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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 31.05  19:00 Øving  
Mandag 07.06  19:00 Øving  
Fredag 11.06  17:00 Øvingshelg (til kl. 20)  AVLYST  
Lørdag 12.06  10:00 Øvingshelg (til kl. 14) AVLYST  
Søndag 13.06 18:00 Gnist-konsert AVLYST  
Mandag 14.06 19:00 Siste øving før sommerferien  
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  

 

Påmelding til øvinga 31. mai! 
Denne gangen skal vi øve i aulaen på Byåsen skole. 

Følgende sangere er forhåndspåmeldt: 

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 søndag kveld kl. 19.00 – gjerne straks.  

De fast påmeldte melder evt. forfall innen samme frist. 

I løpet av søndag kveld sender jeg ut melding om hvem som får være med. I aulaen kan det 

hende vi kan være flere enn 2 grupper a 10 sangere. I så fall vil alle påmeldte få plass. 

 

 

Kjære dere alle! 

Først: Vel gjennomført av vår lille sanggruppe på 9 stk som deltok med sang i begravelsen til 

Thorfinn. Takk! 

En begrunnelse på beslutning om avlysing av vår deltakelse på GNIST: Vårt store 

bemanningsproblem i tenorgruppa gjør at dette ikke blir noen god musikalsk opplevelse for 

koret. Det blir for mye mobilisering for å kunne gjennomføre dette. Å avslutte sesongen under 

dette presset gir heller ingen mening.  

 



No skal vi bruke de to siste øvelse positivt, og øve på noe helt nytt repertoar i tillegg til noe av 

jubileumsstoff.  

Vi øver på: 

-Käraste broder. (se vedlegg) 

-Til Österland. (se vedlegg). 

-Bohus Bataljon 

-The Summer we won´t forget 

Vel møtt! Og velkommen til øvelse 

Glær mæ æ            

På denne dag – 29. mai 

• I 1946 opptrådte Nøkken i Losje Trønderen i Nedre Møllenberggate 73 

• I 1949 underholdt Nøkken for mannskapet på Brettingen og Hysnes 

• I 1955 arrangerte Nøkken dansefest med sang og underholdning i Lysøysund 

• I 1973 sang Nøkken på en tilstelning for utenbys ansatte i Trøndermeieriet. 

• I 1990 holdt Nøkken konsert for TTs pensjonister på Sorgenfri 

• I 2014 hadde Nøkken to kirkekonserter i Dunfermline, i St. Ninians Church og 

Dunfermline Abbey 

• . 

Trondheim, 29.05 .21/Tor B 

  


