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 Kalender   
Når Hva Info 

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  
Lørdag 18.09  Sangstunt i byen  
Tirsdag 05.10 19.00 Styremøte hos Ola Moe  
Mandag 15.11  Strinda historielag/Strinda videregående  
Onsdag 02.03.22  Jubileumskonsert Olavshallen Lille Sal  
Tor-søn 26-29.05  Landsfestival for kor i Trondheim  
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  

 

Øving på Havstein – med smittevern 
Så skal vi endelig tilbake til Havstein, men alt er fortsatt ikke helt normalt. Vi kommer til å sette 

opp stolene med en meters avstand og alle vil fortsatt få tildelt plass å sitte. I tråd med nye 

kommunale krav, anbefaler vi at dere har på munnbind når dere går inn i huset og til dere er på 

plass. 

Arve Winsnes har testa positivt på en hurtigtest, og skal nå ta PCR-test for å få et endelig svar. 

Han er evt.  smitta av barnebarn som går på Byåsen skole – ETTER øvinga mandag. Han kommer 

derfor ikke mandag. Styrets medlemmer – som hadde møte tirsdag – tar nå hurtgtester. Jeg har 

allerede tatt min, og den var negativ.  

 

 

Hei gutter! 

Det var godt sist mandag, da vi kunne øve i amfiet på Byåsen skole. Fantastisk å se dere alle 

under hele øvelsen og forhåpentligvis motsatt også            Det blir også godt å komme "hjem" til 

Havstein. 

Vi går spennende tider i møte, der blant annet PK skal gå grundig gjennom repertoar med tanke 

på det mannskapet vi har i dag. Vi har et svært godt kor, men trenger et lite løft med tanke på 

dagens besetning. Jeg skal jobbe for å finne repertoar som ligger godt i alle stemmegrupper for 

Nøkken. Innenfor flere genré. Vi trenger nok en fornyelse, samtidig som at vi må holde repertoar 

ved like mot opptredener og konserter. Noen klassikere har vi, som gjør oss stolte av å synge, 

men disse trenger også en pause fra opptredener. 

PK skal ha et oppstartsmøte i forkant av øvelsen på mandag. Jeg vil også minne på om at det er 

lov å sende inn forslag til sanger som du synes kunne passe for Nøkken. Trenger ikke noter. Send 

gjerne forslaget inn til hele PK 

Mandag 30.august skal vi være forberedt på å øve på følgende sanger: 



-Gud signe Noregs land 

-I midnattsolen (tenk utenat gutter) 

-Hallelujah to the Saints (tenk utenat gutter) 

-Bohus Bataljon 

I tillegg teste ut  

-Just a gigolo og Creedence potpourri 

God helg fra Gudrun 

Bilde av koret 
Vi trenger et nytt bilde av koret i forbindelse med 80-årsjubileet og har gjort avtale med fotograf 

om å ta bilder i Ilaparken en ettermiddag med godt vær. Det er ønskelig at alle er med, men slik 

reiseaktiviteten er, blir det vanskelig. På grunn av været, blir det innkalling på relativt kort 

varsel. Medlemmer som ikke har t-skjorte bør skaffe seg en på Havstein mandag. 

Sangstunt på byen 
Styret har diskutert rekruttering og som et av flere tiltak har vi vedtatt å ta et sangstunt på byen 

lørdag 18. september, Aktuelle steder er Torvet og Bakklandstorvet. Mer info senere. 

 

Sang i Strinda historielag 
Vi skulle ha sunget i Strinda historielag i 2020, men pandemien stoppet oss. Nå er vi invitert på 

nytt, og har takket ja til å synge der mandag 15. november. Vi kombinerer det med øvelse. 

 

Landsfestival for kor i Trondheim 
Landsfestivalen skulle også ha vært gjennomført i 2020, og vi var påmeldt. Nå blir det festival 

26-29. mai neste år, og vi har meldt oss på. NB! Sett datoene inn i kalenderen allerede nå! 

Spørreundersøkelse – feil lenke 
Norges Korforbund Sør-Trøndelag (NKST) har sendt en ny lenke til den spørreundersøkelsen vi 

skrev om i forrige nummer. Den første lenka var feil. 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#/page/1 

 

På denne dag – 27. august 

• I 1960 sang Nøkken på sangaften på Fredly ungdomsskole. 

 

 

Trondheim, 27.08 .21/Tor B 
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