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STYRET 2012
Formann: Rigmor Eidem p 66 91 94 92
Fagerv. 6, 1454 Fagerstrand
E_post: rigmor.eidem@c2i.net m 90 61 72 35
Nestformann Per Henrik Kvitblik p 97 57 67 76
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo
E-post perh.kvitblik@c2i.net
Styremedlem:
Karen Pedersen Berg p 22 14 25 74
Lybekkvn. 10 C, 0772 Oslo m 90 23 58 36
Styremedlem:
Mia Danielle Movik p 22 11 27 11
Ullevålsveien 17 0165 Oslo m 90 74 79 33
Styremedlem:
Bente Holmstad p 67 13 27 93
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671
E-post bente.holmstad@fagerborg.vgs.no
Styremedlem:
Gunvor Ludvigsen p 22 32 47 12
Haugerudvn 82, 0674 Oslo m 93 04 91 58
E-post gumlud@online.no
Vara: Guri Abelsen m 47 40 39 39
Heimdalsgate 27 C, 0561 Oslo
e-post: gabelsroadpark.no
Vara:
Kari Haug-Warberg m 93 81 78 91
Collettsgt .39, 0456 Oslo
E-post linguamed@hottmail.no

Arrangementskomitê:
Per Henrik Kvitblik, leder p 97 57 67 76
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
Birger Brodal p 22 15 26 05 m 45 61 83 10
Rigmor Eidem p 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@c2i.net m 90 61 72 35
Nordlændingernes Forenings adresse:
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken

Kramboden
CD Eva Dons: ”under iskanten” kr 150
Tlf 90 60 27 63, e-post: eva@evadons.no

NORDLANDS
TROMPET

Returadresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St Hanshaugen, 0131 Oslo

SANGKORETS STYRE
Leder: Liv Karin Lande m 95 21 14 88
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo
e-post: livlan@online.no
Nestleder:Erna Holten m 98 22 01 46
Munkebekken 386, 1061 Oslo
E-post: erna.holten@live.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: Dorte Fiskaa m 91 79 31 17

Organ for Nordlændingernes Forening
Nr. 64

Stiftet 11. oktober 1862
17. årgang

Mars 2012

§ 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
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,Kontakt: Rigmor Eidem tlf 66 91 91 92
e-post: rigmor.eidem2@c2i.net

Petter Dass-medalje med diplom 2012,
Ester Rokne NF. Annfinn Thuv NF f RE
Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Mars 2012

Tildelinger 2012 Fredrikke Tønder Olsens Legat

Første nr av Nordlands Trompet i dette vårt 150.
aktive år.

Navn

Vi har kost oss på juletrefest og vi har kost oss på
Torskaften. To velfortjente Petter Dass-medaljer
med diplom ble delt ut. En til Ester Rokne fra
Nordlændingernes Forenings Kor og en til
Annfinn Thuv fra Nordlændingernes Forening. Begge for lang og tro
tjeneste. En kan si at vi feiret oss selv. Shippingklubben dekker veldig
stilige og vakre bord. Lokalet er vakkert, baren koselig, de som jobber
for oss er imøtekommende og hyggelige.
I mai møtes vi på Fridtjof Pub.
Så tar vi alle en lang og god sommerferie og lader opp til høstens store
happening: Jubileumsfeiring i Gamle Logen, med bankettmeny og
underholdning. Vi gleder oss og håper alle vår kjære medlemmer vil
glede seg sammen med oss.
I dette nr takker vi Mary Bergh for fint innlegg om juletrefest og
Torskaften
Vi takker også Anne Marie Theodorsdatter for hennes viktige tanker:
Refleksjon
Vi hilser og takker vårt medlem Per Kristian Fyhn for gaver og gode
forslag på artister både til kulturaften og jubileum.
Og vi sender hilsen og takk til Hans Jakob Johannessen for hans tanker
om Monorail. Vel møtt videre.
Hilsen Rigmor
For ordens skyld: min e-post adresse på Facebook er:
rigmor.lillian@gmail.com
www.Facebook.com/pages/NordlaendingernesForening/126042341947
Nordlændingernes Forening i Oslo
Nordlands Trompet
Postboks 2645 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Kontakt Birger Brodal
www.nordlaendingernes-forening.no
b-brodal@online.no
www.by-ogbygdelagsforbundet.no
mobil 456 18 310
www.mamut.net/nfk
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

Aasen, Line
Lyngra, Nora H.
Lund
Pedersen, Linn
Iren
Rødvand, Marie
Sjefstad, Kaja
Konstanse

Født

Utdannelse

Kommune Avgjørelse

88

elektroingeniør

89

siv.ing.-Marin Teknikk Andøy

4000 kr

90

Rana

4000 kr

86

Act Now
Faglærer - norsk og
drama

Rana

4000 kr

89

medisin 6-årig

Vega

4000 kr

Petter Dass’ Stipendiefond

Rana

4000 kr

Ingen tildelinger i 2012

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.”

