. Årsmøte i
Nordlændingernes Forenings Kor
Årsmøtet fant sted  tirsdag 11. mars 2003 i

Sinsen kirke.
Saksliste 1. Åpning

2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Budsjett
7. Valg

Sak 1. Korets leder åpnet det 58. årsmøtet med
å ønske de fremmøtte velkommen. I anledning
vårt æresmedlem Trygve Høyer-Andreasen's
bortgang oppfordret korets leder om et minutts
stillhet.
Sak 2. I fravær av Gina Øyahals, som var fore-
slått som møteleder/ordstyrer, foreslo leder seg
selv som møteleder. Som referent ble valgt ko-
rets sekretær. Møteleder foretok deretter opp-
rop. Ved opprop var det 18 medlemmer tilstede,
men 4 nye ankom i løpet av årsmøtets første
del. Til sammen 22 medlemmer.
Sak 3. Korets sekretær gjennomgikk årsberet-
ningen for år 2002, som ble godtatt med disse
bemerkninger:

- Koret holdt også en profankonsert  i.f.m.
sangerfestivalen i Ålesund.

- Under oppsummering bør nevnes at koret
har opprettet en internettside med all nød-
vendig informasjon. Stig Nilssen har stått
som ansvarlig.
Sak 4. Styrets kasserer gikk muntlig gjennom
regnskapet, da regnskapet ikke er renskrevet
på PC ennå. Følgelig var det ingen merknader,
men regnskapet legges fram på førstkommende
sangøvelse for godkjenning.
Sak 5. Ester Rokne fremmet forslag om å øke
årskontingenten fra kr. 1 000,- til kr. 1 200,-.
Det ble diskusjon rundt dette emnet, hvor det
også ble påpekt at hovedforeningen øker til-
skuddet pr år til kr. 20 000,-. Det ble antydet
om å se dette forslaget opp mot regnskapet,
når dette legges frem. Det ble følgelig fremmet
forslag om å utsette dette til regnskapet er fer-
dig. Dette forslag ble vedtatt med 15 stemmer.
Ernst Andersen hadde også fremmet et forslag,
men styret fant ut at dette ikke var årsmøte-
sak og ba forsamlingen om at detten kunne
tas opp til diskusjon etter at det offisielle
årsmøtet var avsluttet.
Sak 6. Budsjettet ble også vedtatt utsatt til
neste sangøvelse og må ses i sammenheng
med godkjent årsregnskap.
Sak 7. (Korstyrets sammensetting, se ovenfor).
Valgkomitéens forslag ble lest opp av Yngvar
Gundersen. Det var noe bekymring blant
medlemmene at 3/4 av styrets medlemmer
ble skiftet ut samt et varamedlem. Det ble
derfor bestemt at ny nestleder skulle velges
for 1 år, slik at vedtektenes rutiner følges.

forts. s. 9

Petter Dass-medaljen m/diplom
til H.M Dronning Sonja
Petter Dass-medaljen, med diplom,
deles i år ut til H.M. Dronning Sonja.

Som alle ser, så er dessverre Dronning
Sonja ikke tilstede her i kveld. Det er vi
triste for, men Hennes Majestet har med-
delt oss at hun setter pris på å bli tildelt
denne utmerkelsen. Hun er takknemlig
og føler seg veldig knyttet til vår nord-
lige landsdel.

H.M. Dronning Sonja får medaljen for
sine mange besøk i Nord-Norge. Fra sitt
første besøk i Finnmark som kommende
Kronprinsesse, via Signingsferd, Sølv-
bryllupsferd og Kongens og Dronningens
felles 60-års feiring. Vi har sett hvordan
Dronning Sonja med stolthet og glede
har kost seg og vist fram vårt vakre
Nord-Norge, til Europas kongelige, til
utenlandske gjester, til den store flokken
av pressefotografer og journalister, fra
inn- og utland, som har fulgt disse
turene. En bedre framvisning og presen-
tasjon av Nord-Norge kan vi ikke få.

Og som vi husker, været var aldeles
praktfullt.

Dronningen har gått i De Syv Søstre
flere ganger, vært på toppene også. Hun
er en kjent og kjær gjest i Sandnessjøen.
Hun har gått i Lofoten, i Vesterålen, på
Saltfjellet og mange flere steder.

Vi har sett henne som ung Frøken
Haraldsen, Norges kommende Kronprin-
sesse, nydelig kledd i pesk, kjørende med
rein og pulk. Vi har sett henne med gul
sydvest på utekonsert på Festspillene i
Harstad.

Alt dette forteller oss at H.M.
Dronning Sonja har et hjerte for Nord-
Norge.

Jeg kan huske tidlig vår i 1968. Sy-
klybben var samlet i et hus på Hesseng 

rett utenfor Kirkenes. Vi var unge og
flittige småbarnsmødre, men strikkinga
var ikke med denne kvelden. Det var
skumring i stua. Kaffen var unnagjort,
praten var stilnet, det lå en spent for-.
ventning i lufta. Radioen var på.
Forlovelsen mellom Kronprins Harald
og frøken Haraldsen var offentliggjort,
og vi skulle høre på det første intervjuet
med Norges kommende Kronprinsesse.

