
 

 

Referat fra medlemsmøtet den 4.september 2019. 
Når vi kom inn i lokalet ble hvert medlem møtt av leder Svein Stuge med et håndtrykk eller 
en klem. Da føler du deg velkommen. Denne dagen var vi 51 personer tilstede. 

Før møtet kunne Svein fortelle at det var seks medlemmer som var gått bort siden sist. Vi 
reiste oss og holdt ett minutts stillhet for å minnes disse medlemmene.  

Møtet ble som vanlig åpnet med lunsj, et karbonadesmørbrød, kaffe og vann. Svein 
orienterte deretter om dagen program med hovedvekt på en presentasjon av dagens gjest 
Ingvild Bryn fra NRK.  

 
Ingvild Bryn 

Hun kunne fortelle at hun ikke er ei byjente, men kalte seg ei urban bondejente fra Voss. 
Hun har ingen i familien eller venner som har Parkinson, men likevel stiller hun opp for oss. 
Vi føler vel alle at vi «kjenner» denne urbane bondejenta som ofte og i mange år kommer 
inn i våre stuer og orienterer oss om gledelige ting, men ofte triste og voldsomme saker.  

Ingvild er utdannet journalist fra videregående skole, og fikk jobb i lokalavisene rundt Voss. 
Ofte haiket hun til jobben, noe som kunne bli kjøring i opptil 5-6 timer. Deretter fikk hun jobb 
i NRK Bergen. I 1985 reiste hun over fjellet til NRK på Marienlyst og Dagsnytt. Så kom 
Sovjets fall, da ble hun korrespondent i de nye Baltiske stater, Estland, Latvia og Litauen, i 
en urolig tid, men også i ei historisk og interessant  tid. Så ble det tilbake til Oslo og 2 år 
som programleder. Deretter tilbake til nyhetene så ble hun korrespondent i USA. Dette ble 
med blandende følelser, men våger man ikke, opplever man heller ingen ting. Hun hadde 
en lærerik og fantastisk tid i USA. Vi tror kanskje at de kan reise dit de vil dersom det ikke 
akkurat skjer noe spennende i Washington, hvor de har sine faste base. Feil! Hvis de finner 
en sak de brenner for et eller annet sted i USA er det ikke bare å reise dit. Men må de 
argumentere overfor vaktsjefen på Marienlyst, det var han/hun som avgjør hva de skal 



rapportere om. Men det var en hektisk periode. Når korrespondentavtalen i USA gikk ut 
etter 4 år, reiste hun tilbake til Norge og Marienlyst for igjen og arbeide i Dagsrevyen.   

Når hun skal lede Dagsrevyen begynner dagen kl. 1030. De har masse stoff å velge i, og 
må ikke lete etter nok stoff til å dekke hele Dagsrevyen. Tvert i mot er det så mye stoff å 
velge i at de må prioritere bort stoff med hard hånd før Dagsrevyen begynner kl. 1900. 
Dersom det skjer viktige ting under Dagsrevyen kan det bli sene netter. Det er ikke bare å 
gå hjem når vakten er slutt, nei da må de være på plass til noen kan overta. Da kan det bli 
tidlig morgen før man kan finne veien hjem. De må ofte improvisere kommentarene på 
bakgrunn av bilder og andres kommentarer. Hun blir sjelden nervøs, men kommer det 
plutselig saker hun ikke kan så mye om kan hun bli litt spent.  

Det er viktig for henne å være nøytral i saker hun kommenterer. Hvis kommentatorene 
slutter i NRK og begynner i f.eks. i et politisk parti kan de aldri komme tilbake til NRK.  

Ingvild har også jobben som språksjef i NRK, en jobb hun har hatt i 2 år.  

Det er sjelden vi opplever at en foredragsholder også sørger for underholdningen på møtet. 
Hun begynte å spille piano når hun var 8 år hjemme i Voss og spilte i bryllup, konfirmasjon 
og andre lokale tilstelninger opp gjennom årene. På vårt møte spilte hun piano til 
allsangene i vårt nye sanghefte. Hun startet med «Du skal få en dag i mårrå», og «Lille 
måltrost» før det ble pause med salg av lodder og kaffe å kaker. 

Deretter fortsatte Ingvild med «Kjærlighetsvise» og vi sang. Hun spilte også «Gabrielles 
sang» solo og spille piano det kan hun. Så avsluttet sangene med «Så lenge skuta kan 
gå». 

Med Ingvild som foredragsholder og underholder viste hun seg som ei humørfylt og «frisk» 
jente og vi takker henne for en spennende og hyggelig stund.  

Til slutt var det loddtrekning med blomster og vin som premier. 

Neste møte avholdes den 2. oktober, med tegneren i Romerikes blad som gjest. 
Innbydelse kommer senere. 

Vi håper å se flest mulig på dette møtet. 

 

Trond 


