
 

  

Vi har gleden av å invitere deg og din ledsager til Telenors julekonsert der vi ønsker å gi 
deg en unik førjulsopplevelse. 
  
Vi har satt sammen et ensemble med noen av Norges fremste artister. Repertoaret er 
variert og spennende med både klassiske julesanger og musikalske overraskelser. 
  
Tid: 29. november 2021 kl. 19:00 - 20:15 Sted: Johanneskirken 
Link til påmelding: https://expo.gl/WeBw 
Tid: 30. november 2021 kl. 19:00 - 20:15 Sted: St. Johannes kirke 
Link til påmelding: https://expo.gl/zcSf 
Tid: 1. desember 2021 kl. 19:00 - 20:15 Sted: Kristiansand domkirke 
Link til påmelding: https://expo.gl/9Ju5 
Tid: 6. desember 2021 kl. 19:00 - 20:15 Sted: Lademoen kirke 
Link til påmelding: https://expo.gl/ECX8 
Tid: 8. desember 2021 kl. 19:00 - 20:15 Sted: Ishavskatedralen 
Link til påmelding: https://expo.gl/K4H8 
Tid: 9. desember 2021 kl. 17:30 - 18:45 Sted: Oslo domkirke 
Link til påmelding: https://expo.gl/M29t 
  
Vi vil følge nasjonale og regionale retningslinjer for Covid-19. Det betyr at det kan komme 
endringer i antall deltagere og eventuelle avlysninger tett opp mot den datoen konserten 
skal avholdes. Påmelding skjer etter «Først-til-mølla»-prinsippet. 
  
Vi håper denne kvelden vil gi deg og din ledsager et hyggelig avbrekk i hektiske 
førjulstider. 
  
Vennlig hilsen 

  

Petter-Børre Furberg 
Administrerende direktør 
Telenor Norge 
  



Hvis du skal ha med ledsager, kryss av for at du vil melde på flere, og deretter knappen 
"Legg til flere". 
Invitasjonen er til Telepensjonistene og deres ledsager, og må ikke deles med andre. 
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet kan bli fulltegnet før fristens utløp. 
  
Telenor følger myndighetenes smittevernanbefalinger: 

• Det tilrettelegges for å holde avstanden Telenor og myndighetene anbefaler 
mellom deltagere i alle situasjoner 

• Vask hender ofte, hånd-desinfeksjonsmidler er tilgjengelige 
• Lokaler har økt renholdsfrekvens 
• Om du ikke føler deg bra, eller er syk, ber vi om at du ikke møter opp 
• Deltakerlister for arrangementer lagres for eventuell oppfølging etter 

myndighetenes anbefalinger 
  

Artister 
Kjetil Bjerkestrand 
Keyboards/kapellmester 
  
Olle Holmgren 
Vokal 
  
Benedikte Kruse 
Vokal 
  
Torstein Lofthus 
Perkusjon 

 

Anine Kruse Skatrud 
Vokal 
  
Frode Vassel  
Vokal 
  
Ellen Andrea Wang 
Bass/vokal 
  
Sara Övinge 
Fiolin 

 

 

   

  

  
 