Vi satt musestille, og vi var veldig gla-
de etterpå. Jeg kan ikke i dag huske ord-
ene som ble sagt i intervjuet, men jeg har
fra da av, med stor respekt, fulgt H.M.
Dronning Sonja gjennom årene som har
gått. Jeg var også og så Dronningens
maleriutstilling, den var så gripende, at
jeg skulle ikke ha kommet meg derfra.

Det var fjellets år i fjor. Stetind i Nord-
land fylke ble valgt til Norges nasjonal-
fjell, og også ved foten av denne
majesteten har H.M. Dronning Sonja
vært. Kanskje kan vi også si at vi har en
fjellets Dronning?
Helge Stangnes fra Senja har et vakkert
dikt om fjell:

Mine fjell
Bak de lange lengtings mil,
gjømt i dis av drøm og daga,
slør som år og tid har laga,
skimte eg en fjern profil,
og som møte med en kjenning
i ei glad tilbakevenning undres eg:
- Kor står det tel?
Mot min barndoms blåe fjell.

Mine fjell -
der dem sto som himmelstengsel
fostra eventyr og lensel
i si blåning i mot natt:
Drømmen om å toppan klive,
sprenge grensa, våge livet,
føre heim den gjømte skatt.

forts. s. 6
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Trauste fjell, -
de du veit - som alltid e der,
de du kjenne og kan se der
om du trøtne underveis;
barndomsfjell med tagg og tinde
står som relieff i minne,
stansa ut i kambriskgneis.

Attom slør av levde år
ligg en krans av blåe tinda
sveipt i dis av drøm og minna
med en himmelvendt profil,
som et anker mot forandring

- bak de lange lengtings mil.

Petter Dass-medaljen deles ut for 91.
gang i år, og måten Dronning Sonja
med stolthet og glede har vist fram vårt
vakre Nord-Norge på, sier oss at kriteriet:
".. personer som har gjort seg særlig for-
tjent av det nordlige Norge" blir meget
godt oppfylt.

Det er oss en ære å tildele H.M. Dron-
ning Sonja Petter Dass-medaljen med
diplom.

Medaljerådet får audiens på slottet
torsdag den 27. mars for overrekkelsen.
Vi hever glasset og skåler for H.M.
Dronning Sonja.

Rigmor

forts. fra s. 3
Og ikke nok med det - vi fikk severing to

ganger, spør om det smakte! Såvel "Torske-
sangen" som "I rorbua" ble tradisjonen tro
sunget etterfulgt med deilig rødvin for på-
følgende "struperensking".

Så kom kveldens høydepunkt, utdeling av
Petter Dass-medaljen.

Tross tidligere aviskunngjøring visste vel
de ferreste hvem som skulle tildeles prisen. 
Stor var derfor overraskelsen for de fleste,
og ikke minst glede blant alle, da formannen
åpnet sin tale og kunngjorde at prisen i år
skulle gå til H.M. Dronning Sonja

(talen gjengitt i sin helhet på s. 5-6.)
Som nevnt der kunne Dronningen dessverre
ikke være til stede. (Formannen vil i neste
nummer av "Trompeten" referere fra medaljerådets
audiens med overrekkelse på slottet).

Så sang Åse Helen Krystad "O Mio Bam-
bino Caro".som en hyllest til Dronningen.
En fantastisk stemmeprakt, som vi gjerne
vil høre mere av ved en senere anledning!

Den tradisjonelle karamellpuddingen til
dessert var som vanlig kjempegod. Og pra-
ten gikk videre til det var tid for å takke for
maten.

Og det ble virkelig kveldens andre høyde-
punkt! En slik spirituell tale med ekte grov-
kornet nord-norsk humor skal du lete lenge
etter. Steinar Anfindsen fra Kabelvåg fikk
formelig latteren til å nå takhøyde.

Og selvfølgelig ble såvel arrangementskomité
og kor med solist som kokker, servitører og
musikk takket for utmerket innsats.

Middagen ble så tradisjonelt avsluttet med
den høytidsstemte  "Barndomsminner fra
Nordland". Så var det tid for å skifte sete til
salongene med en kaffekopp og tilbehør etter
ønske.

Da storsalen var ryddet, sto polonaisen for
tur. Og deretter fortsatte Gromtassen med
dansemusikk til ut i de små timer. Nok en
Torskaften går over i historien som vellykket.

Birger

Til salgs

Ny Hamarøy-skjorte til salgs.

Størrelse ca. 40 - 42.

Pris Husfliden: Kr 4 107,-

Selges for kr. 3 100,-

Henvendelse til:

Kari Oddem Vogt
Tlf.: 22 50 08 18

helst etter kl. 1600

Kredittkort
uten
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Nordlandsbanken tilbyr nå kreditt-
kort med betingelser ingen andre
kredittkort kan vise til. Vi har satt
sammen tjenester og fordeler som
gjør kredittkortene til noe langt
mer enn et betalingsmiddel og en
ekstra kredittreserve.

Velkommen innom banken 
for mer informasjon.


