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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
Bankgiro Postbanken 0540 08 46164
Hjemmeside: www.mamut.net/nfkor
e-post: nfkioslo@gmail.com eller
stig.nilssen@c2i.net

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

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

Alf R. Jacobsen med sin Petter Dass-medalje omkranset av glade
medaljerådsmedlemmer Foto: Leif

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. April 2011
Det er litt sent, men vel møtt til et nytt år i
Nordlændingernes Forening
Alf R. Jacobsen fikk årets Petter Dass-medalje.
Han er usedvanlig produktiv. Forleden leste jeg i
avisa og hørte på radio at han nå har kommet med
ei ny bok, denne gang om Kong Haakon og hans
sterke holdning under krigen. Det er bare å rose han enda en gang.
Fotojournalist i Helgelands Blad. Bente Bjercke, var sammen med oss
på Torskaften. Hun skrev meget godt både om Alf R. Jacobsen,
Torskaften og oss. Dere finner artikkelen på Internett.
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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.”
Tildeling Fredrikke Tønder Olsens Legat 2011
Navn
Utdannelse
Aasen, Line
elektroingeniør
Lyngra, Nora H. Lund siv.ing.-Marin Teknikk
Mathisen, Kjersti Os
arkitekt
Pedersen, Linn Iren
Act Now/fattidomsbekjempelse
Rødvand, Marie
Faglærer-norsk og drama

I skrivende stund planlegger vi en tur med Børøysund i juni. Jeg tør
ikke si mer om dette, det er enda så tidlig i planleggingsprosessen. Det
er også noe usikkert.

Petter Dass’ Stipendiefond

Som sagt tidligere så er det jubileumsfeiring for Elias Blix, 175 år siden
hans fødsel. Gildeskål kommune med sin prosjektleder Petter Kjærnes
har lagt opp et veldig flott og landsomfattende program. I Foreningen
blir det et arrangement på høsten.

Tildeling Petter Dass’ Stipendiefond 2011
Navn
Utdannelse
Kristoffersen, Nikolai Aakre mechanical engeneering
Slotterøy, Eirik
Tannlege

Men først går vi på Fridtjof pub fredag 6. mai. Vi innvier våren og
sommeren.
Jeg hørte en værspåmann sa det skulle bli varmt i juli over hele landet.
Jeg gleder meg.

Arrangementer høsten 2010

Hilsen Rigmor
www.Facebook.com/pages/NordlaendingernesForening/126042341947

Nordlændingernes Forenings Kor

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.net/nfk
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

Kommune
Rana
Andøy
Vefsn
Rana
Rana

Beløp
kr 4 000
kr 4 000
kr 4 000
kr 4 000
kr 4 000

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.”

Nordlændingernes Forening

Fredag 6. mai 2011
Juni 2011

Pubkveld på Fridtjof
Planlegger båttur med Burøy

Se egen hjemmeside: www.mamut.net//nfkor
Med forbehold om endringer
.

Kommune
Bodø
Vefsn

Beløp
kr 4 000
kr 4 000
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Regnskapsteknisk feil mht.renter fra Foreningens Faste Fond . Dette
rettes opp av regnskapsfører. Regnskapet er ellers i orden.
Foreningens Faste Fond: Orientering ved Arnfinn Kristensen. Forslag
om at styret skulle søke om renter fra Fondet til drift av Foreningen.

Nordlændingernes Forening går
på pub

6.
Budsjett for år 2011: Formannen glemte å lage budsjett. Neste
styremøte tar budsjett for 2010 og foretar evt. forandringer/ tilpasninger
og lar det gjelde for 2011. Tas til etterretning av styret. Koret ønsker
mer støtte og Foreningen søker BBF om penger fra posten
”aktivitetsstøtte”.

