
   

Nøkken-info 
Nr. 5/21 (268) 05.03.2021 
 

 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 08.03 19.00 Korøving på Byåsen skole (inngang C) Ta med kaffe m.v. 
Mandag 15.03 19.00 Korøving på Byåsen skole  
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 

 

Vanlig korøving mandag! 
Formannskapet i Trondheim har vedtatt at det igjen skal bli lov til fritidsaktiviteter for voksne, 

og styret i Nøkken har vedtatt at vi starter opp igjen mandag – på Byåsen skole. 

Øvingene blir gjennomført med strenge smitteverntiltak, og det er tre nye regler i forhold til i 

fjor høst: 

- Vi kan bare være 20 sangere på hver øving 

- Vi må holde 2 meters avstand 

- Vi må ha munnbind når vi kommer og går fra øvinga 

 

Praktisk vil dette foregå slik: 

- Alle som vil være med på øving, må melde seg på til Tor, sms/tlf eller e-post 

- Hvis det melder seg flere enn 20, vil noen måtte stå over en øving. Vi vil sørge for at alle som  

   ønsker, får være med på like mange øvinger. Alle 1. tenorer får være med på alle øvinger. 

 

Så derfor: Send meg påmelding til øvinga mandag så raskt som mulig. 

NB! Det vil bli gjort forsøk på å overføre øvinga på Zoom for interesserte. Påmelding også her. 

 

Kjære dere alle! 

8.mars 2021 blir virkelig en merkedag        Ikke fordi at det er 111 år siden den første 

internasjonale kvinnedagen ble feiret for første gang . Heller ikke fordi det er 106 år siden Norge 

feiret sin første internasjonale kvinnedag        

 

DET ER MERKEDAG FORDI NØKKEN FÅR HA KORØVELSE            GRATULERER        

På mandag øver vi fysisk på The Summer We Won’t Forget og Bohus Bataljon. Husk noter! 

Velkommen  

Klæm fra Gudrun 

 



Årets Nøkken 

 

På årsmøtet i forrige uke fikk Ola Moe 

Nøkken-kransen for 2020. Juryleder 

Sivert Johnsen pekte på den innsatsen Ola 

har gjort for å skaffe oss øvingslokaler 

under koronaen og det arbeidet han gjør 

både før og etter alle øvinger. 

 

Gjennom koronaåret har han også sørget 

for at vi har hatt lyd- og tekstfiler 

tilgjengelig på nett. 

 

Arbeidsoppgaver fordelt 
Det nye styret har fordelt en del av arbeidsoppgavene i koret: 

Styremøter, sakliste og innkalling Arve 

Korforbundet og representasjon Arve og Gudrun 

Mediekontakt    Arve og John 

Rekruttering    John 

Intern informasjon   Tor 

Internett    John og Hans Kristian Tiller 

Facebook    John 

Medlemsarkiv, oppmøtelister  Tor 

Programkomiteen   Dirigent overtar igjen lederoppgaven i PK 

Stemmekontaktene   Terje 

Koordinering musikerne  Terje 

Kontakt/kontrakt med Havstein Terje 

Øvingslokalet, servering  Ola, Åge og Arvid 

Utstyr/materialforvalter  John Edgar og Johan 

Innrapportering Brønnøysund Kjell 

Vinlotteriet/VIPPS   Kjell 

Fane     John 

 

På denne dag – 5. mars 

• I 1976 sang Nøkken for Norsk Kommuneforbund på Prinsen hotell 

• I 1988 hadde Nøkken hyggekveld for sangere, familie og venner på Devlestua 

• I  2002 holdt Nøkken konsert på Revmatismesykehuset 

• I 2009 underholdt Nøkken i et privat selskap i Klubselskapet Harmonien 

 Trondheim, 05.03.21/Tor B 

 