Arrangementer vår 2012. Høst 2012
Nordlændingernes Forening

Fredag 4. mai 2012
Lørdag 13. oktober 2012
Lørdag 10. november 2012

Pubkveld på Fridtjof
Jubileumsfeiring Gamle Logen
Boknafisk Engebret

Nordlændingernes Forenings Kor

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

Purring kontigent:Kjære dere som ikke har betalt kontingent
Det er veldig fint om dere husker å betale. Vi gleder oss jo veldig til
feiringen av 150 års jubileet og håper dere alle blir med.
Vennlig hilsen Styret.
Grasrotandelen, Nordlændingernes Forening org.nr: 983 712 673
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Juletrefest i Nordlændingernes Forening
søndag 8. januar 2012
Jeg husker da vi var barn på et lite sted kalt Sandnessjøen i Nord-Norge.
Vi stavret og gled av gårde i lakksko, hvite strømper og foldeskjørt, m/krus i
hånden til kakakoen vi hadde i vente. Følelsen av å slippe storsko og lugger
ute og bare få gå i sko ute i snøen var fantastisk! Hos Frelsesarmeen – en av
de store dagene i året – i en ellers så triviell hverdag.

”Rustne herrer” Bjørn, Arnfinn, Oluf, Jørgen

Torskaften: Marit Bockelie

”Takk for maten” Birger Brodal

Musikken vår: Rolf Thuv

Følelsen av varmen fra lokalet, de blide damene
med engleansikter i ”Armeen” skrålende unger
uten foreldrene med og gangen rundet det
granduftende treet – sitter også i.
Vi kunne julesangene - alle vers og vi visste
akkurat når vi skulle snu mellom versene.
Kakaoen og servietten surret samen over 1
appelsin og julekaker fortært til pianoklunking,
var himmelsk. Bortskjemte var vi i alle fall
ikke.
Mary Bergh og Nore, barnebarn nr 1. Foto RE
Men – nå er vi på veg til juletrefest anno 2012 i Nordlændingernes Forening.
Jeg har tatt med mitt barnebarn nr. 1, ”Nore” (som betyr mannen fra Nord iflg.
min sønn).
Jeg kommer i bil og finner etter mye besvær en parkeringsplass. Jeg stavrer
meg inn med stettfat m/nysmurt ”Krinalefse” fra Helgeland (skaffet til veie av
selveste S. Bastesen. Han kjenner alle og også bakstedamene)i høyre hånd, ei
nybakt eplekake i venstre og barnebarn nr 1 på slep bak.
Vi ble møtt av flere kjente og noen ukjente medlemmer. Vår uttrettelige
formann, Rigmor, ønsker velkommen og hun hadde plassert sine (frivillig eller
ufrivillig) 2 kjekke sønner på kjøkkenet – der de gjorde en utmerket jobb. Så
ble det gang rundt juletreet til musikk og sang fra en CD spiller, som vi skulle
synge etter – og en av herrene i Foreningen var dirigent.
Vi var nok mer disiplinert på ”Frelsesarmeen” for enn hvor mye dirigenten
dirigerte – så greide vi ikke å snu der vi skulle og CD spilleren var nok noen
toner før oss hele tiden. Det er nok alderen – for uansett hvor mye jeg prøvde
– så fikk jeg ikke inn den gamle gode stemningen jeg hadde som barn, ved å
se på plastjuletre og synge etter CD spiller. Men trivelig var det allikevel.

