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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 15.02  Gruppeøvinger på Zoom  
Mandag 22.02 19:00 Årsmøte  
 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 

 

Årsmøtet 
Vedlagt følger årsmøtepapirene: Årsmelding, regnskap, budsjett, revisorberetning og 

valgkomiteens innstilling.  

Årsmøtet blir holdt i øvingslokalet på Byåsen skole mandag 22. februar kl. 19:00. Hvis det ikke 

er mulig å møtes fysisk, blir det digitalt årsmøte på Zoom.  

 

Hei gutter! 

Jeg hadde en liten sosial samling på Zoom i mandag. Dette var et forsøk på at vi kan samles på 

nettet til øvelser digitalt. Det var 16 deltakere på møtet, og vi kom fram til at dette er en ok måte 

å ha øvelser på....bedre enn ingen ting. Latteren satt løst og det var god stemning. 

Utfordrer dere litt nå. Dette er i første omgang ikke oppmøteplikt, men jeg oppfordrer dere til å 

prøve å stille til møte. Jeg åpner opp for stemmeøvelser fra førstkommende mandag 15.februar. 

Planen ser slik ut mandag 15. februar: 

18.00 - 18.45: 1.tenorer 

19.00 - 19.45: 2.tenorer 

20.00 - 20.45: 1.bass 

21.00 - 21.45: 2.bass 

 

Stemmekontakter tar ansvar for å følge opp stemmegruppa si i forkant av øvelsen. Det må gis 

tilbakemelding til meg innen søndag 14. februar om hvem som deltar på øvelsen. 

Vi Zoomes        

Status korona 
Fortsatt gjelder nasjonale tiltak der det bl.a. står «Voksne anbefales å ikke drive organisert 

aktivitet innendørs», og vi som kor kan derfor ikke arrangere fysiske korøvelser.  Men vi 

forsøker oss digitalt, jfr. Gudruns invitasjon til førstkommende mandag. 

Og dessuten er det fullt mulig at kormedlemmer på eget initiativ møtes møtes for å synge   



Jubileumskonserten 
Jubileumskomiteen har med styrets velsignelse utsatt jubileumskonsertene til 10. november. Vi 

har tapt så pass mye øvingstid nå i starten av året, at vi mener 19. oktober ville ha kommet for 

tidlig. Hvis vi ikke har kommet i gang med regulære øvinger midt i mars, må vi vurdere om 

konserten skal utsettes til 2022.     

 

På denne dag – 9. februar 

• I 1946 sang Nøkken først ved en vielse i Strinda kirke og deretter på møte i Jonsvannet 

sanitetsforsning på Lohove. 

• I 1954 var det sangøvelse i Kurbadets kjellersal i Kjøpmannsgata 28 med 9 sangere 

tilstede. De øvde på Belmonthymnen og Bjarne Gjerstrøms «Hvile» 

• I 1966 opptrådte Nøkken for Hjerteaksjonen i Folkets Hus. 

• I 2010 var 27 sangere på øvelse på Havstein og da stod både «Blåveis», «Can you feel the 

love tonight» og «You raise me up» på øvingsprogrammet. 

Trondheim, 09.02.21/Tor B 

 


