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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  

 

Zoom-øvelsene fortsetter  
Tirsdag denne uka hadde vi Zoom-øvelse for alle stemmegrupper. Vi var ikke så mange, men 

erfaringene var så gode at vi fortsetter med det også førstkommende mandag kl. 19.00. 

I følge den gjenåpningsplanen som Erna Solberg la fram onsdag, ser det ut som korøvinger først 

blir tillatt i fase 2, mest realistisk i slutten av mai.  Hvis kommuner med lavt smittetrykk får 

anledning til å lage lokale regler, kan det skje tidligere. 

 

Vinlotteriet 
Vinlotteriet har gjenoppstått, nå som et rent Vipps-foretak. Lodd kan kjøpes på Vipps fram til 

trekning hver øving (uansett om man er til stede eller ikke), og kasserer Kjell har installert et 

program på PCen sin som sørger for rettferdig trekning. På forrige øving var det Arve Winsnes 

og Ivar Hellesnes som vant. Ivar var ikke tilstede, men ble trukket ut som vinner «in absentia». 

  

 

Hei igjen 

Ny Zoom øvelse på mandag 12.april kl 19.00-20.15 

Denne gangen blir det ingen påmelding, bare møt opp som om det er en ordinær øvelse.  

Link på Zoom kommer på epost i forkant av øvelsen. 

Vær forberedt på at vi skal øve på følgende: 

The Summer we won´t forget, Nøkkens oppsang, Sangerhilsen, Blåveis, Hallelujah, I 

midnattssolen og Du skal elske herren din Gud. 

Vel møtt 

Gudrun 

  



Gave til Harald 
Alle har fått med seg Harald Lorentzens dramatiske brannhistorie for tre uker siden. Nøkken 

hilser god bedring og Ivar har sørget for en gave fra Nøkken og andre miljø der Harald har 

vært aktiv. Gaven er fire bind av Flatøybok. Datter Ingrid var tilstede ved overrekkelsen! 

 

Les mer: https://snl.no/Flateyjarb%C3%B3k 

 

På denne dag – 9. april 

• I 1948 ble det født en framtidig fondsmegler. Hipp hipp, Jan Henning Lesund! 

• I 1984 hadde Nøkken konsert i Stabells vei 2a 

• I 2018 var det 33 sangere på Nøkken-øving. Vi øvde til Rockheim Hall of Fame og på 

Tango naturell og Georgia on my mind. 

Trondheim, 09.04.21/Tor B 
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