Torskaften 10 mars 2012. Fra bordet.
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Nydelig servering – med gløgg, karbonade og kaker. Mitt barnebarn nr. 1
holdt seg ved min side. Overraskende – ikke sprang han i villelse og ropte som
før og ikke maste han, så det ble riktig avslappende og fint. Det er vel alderen
hans også – snart 9 år.
Så kom julenissen – jeg syntes det lignet umiskjennelig på en i styret – nemlig
Per-Henrik. Med sin godslige stemme – leste han opp navn på alle barna og de
fikk sine pakker. Ei lite nydelig jente med hårtopp, (min orange vennninde’s
sønn ”Zahsa” sa at på 80 tallet – kaltes
toppen ”Grorud palmen”) var så ivrig at
hun stupte nesten ned i sekken. Men hun
med hårtoppen som var mest spent på
gaven, var en av de siste som fikk - men
da hennes tur kom, ble det applaus. For
hun ble så lykkelig over godteposen at
det var nesten rørende i våre dager, da
unger får og har alt.
Fine og kjekke barn på juletrefest
Kjekke ”Herrer” var det også der, med Arnfinn i spissen. De møter opp trofast
med eller uten barnebarn og er bare så stilige. Jeg fikk tatt bilde av dem og de
inviterte meg galant til å sitte med dem, men jeg måtte høflig avslå p.g.a.
barnebarn nr. 1. Han ventet. Så pratet vi og hygget oss og så på hverandres
barnebarn og så hvor fort tiden var gått. Edny med sine 2 skjønne jenter og
Mia med 3 flotte barnebarn, livets gang.
Så var det på tide å stikke av fra rydding og oppvask, som vanlig. Jeg takket
for oss – tar et tomt stettefat uten de populære krinalefsene (de var nostalgiske
og oppspist) og barnebarn nr. 1, som motvillig ville gå. Han hadde hatt det så
fint og han syntes det var veldig hyggelig tross av at han var den eldste av
barna.
Vi kommer ut i kulda – en søndags ettermiddag i ei bakgate i Oslo. Der lyste
det ei gul bot om feilparkering. 500 kr takk, Sånn er det blitt – jeg sier ikke
mer. Men bota er betalt – vi hadde en flott ettermiddag på juletrefest. Egentlig
er det helt fantastisk at noen holder på slike gamle tradisjoner i dag. Takk til
styret.
Mary Bergh 18.02.2012
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at Per Henrik – vår nestformann
i foreningen har ønsket
velkommen – og vi har spist oss
gjennom middagen. I år fikk vi
både Sandefjordsmør og lever
til fisken – nytt for meg i alle
fall.
Årets Petter Dass-medalje med
diplom ble i år gitt til to av
sliterne i foreningen: Ester
Rokne – som har vært i
foreningen og i Koret i ca 40 år
og Annfinn Thuv – en svært
flott og allestedsnærværende
mann, velfortjent.
Marit Bockelie- et oppkomme
av ideer og en sann kunstner
hadde
skrevet
”en
ny
drikkevisebok” og da hun sang
noen av sine viser m/munnspill
til, måtte vi bare gi oss over.
Takk Marit. Taffelet var veldig
hyggelig
med
behagelig
taffelmusikk til og etterpå var
det kaffe avec i de dine
salongene. Jeg følte auraen av
de store gutta fra en faren tid.
Kanskje de var fornøyde med
oss tross alt.
Så var det dags for den årlige
”polynesen” Vi må jo være de
siste i Oslo som går den, og

