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Atter en gang har vi gjennomført et vellykket TREFF. Rundt femti deltakere og med ungdommen i 
flertall for første gang. Alle bidrog til at vi hadde en utrolig fin og innholdsrik dag sammen.

Vi startet dagen med en liten sjøreise over fjorden til Stavnes. Skuta M/K Nordstjernen, som tilhører 
Steigen kystlag, sørget for dette i nostalgiske omgivelser. De to båtførerne Harald Nilsen og Nils 
Forsberg gis en ekstra takk. Vi hadde også to følgesbåter med oss over: Søren Simonsen og Jens 
Berglund.

Vel fremme og i fjæra på indre Stavnes ble vi mottatt av velkomstkomiteen som var familien til 
Reidun (Stavnes) og Arne Andorsen. Reidun orienterte om den eldre bosettingen og den 
virksomhet som hadde vært der. Det første handelsstedet i gamle Nordfold kommune var på 
Stavnes. Hun fortalte også om den tragiske rasulykken i 1919.

Turen vår fortsatta til fots til ytre Stavnes, men med stopp på Bratthågen, heimplassen til Reidun. 
Der fikk vi servert nydelige kaker og kaffe, te og saft. En stor takk til Reidun og familien for 
innsatsen.

Lunsjen skulle tas ombord i skuta, Nordstjernen, men urolig sjø bidro til at den måtte vente til vi 
kom til Berglund Brygge. Fiskesuppen med ferske rundstykker smakte fortreffelig i sultne mager.

Tema til dette Treffet var: Gamle mattradisjoner fra Nordfold kommune. Fem hadde valgt middag 
en dessert, en flatbrød, klippekrans, bløtkake, vannkake, fyrstekake,tropisk-aroma og fiskesuppe.

Middagsforberedelsene hadde de ansvarlige nok begynt med noen dager tidligere, men likevel 
kommer det fort ting som må gjøres før servering.Det ble servert sildgrynsuppe v/Søren Sørensen, 
kjøttkakar v/Anne Larsen, gammelsaltet sei (rødsei) v/ Håvard Engseth, lutefisk v/ Audun Kosmo, 
nysaltet torsk v/ Jens Berglund. Alle retter med diverse tilbehør.  Hver rett ble presentert og alt 
smakte aldeles nydelig!

Takk til kakebakerne: Tove Simonsen, Kristbjørg Seivåg, Reidun Andorsen , Liss Bjørsvik, Aslaug 
Bartholsen, Gro Schjelderup, Antonie Andorsen og Elin Bartholsen.

En del av underholdningen var «skogssti-konkurransen». Så var det Mathea Andorsen som bidro 
med fin sang og bl.a «Hyllest te`dæm som va`her før oss» av Frode Hansen.  Emilio Andorsen 
akkompagnerte til noen av sangene.

En stor takk til Jens Berglund som gir oss anledning til å bruke anlegget med brygge og alt som 
trenges for en slik sammenkomst.

Så ønsker jeg dere alle fortsatt en god høst-
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Elin Bartholsen


