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Skrevet av Inge Lars
onsdag 21. mars 2012 21:00 -

Innholdet i den gamle gjesteboka

Magnar Andersen ( magnar.andersen@online.no "> magnar.andersen@online.no ):
Hei
Hei til min slekt Birkeli.

Fikk tilgang til denne flotte siden fra Birkeli omegn. Her har Inge Lars utført et mesterverk, har
tenkt meg en tur sommeren 2012, det er et paradis på jord

Magnar Andersen m/fam

onsdag 29. februar 2012

Gjest ( eliellingsen@gmail.com "> eliellingsen@gmail.com ): Fra Eli, oldebarn til
Sakarias
Jeg og min bror Oddleif og 2 av våre barn hadde en fin tur til Birkeli denne sommeren. For å
besøke vår bestemors barndomshjem.

onsdag 21. desember 2011

Inge Lars Birkeli ( ibir@bdel.no "> ibir@bdel.no ): Ingen nye innlegg
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Siste innlegg er blitt så gammelt at redaksjonen har valgt å fase det ut med denne meldingen.
Ikke nøl med å skrive noen ord hvis det er noe du har på hjertet, om sidene eller andre ting som
har med Birkeli eller nabolaget å gjøre.

søndag 23. oktober 2011

Harry ( harrypett@gmail.com "> harrypett@gmail.com ): Vår i marka
Hei!

Det er nu farbart over Valnesvannet med båt og stort sett snøbart på veien til Sandmoen. Og da
regner jeg sterkt med at veien opp til Birkeli også er farbar. Som vanlig går vårløysinga fort på
slutten der oppe. Velkommen til fjells.

mandag 23. mai 2011

Inge Lars ( ibir@hadeland-astro.net "> ibir@hadeland-astro.net ): Ufine meldinger
Oppmerksomme besøkende har nok oppdaget spam-meldinger i gjesteboka. Jeg var så naiv å
åpne for registrering, samtidig som jeg tillot registrerte å skrive i gjesteboka og la det bli
publisert uten kontroll. Nå er sniken kastet ut og hullet forhåpentligvis tettet igjen.

onsdag 16. mars 2011
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Arne Jon Øines ( arnj.oines@hotmail.com "> arnj.oines@hotmail.com ): Bra
Birkeliside
Mye interessant stoff og mange flotte bilder. Jeg kommer fra Ytre Beiarn og bor i Meløy. For vel
30 år siden var jeg med Odd Eggesvik på tur, Vi overnattet i hytta på Ågdalen, og gikk forbi
Birkeli, og en gang, noen år senere var vi ved Sagvatnet og fisket. Flott natur, sommer som
vinter, og det skulle vært artig og vært tilbake en gang.

Lykke til med en flott hjemmeside

onsdag 19. januar 2011

Silje Sandmo Raymondsdatter ( raymondsdatter@live.no "> raymondsdatter@live.n
o
): Sandmodalen
Hei igjen,

jeg takker så mye for tips, har forsøkt å finne ut av det i forhold til den nye informasjonen, men
dårlig med resultat så langt.

Må antakelig bare la denne grenen av slekta ligge en stund, for jeg står altså helt bom fast. Er
derfor mer enn takknemlig om noen har flere tips om disse forfedrene mine.

God Jul allesammen!

Mvh Silje
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Inge Lars Birkeli ( ibir@bdel.no "> ibir@bdel.no ): Har Silje fått hjelp?
Siste innlegg i gjesteboka, av Silje Sandmo Raymondsdatter, har stått her lenge nå, men om
hun har fått noe hjelp er det sikkert mange som lurer på, meg inkludert. Kanskje
Sanmokalenderen kan si noe?

torsdag 16. desember 2010

Silje Sandmo Raymondsdatter ( raymondsdatter@live.no "> raymondsdatter@live.n
o
): Sakarias Olsen
Kjempeflott side!

Jeg søker informasjon om en Sakarias Olsen som var gift med Inger. Han ble kalt Sakri Olsa
eller lignende, og hadde i alle fall en datter; Anna Helene Sakariasen. Om henne sies det at hun
var fra Sandmodalen, men jeg finner ingen informasjon om hennes foreldre. Navnene har jeg
fått fra min bestefar, Gunnar Karlsen.

Noen som vet noe om disse?

