
 

 
Invitasjon til Midnattskonsert i Nidarosdomen 

fredag 11.mars 2016. 
 

 
 
Trondheim Quiltelag ønsker alle deltakere på årsmøtehelgen hjertelig velkommen til 
Trondheim. Det blir en flott årsmøtehelg med håndarbeid i fokus, masse inspirasjon og 
opplevelser. 
 
Trondheim Quiltelag feirer i år sine første 25 år, vi samarbeider med NQF om treffet og 
medlemmene har blant annet laget en flott quilt som blir loddet ut på søndagslotteriet. 
 
Vår jubileumsfeiring er todelt idet vi har en jubileumsutstilling på Scandic Lerkendal som 
dere har fri tilgang til. I tillegg vil vi med stolthet invitere til konsert i Trondheims vakre 
katedral. 
 
Vi inviterer derfor alle påmeldte til Norsk Quilteforbund og Norsk Strikkeforbunds 
årsmøtehelg 11 – 13 mars 2016 til en orgelkonsert i Nidarosdomen. En guide vil i tillegg  
berette om domkirkens snart 1000-årige historie og arrangementet er beregnet til å vare ca en 
time. 
 



 
 
Nidarosdomen har tre mektige og betydningsfulle orgler. Steinmeyer- orgelet er det 
nyrestaurerte hoved-orgelet med ca. 9600 piper fordelt på 7 verk med totalt 127 stemmer 
plassert i vestfronten, Wagner-orgelet er et barokkorgel plassert i nordre tverrskip og Kor-
orgelet er plassert i kirkens øst-skip. 
 
Nidarosdomen ble påbegynt i år 1070, og her starter vår guide fortellingen om kirkens lange 
historie. Historien er både blodig og krigersk, den omhandler vikinger, høvdinger, sterke 
konger, plyndringer og korstog. Den har vært usatt for en rekke branner, vært under 
omfattende restaurering og gjenoppbygging. Den er også Norges kroningskirke og 
kongekronen og riksregaliene er oppbevart i Erkebispegården som er nabobygget. De enkelte  
bygningsdelene i domen er mellom 850 og 30 år gamle. 
 
Etter middag og avsluttet program i regi av NQF fredag 11.mars, sånn ca klokka 23, vil det 
stå busser utenfor Scandic hotell Lerkendal som kjører oss til Nidarosdomen og frakter oss 
tilbake etterpå. 
 
Du melder deg på ved å gå inn på kvitteringen/billetten fra påmeldingen til treffet og velger 
”konsert i Nidarosdomen” kr 0. 
 
Billettene koster kr.100.- og betales ved påstigning på bussene (ha med billetten for scanning 
av QR-koden) 
 
Vi håper at dere vil bli med oss til vår mektige katedral og få en opplevelse som vil kunne gi 
et godt og varig minne! 
 
 
For Trondheim Quiltelag 
 
Kirsti Evjen 
leder 


