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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 04.10 19:00 Øving  
Tirsdag 05.10 19.00 Styremøte hos Ola Moe  
Mandag 11.10 19:00 Øving  
Mandag 18.10 19:00 Øving  
Mandag 25.10 19:00 Øving  
Mandag 01.11 17:00 Sang på Havstein sykehjem + øving  
Onsdag 17.11  Strinda historielag/Strinda videregående  
Mandag 13.12 17:00 Sang på Havstein sykehjem + øving  
Onsdag 02.03.22 17.30/20 Jubileumskonserter 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  

 

 

Hei Nøkken! 

Hører fra Anne Berit og Arve at det jobbes godt, bra! Stå på gutter. Har trua på dokker! 

Repertoar som tenkes på mandag 4.oktober er:  The Summer we won't forget, Creedence, Bohus 

Bataljon, Gigolo, Havsørnsvalsen, Nøkkens oppsang og Lykkelige Mann. En ny sang kommer også 

etterhvert, I Furuskogen. (Fint avbrekk fra repertoaret, som en icebreaker). 

- Det legges ut stemmefil på "Til Strinden Mannskor", og her legger jeg også ved noten. Dette er 

en kort sang vi har fått i oppdrag å synge 17.november.  

HER KAN BLI ENDRINGER, TA MED ALT DERE HAR AV NOTER MOT JUBILEUMSFORESTILLING 

PÅ NESTE ØVELSE. 

 

Litt om meg: Jeg har polypp på stemmebånd, og blir operert i løpet av oktober. Dette tar nok litt 

tid, men plutselig er jeg tilbake i jobb igjen, frisk og glad for all hjelp jeg får underveis.  

From the Green room, and relaxing.. 

Gudrun 

 

Øvingshelga 5-7. november 
På grunn av at Gudrun er syk blir det ikke øvingshelg denne helga. Styret kommer tilbake med 

alternative datoer. 

 

Gjenåpningsfester på Ringve 
Ringve har fått økonomisk støtte fra Sparebank1 til å gjennomføre flere gjenåpningskonserter i 

oktober, og Nøkken er invitert til å delta med et program på 30-40 minutt. 

Styret tar stilling til invitasjonen på møte tirsdag 5. oktober. 



 

  

 

Nøkken-boka i salg! 
Boka «Sprudlende sangglede – 80 år med 

Mannskoret Nøkken» er nå klar til salg.  

Prisen er 250 kroner. 

 

Jeg tar med en «kasse» med bøker på øvinga på 

mandag, og håper selvsagt på en del salg       

 

Dette er først og fremst en bok for Nøkken-familien, 

og jeg håper at det kanskje kan være aktuelt også 

som gave fra «far» til barn/barnebarn – som en 

fortelling om hva far har drevet på med i årevis. 

Boka blir også en del av korets jubileumsmarkering. 

Vi nærmer oss bursdagen – 19. oktober. 

 

På denne dag – 1. 0ktober 

• I 1968 hadde Nøkken underholdningsaften på Ila aldersheim 

• I 1978 begynte Asbjørn Tiller i koret 

• I 2018 begynte Odd Rune Johansen i Nøkken. 

Trondheim, 01.10.21/Tor B 

  
 