Mvh Silje

tirsdag 23. november 2010
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Gjest ( ilekribegni@yahoo.no "> ilekribegni@yahoo.no ): Flere bilder fra elgjakta
Hei! Mange fine bilder fra Birkeli under elgjakta, men det hadde vært fint med noen fra selve
jakta.

fredag 29. oktober 2010

Ørjan Olafsen ( Orjanolafsen@gmail.com "> Orjanolafsen@gmail.com ): Bomtur..
Sitter og nyter nystekt ørret fra Ågvatnet! Var innom Birkeli, men det var ingen tilstede. Blir vel
høst før vi ses igjen. Fisken var god!

torsdag 05. august 2010

Johan Edvard Karlsen ( taktikk@hotmail.com "> taktikk@hotmail.com ): Ny på bdel
Hei. Nå er jeg blitt gammel nok til å ta igjen for lang tids fravær i slektsforsking. Det er jo en
enorm mengde med slektninger bare fra Eline Marie som flyttet til Stensøya. De var jo 12
søsken totalt.

Jeg er sønn til Jan Georg og Agnes. De har aldri tatt meg med til Birkeli med omegn. Dersom
noen skal på dagstur dit og vil vise vei blir jeg svært glad.
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Johan Edvard Karlsen

torsdag 29. juli 2010

Harry Perttersen ( harrypett@gmail.com "> harrypett@gmail.com ): Vår-sommer
observasjoner
Hei! Har vært noen turer rundt omkring Sandmo-Birkeli og sett etter fugle- og dyrelivet in
traktene. Som observert tidligere år ser det det også iår dårlig ut med skogsfugl og rype. Men
storlomen ser ut til å trives i flere vatn. Det ser også ut som fjellvåken har funnet seg en plass
mellom fjellene. Også harebestanden ser ut til å være oppadgående. Har flere hareunger rundt
husene på Sandmoen. Ellers ser trostbestanden ut til å være på et bunnnivå iår. Andre
fuglearter er ikke så lette å registrere, men det er vel som normalt. Har vært å sett etter elg også
og det finnes en god del sportegn rundt omkring.

Ha en fin sommer alle sammen som leser Birkelisdene.

Hilsen Harry

mandag 05. juli 2010

Inge Lars ( ibir@bdel.no "> ibir@bdel.no ): Ikke glem gjesteboka
Nå er det igjen lenge siden noen skrev i gjesteboka. Kom igjen folkens, ikke vær redd for å
legge inn noen ord. Kommentarer til innhold, ideer, noe du har opplevd eller hørt som har med
området der Gildeskål, Bodø og Beiarn møtes, det såkalte GBB-krysset (også = God Bedre
Best).
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torsdag 08. april 2010

Scott Olson ( scottinminot@hotmail.com "> scottinminot@hotmail.com ): Anna
Berkness
I am descended from Anna Berkness but not Eilert Birklid through her son, Reuben Basil Olson,
prior to her marriage to Eilert in 1913.

I do not have any pictures of Eilert Birklid, Anna Berkness or her parents Knut Bjerkness and
Ellen Rasmussen. If you have some and are willing to share, please send them to my email
address.

I have many ancestors from Norway. One of my grandfathers, Andrew Strand, was born in
Sandeid, Norway. He emigrated to the United States when he was 15 years old.

tirsdag 27. april 2010

Harry ( harrypett@gmail.com "> harrypett@gmail.com ): Lørdag 17 april
Har vært i området i helga, flott føre over Valnesvannet. Det er masse snø der oppe. Kommet
15 cm siste dagene og antagelig ytterlige 15 cm natt til søndag. Det kan bli lenge til det er mulig
med båt over Valnesvannet. Det er målt 80 cm is denne uka.

Vi får håpe på sørvest og regn i noen dager snart.
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Harry

søndag 18. april 2010

are ( famare@online.no "> famare@online.no ): Årsmøte
Jeg har hørt snakk om at det har vært avholdt årsmøte i helga i Sandmo Skopanserforening
eller hva det offisielle navnet på skøyteklubben er. Idet det skjer lite i området for tiden burde vel
noen kunne gi et lite referat fra denne historiske hendelsen.

Are

søndag 21. februar 2010

Inge Lars Birkeli ( ibir@bdel.no "> ibir@bdel.no ): Ikke vær redd for å skrive!
Alle besøkende oppfordres til stadig å skrive i gjesteboka, enten det er en kommentar til
innhold, noe som har med Birkeli/Sandmo/Sørvika å gjøre, en idè for sidene, eller bare en liten
hilsen. Det nyeste innlegget blir automatisk vist under "Nytt i gjesteboka" i høyrespalten. At du
ikke ser ditt innlegg med det samme beror på at alle må sjekkes for å unngå søppel.

Hilsen Inge Lars

tirsdag 09. februar 2010
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Jan Georg Karlsen ( Jgkarl@online.no. "> Jgkarl@online.no. ): Valnesvatnet rundt
Hei!