Fredag 6. mai 2011 fra kl 16:30
tilbyr vi vårt nye treff til medlemmene våre:

7.
Korets aktiviteter: Birger Brodal orienterte om div. aktiviteter.
Koret ønskes nevnt på innbydelsen til Torskeaften. Det ble også klarlagt
at koret er selvskrevne til å synge på Torskeaften.
8.
Orientering om Stipendiefond og Legater: Arnfinn Kristensen
orienterte. Fem personer fikk støtte på kr.4000 hver fra Fredrikke
Tønder Olsens Legat. To personer fikk kr.4000 hver fra Petter Dass’
Stipendiefond. Se neste Nordlands Trompet for navneliste.
9.
Innkomne forslag: Kostnadsrammen for 150-års jubileum
fastsettes på neste styremøte. Budsjett for boka er klarlagt. Det er
planlagt å legge Foreningens historikk fram for Jubileumskomiteen.
Kostnaden for familiearrangementet er kjent. Budsjettet for
jubileumsmiddagen er uklart pr. d.d. Komiteen må snarest legge frem
en ramme, inkl. kostnadsramme, for jubileet, ut fra følgende føringer:
Kostnadene til boka holdes adskilt fra budsjettet for
jubileumsarrangementet. Det skal være en stilig og verdig ramme over
middagen i Gamle Logen, med høy kvalitet på underholdning.
Kuvertprisen er et vesentlig premiss: den bør ligge rundt kr.700, og må
ikke overskride kr.1000. Artister må avklares snarest. Sponsorstøtte må
søkes snarest. Koret deltar under jubileet, og er representert i styret.
10.
Valg: Arnfinn Kristensen orienterte.
Ref. Bente Holmstad

Vi går på PUB
Og dagen er to dager før frigjøringsdagen…
Stedet er Fridtjof Pub, Fridtjof Nansens plass 7,
Rett bak Rådhuset www.fridtjof-pub.no/
Dette er en rolig pub med
gode stoler. Her kan vi treffes
til en hyggelig
ettermiddagsstund, prate og
bli kjent med hverandre. Vi i
styret vil være der fra kl 16:30
og dere finner oss oppe i andre
etg. Styret har investert i gule
sydvester med Nordlændingernes Forening på. Det er vel noe dristig å
ta på dem, men vi tar dem med, så finner dere oss.

Velkommen til en hyggelig pubkveld
Styret
www.nordlaendingernes-forening.no

tlf 975 76 776 PerHenrik
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Elias Blix født 24.2.1836.
Markering for 175 års dagen for hans fødsel
Salten regionråd i samarbeid med Gildeskål kommune og Det Norske
Teatret inviterte til markering av 175 årsdagen 24. februar 2011.
Vi møttes på Vår Frelses Gravlund og gikk i samlet flokk til den
høyreiste og flotte bautaen på grava til Elias Blix.
Ordfører Walter Pedersen ønsket velkommen, leder for Salten regionråd
Kjell Magne Johansen holdt talen og la ned kransen. Den vidunderlige
Bodø-oktetten sang så alle versene i ”Barndomsminne fra Nordland”.
De sang den i et arrangement som var aldeles vidunderlig og med en
flott solist stemme. Dette var en fin og god høytidsstund, Elias Blix
verdig.
Så gikk vi videre til Det Norske
Teatret og innbydende kaffebord.
Her var den ene gode talen etter
den andre. Nevnes kan: Henny
Moan leste Elias Blix-tekster,
biskop i Sør-Hålogaland Tor B.
Jørgensen holdt en særdeles
interessant tale med fortellinger
om Elias Blix’s innholdsrike liv,
hilsen fra Norges mållag, hilsen
fra teatersjefen selv og mange
flere. Biskop Kvarme i Oslo Henny Moan leser tekster av Elias Blix
ved kaffen på Det Norske Teatret
deltok også.
Prosjektleder Petter Kjærnes fortalte om smaragden som er valgt som
logo. Så til slutt, denne vidunderlige Bodø-oktetten. Nå sang de først
”No livnar det i lundar” og avsluttet så med en Barbershop, det svingte
slik at det var en fryd. Året er enda ungt. Kanskje er der et arrangement
i nærmiljøet. www.gildeskal.kommune.no har programmet.
Rigmor E.
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Årsmøte 2011 i Nordlændingernes Forening, 10/2 2011.
1.
Innkalling og saksliste: Godkjent.
2.
Møtedirigent: Kari Haug Warberg, Referent: Bente Holmstad
3. Undertegning av protokoll: Edny Sannes og Oluf Danielsen.
4. Årsberetningen for 2010: Følgende punkter ble kommentert
/diskutert:
- Torskeaften: Maten var ikke tilfredsstillende ved enkelte bord.
Kjøkkenet må gjøres spesielt oppmerksom på hvordan man ønsker det
skal være ved årets torskeaften.
- Nordlændingernes For. Kor: Det ble ikke svart på søknaden fra
Nordl.Forening om aktivitetsstøtte til Koret fra BBF. Formann bes ta
kontakt med BBF og be om forklaring og evt.større tilskudd ved neste
søknad.
-150 års jubileum 11/10 2012. Nytt møte ang. bokutgivelsen om NF er
satt til 4/4 2011.
-Nordl.Forenings økonomi: Feil i årsberetningen ang underskudd;
foreningen hadde et lite overskudd! Styret ordner dette mht.
årsberetningen på neste styremøte – evt. skriver under på referatet fra
årsmøtet.

