
Tiller kirke settes i stand 
Adresseavisen 25.10.2001:  
Tiller kirke skal rehabiliteres og settes i stand slik den var før brannen.  
Det vedtok Kirkelig fellesråd i Trondheim i går kveld. 

 
Allerede i dag starter 
arbeidet med å reparere den 
brannskadde kirka.  
 
Etter brannen har det vært 
en engasjert debatt om 
kirkas fremtid. Denne 
debatten satte Fellesrådet 
punktum for i går kveld.  
 
Fellesrådet slo også fast at 
Sverresborg står først i køen 
den dagen en ny kirke skal 
bygges i Trondheim, med 
Tiller som nummer to.  
 
 

Asbjørn Hirsch fra Tiller menighetsråd 
fremsatte imidlertid forslag om at 
Fellesrådet også skal søke om en årlig ekstra 
bevilgning over en 10-årsperiode til et 
kirkefond for menigheten, som trenger en 
ny og større kirke. Forslaget fikk bare hans 
egen stemme.  
 
I vedtaket sier Fellesrådet at det skal 
nedsettes en komité for å utarbeide et 
forprosjekt for bygging av ny kirke på Tiller. 
 
 
 

Rehabiliteringen av den ett hundre år gamle kirka med inventar og orgel finansieres og gjennomføres av 
forsikringsselskapet. Taket og sakristiet ble påført store skader under brannen i september.  
 
Før Fellesrådet startet sin behandling av saken, overleverte Torbjørn Nordtiller fra organisasjonen Tiller 
kirkes venner et opprop til støtte for reparasjon av kirka med over 1200 underskrifter. Underskriftsaksjonen 
er begrunnet med at «det er krefter i gang som vil rive kirka».  
 
Fellesrådets leder, Bjørn Bruland, sier kommunens vanskelige økonomi gjør det umulig å si når neste kirke 
vil bli bygget i Trondheim. Selv om ildsjeler på Sverresborg gjennom 40 år har samlet inn millionbeløp, er 
det ingen i dag som kan si når kirka kan bygges.  
 
- Vi ser at både Sverresborg og Tiller har behov for ny kirke, men her er det økonomien som bestemmer. 
Dersom Fellesrådet med åpne øyne hadde fattet vedtak om uttellinger som medlemmene med sikkerhet 
vet det ikke er dekning for, hadde de satt seg i et personlig, økonomisk ansvar, hevder Bruland. 


