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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 23.08 19:00 Øving på Byåsen skole, inngang C  
Mandag 30.08 19:00 Øving på Havstein  
Mandag 06.09 19.00 Øving med mentor Ketil Belsås  
Mandag 13.09 19.00 Øving  
Fredag 17.09  Salmekveld i Vår Frue kirke  
Onsdag 02.03.22  Jubileumskonsert Olavshallen Lille Sal  
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  

 

Snart tilbake på Havstein! 
Førstkommende mandag blir det siste øving på Byåsen skole, i alle fall i denne omgang.  

Mandag 30. august er festsalen ryddet og vi kan igjen innta vårt faste øvingslokale på Havstein. 

Vi fortsetter med kaffepause på hver vår plass (ta med selv) fram til trinn 4 i gjenåpninga. 

Husk å melde forfall om du ikke kan møte! 

 

Hei alle! 

Flott øvelse sist mandag. Nydelig å kunne øve som normalt igjen. Det klinger godt i koret, bedre 

enn forventet etter den perioden vi har vært gjennom.  

Nå må vi ha fokus på at sanger skal synges uten noter på salmekveld 17.september. (Noen av 

dere lager avtale med meg om å benytte noter) 

Mandag 23.august synger vi følgende: 

-Gud signe Noregs land  

-I midnattsolen (tenk utenat gutter) 

-Du skal elske Herren din Gud (tenk utenat gutter) 

-Hallelujah to the Saints (tenk utenat gutter) 

-Bohus Bataljon 

Jeg har ellers hatt møte/øvelse med C-damene som skal være med oss på jubileumsforestillingen 

vår. Det blir bra dette       Ha ei fin helg alle sammen! 

Dirigentklæm 

Spørreundersøkelse 
Styret i Norges Korforbund Sør-Trøndelag (NKST) har initiert en spørreundersøkelse blant våre 

korsangere i et samarbeid med NTNU. Formålet er å undersøke erfaringer gjort i 

korsammenheng under COVID-19-pandemien.    

Spørreskjemaet er anonymt og vil normalt ta mellom 5-10 minutter å gjennomføre.  



  

Svarfrist er 1. september 2021. 

Her er lenken til spørreskjemaet: https://nettskjema.no/a/197989 

 

På denne dag 

• I 1995 sang Nøkken på bingo i Max-bygget på Tempe der koret selv hadde bingovakt. 

 

 

Trondheim, 20.08 .21/Tor B 
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