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 Kalender   
Når Hva Info 

Tirsdag 25.05  19:00 Øving  
Fredag 28.05  10:30 Torfinn Mortensens begravelse/Tilfredshet  
Mandag 31.05  19:00 Øving  
Mandag 07.06  19:00 Øving  
Fredag 11.06  17:00 Øvingshelg (til kl. 20)  
Lørdag 12.06  10:00 Øvingshelg (til kl. 14)  
Søndag 13.06 18:00 Gnist-konsert  
Mandag 16.08 19:00 Øvingsstart høstsesong  
Lørdag 28.08  Mentorsamling  
Mandag 06.09 19.00 Øving med mentor Ketil Belsås  
Fredag 17.09  Salmekveld i Vår Frue kirke  
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  

 

Alle kan være med fra 27. mai! 
Fra 27. mai kan voksne drive organisert innendørs aktivitet i grupper på inntil 20 personer – 

med minst én meters avstand. Men det er lov å være flere grupper i samme øvingslokale hvis 

gruppene kan holdes adskilt og med minst 2 meters avstand mellom gruppene. 

Vi sjekker nå hva slags lokale som tilfredsstiller disse kravene slik at vi kan åpne for alle som vil 

synge! 

…men fortsatt påmelding til ekstraøvelsen 25. mai 

Følgende sangere har meldt seg som faste på øvingene framover: 

1. tenor: Bjørn Erik, Arnt Olav, Per Johan  

2. tenor: Arve, Kjell H, John, Jakob, Kjell B  

1. bass: Tor, Ola, Johan, Jan Henning, Per Johan, Odd Rune, Hans Kristian, Nils Ivar  

2. bass: Åge, Oddvar, Håkon Lasse, Egil  

De er da automatisk med i trekninga om å få plass. Du som ikke har meldt deg på fast, må svare 

på denne e-posten eller sende meg SMS innen 24. mai kl. 19.00 – gjerne straks.  

De fast påmeldte melder evt. forfall innen samme frist. 

I løpet av kvelden 24. mai sender jeg ut melding om hvem som får være med. 

 

 

Øvelsen mandag blir delt i to bolker.  

1) Alle er med i første bolk (fram til 1950) og der øver vi på Nøkkens oppsang, Sangerhilsen, 

Blåveis og Hallelujah to the Saints. 



2) Fra kl. 20 øver de 12 sangerne som er plukket ut til å synge i begravelsen til Torfinn 

Mortensen. Vi får lov til bare å være 12, og innen hver stemmegruppe har vi derfor valgt ut de 

som har sunget lengst sammen med Torfinn (blant de som har meldt seg på). 

Vi skal synge «Blott en dag» trestemt med følgende besetning: 

Tenorer: Terje, John, Arve og Helge 

1. basser: Johan, Ola, Jan Henning og Tor 

2. basser: Åge, Egil, Håkon Lasse og Oddvar 

 

Noter blir tilsendt, og vi skal synge fra galleriet. Vi er dessuten bedt om å assistere i den unisone 

sangen under begravelsen – «Bred dina vida vingar», «Der roser aldri dør» og «Så ta da mine 

hender» (ved jordfestelsen). 

På denne dag – 21. mai 

• I 1956 var Nøkken på pinsetur til Husbysjøen. Bare 7 sangere var med, men sammen 

med konene Ruth Dahlberg og Edith Hagerup og musikerne Leif Sylow og Karl Kleveland 

hadde de Nøkken underholdningskveld med «flott økonomisk utbytte». 

• I 1994 sang Nøkken i bryllupet til Harald Martin Brattbakk i Kolstad kirke. Hans far Per 

Brattbakk sang i Nøkken i 35 år! 

• I 2005 sang Nøkken på årsmøte i Stabells veis borettslag. 

Trondheim, 21.05 .21/Tor B 

  


