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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 22.02 19:00 Årsmøte på Byåsen skole  
 April/mai  Helgeseminar med mentor og mentorkor  
Fredag 18.06  Konsert i Vår Frue kirke  
Onsdag 10.11  80-års-jubileumskonserter i Lille Sal  

ALT FRAVÆR MELDES TOR  - mobilnr. 905 35462  -  E-postadresse: torberre1@gmail.com 

 

Årsmøte på Byåsen skole 
Det blir årsmøte i aulaen på Byåsen skole mandag kl. 19.00. I aulaen er det fastmonterte seter og 

der kan vi avholde årsmøte innenfor gjeldende smittevernregler. 

 

Vi må gi alle faste plasser og det er derfor viktig at  du melder deg på som deltaker på årsmøtet 

ved å svare på denne e-posten eller ved å sende en SMS til meg - 905 35462 

 

Ta med de sakspapirene du fikk tilsendt i forrige utgave av Nøkken-info. Hvis du ikke har printer 

og kan skrive ut papirene, er det bare å ta kontakt med meg. Jeg tar i så fall med sakspapirer til 

deg. 

Sang? 
Vi har i dag spurt kommuneoverlegen i Trondheim om hvordan de stiller seg til sangøvelser slik 

smittesituasjonen nå er. Kulturdepartementet har sagt at kommunene selv må ta stilling til dette. 

Kommuneoverlegen har svart at «Trondheim kommune arbeider med saken og vil oppdatere 

våre veiledere på området i løpet av uken». 

Hvis kommunen gir klarsignal til det, kan det bli aktuelt å synge litt etter årsmøtet. Vi informerer 

om dette før mandag slik at dere i så fall kan ta med noter. 

 

 

Kjære dere alle! 

Sist mandag fikk vi testet ut hvordan det er å kjøre korøvelse på nettet.  Sett fra min side, så 

fungerte dette ok. Det var fint å se igjen gutter fra Nøkken.  

Litt klabb ble det for noen, i forhold til lyd og video deling. De aller fleste fikk systemet sitt oppe 

å gå etter litt support. Noe startvansker for tenorer, som var første gruppe ut. Jeg trøblet med 

noe lyd ut, og ett par tenorer mistet jeg kontakt med etter at jeg først hadde `kastet` de ut av 

møterommet. Vi fikk de aldri inn igjen.  

 



Summa summarum fikk vi øvd greit, og alle fikk øvd stemmer på Bohus Bataljon og The Summer 

we won´t forget.  

Oppvarming på nettet er ikke god opplevelse for noen. MEN det er viktig å få komme i gang.....jeg 

skal prøve ut annen variant i neste runde. Neste runde ja.....hva blir no det. I skrivende stund vet 

vi ikke ennå, om jeg får holde fysisk øvelse, eller om det blir øvelse på nettet.....eller begge deler :- 

- uansett form, vi øver videre på Bohus Bataljon og The Summer We Won´t Forget. Lytt til filene 

på nettet.  

Ha godt årsmøte på mandag!  

mvh Gudrun 

 

På denne dag – 17. februar 

• I 1970 ble Odd Elvrum medlem i Nøkken. Han sang 1. bass i koret i 18 år. 

• I 1971 sang Nøkken for foreldreforeningen ved Strindheim skole 

• I 1983 var det Nøkken-opptreden på et arrangement i Nordenfjeldske Blindeforbund 

• I 2001 sang Nøkken på Rolf Haglunds 80-årsdag. Haglund var medlem i koret i 42 år, 6 år 

som formann og 7 år som sekretær. 

Trondheim, 17.02.21/Tor B 

 