Diskusjonen går, Årsmøtet 10.2.2010 Foto RE
5. Regnskap for år 2010: Avtalen med Telefonkatalogens rosa
sider sies opp. Premien til IFs Skadeforsikring blir lavere neste år.
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Torskesangen

Torskeaften 2011

Om torsken ble borte hva skulle vi gjøre
Det hjelper hverken med garn eller snøre
Hva skal man tru?
Da blir det ikke no møljekalas
for pølsa & pizza er ingen stas
Nei skrekk og gru

Referat fra torskeaften 2011.

Ute langs kysten går mektige flåter
av trålere og forsyningsbåter
De suger opp alt
De har fått løyver og konsesjoner
og kvoter til mange mill
Det er for galt
Men torsken er heldigvis temmelig lur
for selv om flåten står tykk som en mur
han finner et smutt
Han tar med slekta som også er hekta
på livet i frihet som de er blitt nekta
de kommer seg ut
Så svømmer de sammen inn i mot kysten
og alle er friske og glade og lysten
enhver finner sin
For slekta gjør de en innsats som gavner
men likevel er det noen som havner
i gryten din
Men selv om torsken er aldri så bra –
det blir det ikke no måltid av
det var jo vårt mål
Nei her skal det kokker med kløkt og forstand
som vet hvordan torsken skal gripes an
for kokken en skål! Vi kom i mål!
Tekst og musikk og sang og munnspill: Marit Bockelie, Torskaften 5. mars 2011

Lørdag 5. mars møtte 72
feststemte og festpyntede
Nordlændinger, med og uten
ledsagere og venner av NordNorge til årets høydepunkt i
Nordlændingernes Forening,
nemlig Torskeaften. Som i fjor
ble torskeaftenen holdt i de
koselige lokalene til
Shippingklubben i Haakon VII
gate i Oslo. Vi ble hjertelig
mottatt i døren og servert en
sprudlende velkomstdrink mens
vi ventet på at alle skulle
komme.

Bente Holmstad, vår dyktige
toastmaster Foto RE
Nå viste det seg at
torskeaftenen ble holdt under
det fantastiske
Verdensmesterskapet i
Holmenkollen. Av den grunn