I dag er det sterk østavind og opp i 15 kuldegrader i Bodø, så nå passet det å kikke i
Birkelisidene. Jeg har beveget meg Valnesvatnet rundt med Morten Birkeli. Det ble et veldig
koselig gjensyn med stedene og folkene rundt vatnet.

Mange takk hilsen Jan Georg.

fredag 29. januar 2010

Dokka Eggesvik Hansen ( ingvard.mossa@c2i.net "> ingvard.mossa@c2i.net ):
Hilsen fra Mossa (Dokka)
GODT NYTT ÅR til hele Birkeli-slekta. Veldig hyggelig å få tilgang til denne for meg, og sikkert
mange andre, unike muighet til å oppleve denne for oss som opplevde Birkeli i barndommen i
ettertid som "SORIA MORIA". En nok strevsom plass for de som skulle livberge seg der, men
for oss barn helt anderledes. Jeg og min nå avdøde bror Leif, tenkte altid tilbake til Birkelid som
det beste sted for oss som fikk gleden av å besøke snille besteforeldre, Berntine og Sakarias og
Johan, men også besøk hos naboene og hvor jeg fikk leke med Laila. Jeg Ønsker lykke til
videre og det blir fint for oss som lever flere måneder av året i utlendighet som helseflyktninger
på Grand Canaria,å kan se på de vakre bildene som kommer. Ønsket gjerne å ha noen kopier
fra gårdene som jeg og min mann kunne male mens vi var borte. Fortsatt godt år til alle og ikke
minst til Inge Lars som tok dette flotte arbeidet med sidene.

søndag 10. januar 2010
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Odd Tømmerbakk ( od-toem@online.no "> od-toem@online.no ): Hilsen Odd R.
Tømmerbakk
Her var det mye interessant stoff. Artig å se igjen bilder av venner og naboer fra barndommen.
Har enda mye og utforske her

Godt nyttår til alle.

søndag 27. desember 2009

Jan Georg ( jangkarl@online.no "> jangkarl@online.no ): God jul.
Ja nå har jeg hatt en liten hyggelig stund med med nostalgi sammen med slekt og kjenninger på
Birkelisidene.

Da det endelig har kommet litt snø på marka, så julestemningen begynner å sige på, benytter
jeg høvet til å ønske en

GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.

Hilsen Jan Georg

søndag 20. desember 2009
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Jan Georg Karlsen ( jgkarl@online.no "> jgkarl@online.no ): Hyggelig nostalgi.
Hei!

Jeg er inne for første gang på denne siden,men her blir antakelig mye å kose seg med utover.

Jeg er født og oppvokst på Stensøya og har vert noen ganger på besøk på Birkelid hos min fars
onkler og tanter i den tiden de bodde der.det sitter fremdeles igjen mange gode minner fra den
tiden.Siste gang jeg var der var i påska,1960? Jeg ble bedt inn hos Morten og Ågoth,det ble til
at jeg overnattet og hadde et par minnerike dager sammen med dere.

Jeg gleder meg til å se mere på sidene(Det er flott at du spanderer arbeid på dette)

Hilsen

Jan Georg .

søndag 18. oktober 2009

Harry Pettersen ( harrypett@gmail.com "> harrypett@gmail.com ): Elgjeger fra
Sandmoen
Kjempeflott hjemmeside, mange artige historier og bilder.

Det blir jo masse fine naturbilder iløpet av elgjakta.
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Bare stå på, og lage enda flere flotte innlegg.

Hilsen Harry

torsdag 15. oktober 2009

Ørjan Olafsen ( Orjanolafsen@gmail.com "> Orjanolafsen@gmail.com ): Hilsen fra
Ørjan.
Kjempeflott hjemmeside,Inge! Fant jo til og med bilde av meg selv! Altid like morsomt! Vi ses
snart!!

søndag 06. september 2009

Kim mari ( kimma_pia@hotmail.com "> kimma_pia@hotmail.com ): Bildan fra Birkeli
Så arti det va å se bildan fra Birkeli :-) savna å vær der! rett og slett nydelig plass.

mandag 31. august 2009

Inge Lars Birkeli ( ibir@bdel.no "> ibir@bdel.no ): Hilsen fra Inge
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Dette er en test av den nye gjesteboka for Birkelisidene

torsdag 27. august 2009

Bjørn Nordland ( bjnord@online.no "> bjnord@online.no ): Artig!!
oppdaget først idag denne sida, og synes det var et flott tiltak og utmerket design. Jeg skal
komme med noen bilder jeg har skannet for lenge siden, og kanskje noe mer, når jeg får tid!
Pesnjonist-tilværelsen er travel!

mandag 31. august 2009

13 / 13

