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Återinvigning av Tekniska Nämndhuset 

Vårt kära Tekniska Nämndhus har genomgått en renovering under en för de anställda antagligen rätt 

jobbig period, nu var det dags att fira återinvigning under en hel vecka. Ordförande Karin hade legat i 

för att erbjuda deltagande av kören. Det blev till slut 2 sjungningar onsd 28.9 (en vid bubbelminglet 

på plan 1 hus 5  och en i Fyrkanten) och en sjungning fre 30.9. Till allas besvikelse kom dessemellan 

återbud från sjuka körmedlemmar, så fredagen sprack! Det fanns inte 4 stämmor. Desto roligare var 

det i alla fall att på onsdagen få sjunga huset till med vår specialfanfar av vår käre Ingemar. Texten 

går fiffigt nog att anpassa till vilket grattisföremål som helst. Repertoaren i övrigt var: 

Ett glas öl 

Come Again 

Down in the River to Pray 

Bruremarsj 

Samling och uppsjungning kl 14.30 i Lavals rum,  bredvid Bolindersalen.   

 

Fotografen prövade en panoreringstagning av basarna. Alla kom visserligen med, men… Förlåt kära 

basar!  

 

  



Och här nedan värmer altar, sopraner och tenorer upp. 

Altar 

 
Sopraner 



 

Resultatet verkade vara uppskattat och vi själva har ju alltid kul när vi får visa upp oss. Får vi 

dessutom ta i med ett HURRA kan det bli extra kul! 



 
Foto: Lennart N Johansson 

Till minglet kom vår förre körkompis Lennart. Han är ju proffsfotograf, så hans bild ovan får uppväga 

den inte så proffsiga bilden av basarna…  

Sjungning 2 i Fyrkanten lite senare samma dag - nja… Det hade nog klickat lite i arrangörernas PR för 

oss. Hur många kom och lyssnade? Några enstaka passerande, varav en köraspirant men so what? 

Det är alltid tillfredsställande att sjunga i Fyrkantens fina akustik! 

Det var ju onsdag, så i väntan på ordinarie rep samlades vi i Bolindersalen med medhavd matsäck. 

Karin presenterade den projektförslagslista som hon skickat  på mailen, och som inte hann diskuteras 

på årsmötet. I smågrupper satt vi sedan och bollade listans spännande idéer mellan oss. Några viktiga 

riktlinjer utkristalliserades men vilket projekt det kommer att mynna ut i, ja det behöver bearbetas 

vidare. 

Text och foto: Malin Falkman 

 

 

 

 


