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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 12.04 19.00 Zoom-øvelse  
Mandag 19.04 19.00 Zoom-øvelse  
Søndag 13.06 18:00 Gnist-konsert  
Fredag 18.06  Konsert i Vår Frue kirke  
Mandag 06.09 19.00 Øving med mentor Ketil Belsås  
ALT FRAVÆR MELDES TOR  - mobilnr. 905 35462  -  E-postadresse: torberre1@gmail.com 
NOTER – Meld fra til  olamoe@hotmail.com/sms 918 33 171 hvis du ikke kan skrive ut selv  
 

Øvingspause igjen      – Zoom-øvelser i pausen 
Regjeringen har lagt ned forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for voksne, og det betyr at det i 

alle fall i to uker blir Zoom-øvelser. 

Denne gangen blir det Zoom-øvelser for alle stemmegrupper samtidig, første gang 3. påskedag – 

tirsdag 6. april kl. 19.00-20.15. 

Påskehilsen fra Arve 

 

En påskehilsen fra leder hører med i Nøkken-info denne gangen.  

Vi har i over 1 år vært gjennom en unntakstilstand i samfunnet 

grunnet korona-pandemien. Dette har medført nedstengninger, 

permitteringer og nedleggelser av arbeidsplasser og betydelige 

helsemessige utfordringer verden over. Våre faste sosiale treffpunkt 

har vært betydelig begrenset grunnet smitteverntiltak innført av våre 

myndigheter. Dette har vært nødvendig og fått bred støtte i folket. 

Vaksinering er nå i gang og vi håper dette vil bringe oss over i en mer 

normalisert situasjon.  

Nye tiltak som ble innført fra i dag medfører igjen at vi ikke kan møtes til øvelser på Byåsen 

skole. Dette gjelder i første omgang til 16 april, men mye tyder på at dette blir forlenget.  

Styret i Nøkken har derfor besluttet at høstens jubileumskonsert blir utsatt til 2022. Det 

vurderes ikke som mulig å gjennomføre tilstrekkelig med øvelser i koret i tiden frem til 

november for å kunne avholde en konsert med den kvalitet som Nøkken ønsker å stå for. 

Videre er Gnist konsert i regi av Korforbundet er utsatt til 13.juni. Vi håper denne konserten blir 

gjennomført. Det samme gjelder deltakelsen i Vår frue kirke 18 juni.  

Samholdet i Nøkken oppleves sterkt. Dette gir meg tro på at vi sammen skal komme oss gjennom 

dette og opprettholde det gode fellesskapet i koret.  På siste øvelse sang vi Nøkkens oppsang. 

Teksten i denne sangen bli min påskehilsen til dere: 

Nøkken tar tonen nå, freidig og fri 

Sangen gjør himlen blå 



og spreder alle tunge skyer, 

Nøkken som mang en gang i harmoni 

synger sin kjenningssang 

med friskt humør og freidig temperament 

Ønsker dere alle en fin påskehøytid. Lev vel.  

Ser frem til nye øvelser inspirert av hverandre og vår dyktige dirigent! 

 

 

Zoom øvelse tirsdag 6.april: 

-Vi gjennomfører stemmeøvelse for alle samtidig 

- Tid 19.00-20.15. 

Dere melder dere på til meg på sms: 91761193 eller epost Gudrun.e.Tronsaune@gmail.com.  

På denne påmeldingen skriver dere hva dere ønsker jeg skal øves stemmer på, jobbe med. Velg 

fra disse sangene: Nøkkens oppsang, Sangerhilsen, Blåveis, Hallelujah, I Midnattssolen, Du skal 

elske herren, The Summer We won`t forget. Andre ønsker, så meld om det. 

Meld påmelding senest innen kl 20.00 mandag 5.april.  

Jeg sender ut Nøkken linken på Zoom før øvelsen på tirsdag.  

Ha ei riktig god påske alle sammen 

Klem fra Gudrun 

På denne dag – 25. mars 

• I 1961 hadde Nøkken underholdningskveld for Tømmermennenes forening i Folkets 

Hus. I tillegg til korsang var det framføring av sketsjen «Brutt ekteskapsløfte». 

• I 1962 deltok Nøkken på sang- og musikkveld på Sverrsborg nye skole sammen med Ila 

skoles musikkorps, Buvik skolemusikk og musikkorpset Ørnulf. 

Trondheim, 25.03.21/Tor B 
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