var alt som het trikker og tog
overfylte og noen ble derfor litt
forsinket til middagen. Vi fikk
derfor litt ekstra tid til å hilse på
og prate med gamle kjente før
vi gikk til bords.
Etter at alle hadde funnet
plassene sine ved bordene åpnet
foreningens eget kor middagen
med å fremføre tre vakre sanger
av Händel, Tove Karoline
Knudsen og Brudemarsj fra
Lødingen. Som vanlig ble
sangene virtuost fremført under
sin dirigent Dorte Fiskaa.
Foreningens nestformann Per
Henrik Kvitblik ønsket
velkommen før han gav ordet
videre til kveldens toastmaster
Bente Holmstad som ledet oss
elegant gjennom kveldens
program.
Torsken var utsøkt, likeså rogna
og det var lever nok til alle.
Selv om vi internt i Nord-Norge
er uenige om torsken bare så
vidt skal trekke eller småkoke i
10 minutter, om vannet skal
saltes med noen teskjeer finsalt
eller nevevis med grovsalt og
om levra skal skjæres med kniv
eller dras med fingrene så var
alle enige om at denne mølja
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var gastronomisk. Til dessert
fikk vi karamellpudding, og
maten ble ledsaget av vin eller
øl og mineralvann. Noen
benyttet også anledningen til å
kjøpe noe som var oppi små
glass.
Taffelmusikken ble servert av
Roy Oves orkester, og Marit
Bockelie fremførte to
morsomme sanger med egen
tekst og musikk ispedd noen
lystige toner fra munnspillet.

Marit Bockelie synger
Tromsøvise til Alf R. Jacobsen
Foto RE
Kveldens høydepunkt var
utdelingen av Petter Dassmedaljen med diplom. Denne
blir utdelt til en som over lang
tid har betydd mye for NordNorge og som har gjort seg
særlig fortjent til den.
Årets Petter Dass-medalje ble
utdelt av foreningens formann
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Rigmor Eidem til journalist og
forfatter Alf R. Jacobsen som
kommer fra Hammerfest . I sin
tale sa formannen at Alf. R.
Jacobsen får Petter Dassmedaljen med diplom for sitt
store engasjement for NordNorge. Hun nevnte at han
gjennom bøker, filmer og TV
programmer har satt søkelyset
på viktige saker angående vår
nordligste landsdel. Som
eksempel på hans store virke
trakk hun frem noen av hans
bøker, som Rød august,
Banesår, Tango Bacalao, U-2
affæren og Forlis, og hans
manus til filmen Iskyss. Hun
nevnte også at han hadde vært
redaktør for TV-programmet
Brennpunkt og at han her blant
annet ledet søket etter den
forliste fiskebåten Utvik Senior
sin hovedmotor. Den ble funnet
et helt annet sted enn
myndighetene gjennom flere
undersøkelseskommisjoner
påsto at båten hadde forlist, og
funnet førte til oppklaring av
forliset.
Alle ser nok frem til hans
fremtidige bok- og
filmprosjekter med stor
forventning.

I sin takketale for medaljen sa
Alf R. Jacobsen at han både var
rørt og æret over å få medaljen,
og syntes det var hyggelig å bli
satt pris på for det han hadde
gjort. Som gravende journalist
og ofte i opposisjon til ”makta”
har det vært mest motbør og
kjeft å få. Det kom tydelig frem
at han var glødende opptatt av
nordområdene, og trakk frem
hva områdene har betydd, og
ikke minst hva områdene
kommer til å bety i fremtiden..
Guri Abelsen, datter til
skipperen på Utvik Senior som
omkom i forliset, takket for
maten. Hun benyttet samtidig
anledningen til å takke
prisvinneren for oppklaringen
av forliset og all støtte og hjelp i
tiden etter.

Etter middagen ble salen ryddet
til dans, og Roy-Oves
svingende musikk fikk virkelig
fart på danseskoene, men det
ble også tid til å sitte ned og
prate og hygge seg rundt
bordene. Etter TV programmet i
fjor fikk foreningen flere nye
medlemmer, og noen av disse
var på torskeaften for første
gang. De hygget seg storlig, og
traff også igjen gamle naboer
nordfra som de ikke hadde sett
på tiervis av år.
Vi ser allerede frem til neste års
torskeaften, og ikke minst til
foreningens 150-års jubileum
neste høst.
Inggard Nilsen

To flotte damer, Mary Bergh og
Marit Bockelie, Foto RE
Karin og Ernst Andersen,
velkomstvertene på Torskaften.
Inggard i bakgrunnen