spesielt i en tid der dansen
nesten er borte. Men med en
kjekk kavaler og en stø hånd
gikk polynesen bra. Så svingte
vi oss i dansen slik vi fra Nord
gjør det – for danse det kan vi.
Jeg tror de siste som gikk fra
dansegolvet var medaljevinner
Annfinn med sin vakre kone.
For et par!. Hollywoodpar vil
jeg si.
Så var en usedvanlig fin
”Torskaften” 2012 over, og vi
”Eksotiske” går ut i en gryende
marsnatt hvert til vårt.
Jeg tenkte mitt og lurte på om
noen av de store rederne fikk
oppleve å fiske fra sjark i dårlig
vær og med livet som innsats.
Båter er så mangt. Store og små
– men i det store og hele er det
vel pengene det komme an på.
Tror noen.
Vi se’s 3.4.2012/ Mary Bergh
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SHIPPING og
TORSK
Da jeg var ung og bodde i
Oslo, var ”Shippingklubben”
et sted med en aura rundt seg.
Man så for seg Bergesen,
Klaveness og Wilhelmsen i
Chesterfieldsalonger med sigar
og cognac, og et sted som ikke
var
forbeholdt
oss
Nordlændinger – som ikke var
så særlig populære i Oslo på
den tiden. Vi var jo på en måte
de første innvandrerne hit.
Jeg kom så langt som til innpass
på erværdige ”Theatercafeen”
og ”Down Town keyclub”, men
”Shippingklubben” det var noe
enda finere.
Men nå er tiden blitt en annen –
alt er blitt snudd på hodet.
Rederne er borte – de fleste i
alle fall. Auraen også, så nå kan
vi ”Nordlændinger” med vår
flåte: sjarken og selveste
”Hurtigruten” få innpass. Jeg
har inntrykk av at alle i Oslo
ønsker seg en tur Nordover med
et av ”Skipene” – vi er sågar
blitt kalt ”Eksotiske”, både
landsdelen og vi innfødte, og
det har vi ikke noe i mot.
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Men nå skal vi ha den store
”Torskaften” – årets fest i
foreningen
i
selveste
”Shippingklubben”!
Jeg gjør meg klar til fest, her
jeg bor i Holmenkollen. Det er
Holmenkolldager og jeg kler
meg og sminker meg og får lagt
siste strøk med lebestiften i det
Eldar Rønning går i mål på 5
mila som vinner. Så tar jeg
bussen til byen – og blir møtt i
klubben med deilig champagne
– det smakte fortreffelig etter 5
mila.
Det var ikke så stort oppmøte
som før, men i oktober skal jo
den store jubileumsfesten være.
Da feirer foreningen 150 år. Det
er
den
eldste
innflytterforeningen i Oslo – så
Elias Blix og Ole Tobias Olsen
kan være stolte. De var med og
startet den, og til vår formann i
dag Rigmor Eidem kan man
bare si at det er mye av hennes
ære som gjør at foreningen
eksisterer i dag. Hun er
utrettelig.
Vi går til bords – jeg får en
kjekk bordkavaler fra Bodø.
Taffelet blir svært trivelig etter

Nordlændingernes Forening går på pub

T

Fredag 4. mai 2012 fra kl 16:30
tilbyr vi vårt nye treff til medlemmene våre:

Vi går på PUB

Og dagen er fire dager før frigjøringsdagen…
Stedet er Fridtjof Pub, Fridtjof Nansens plass 7,
0673 Oslo
www.fridtjof-pub.no/
Rett bak Rådhuset
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.Facebook.com/pages/Nordlaendingernes-Forening/126042341947

www.nordlaendingernes-forening.no

tlf 975 76 776 Per Henrik
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REFLEKSJON
Vi ser det ikke, men rundt oss har vi farger vi ikke kan leve uten.
Bare når sol møter regn skinner "BUEN" med det livsgivende mot
oss med all sin prakt,
Øynene fanger i ;
DET RØDE som gir energi, livskaraft, arbeidsglede, og kjærlighet
og trygghet.
DET ORANGE som utvider tankens horisont, skaper nye ideer, gir
mot og kraft.
DET GULE som klarner tankene, øker bevisstheten, ordforbruket
og fantasien.
DET GRØNNE som gir nytt liv, friskhet, harmoni, forståelse og,
fysisk velbehag.
DET BLÅ som beroliger, gir åndelig føde, fred og renhet. Det er
SJELENS farge,
DET INDIGO som styrker vår intuitivitet, gjør oss fryktløse og gir
renselse for kropp og sjel.
DET FIOLETTE lar energiene strømme, gir mentalt styrke fordi vi
er knyttet til alt som lever, og vi er en del av universet,
Er lyset til for at vi skal kunne se? Nei-ikke alt. Lyset som
strømmer gjennom våre øyne påvirker hormon produksjonen
som igjen har innvirkning på hele vårt innviklede og komplette
biokemiske system, Dette har igjen virkning på våre føleser
og eksistens. VI er et KRAFTVERK, en HEL BUE av farger,
DE SYV ENERGIER; MIRAKELENS MIRAKLER.
Noe å tenke over.

”Får jeg snart pakken min?”
Vesle Nora venter og venter foto RE

Han’ Bestefar Eivind
Stolt bestefar på juletrefest

Oslo 19.1.2012 Anne Marie Theodorsdatter.

Julenissen og de to småfrøknene Nora. Foto RE
”Noen julenisser jukser!” Ikke jeg sier julenissen
Lunsj og Lyrikk. Eva Dons m/musikere
Det norske Teatret 1. mars 2012 foto SN

foto RE

