
 

Godt nytt år fra Tiller menighet! 
 

Håper du fikk noen gode juledager. 😊 Her er litt info hva 

som skjer i menigheten i januar og februar. I menigheten er vi 

preget av restriksjoner og vi er ganske usikre på hvordan vi skal planlegge framover. 

Datoene på samlingene nedenfor blir derfor litt med forbehold. Følg gjerne vår 

nettside og Facebook for oppdatert info. Alle samlinger vi planlegger er tilrettelagt 

med tanke på god smittevern. 

 

NB! Menighetsfest 30. januar er utsatt! Ny dato kommer!  

 

 

Formiddagstreff. Det blir ikke formiddagstreff 13. januar (på 

grunn av koronarestriksjonene), men vi satser på å arrangere 

formiddagstreffet torsdag 10. februar kl. 11.30-13.30. Da 

kommer Ingeborg Meslo Ulvin fra Det Norske Misjonsselskap - 

NMS og skal snakke om "Grenseløs misjon i Midtøsten". I tillegg 

har vi andakt, loddsalg, allsang og kaffeservering. Alle er hjertelig 

velkomne!  

 

 

 

 

Torsdag 20. januar kl. 14.00-15.00. Hverdagsbønn på Tiller menighetssenter. Vi 

ber for de bønneemnene som har kommet til menigheten. Hvis du vil sende inn et 

bønneemne, kan du gjøre det her (anonymt) 

 

Mandager (fra og med 17. januar) starter vi opp språkkaféen 

igjen på Sandmoen Kro kl. 10.30-12.00. Vi snakker norsk 

sammen! Gratis kaffe og te. Mer info: diakon Kaarina, 

kk876@kirken.no. Språkkafe er et samarbeid med Trondheim 

mottakssenter, Sjetne og Tillerbyen Frivilligsentraler og Tiller 

menighet. 

 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/
https://www.facebook.com/tillermenighet
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/send-inn-bonneemne/


Tirsdager fremover fyrer vi opp bålpanna utenfor menighetssenteret kl. 

12.00-14.00. Velkommen bortom til en kopp varm te, kaffe, solbærtoddy eller 

kakao!  

Vi tar værforbehold.  

 

 

 

 

 

Torsdager kl. 10.30-13.30 er kirken til stede på 

City Syd, bord 57 på Egon. Vi er til stede for lange 

og korte samtaler - eller en hverdagslig prat over en 

kopp kaffe eller te. Vi har taushetsplikt.  

 

Søndager kl. 11.00 er det gudstjeneste i Tiller 

kirke (unntatt 13. februar). Foreløpig har vi påmelding til gudstjenesten. Gå til 

checkin.no, søk «Tiller menighet» og velg den gudstjenesten du vil delta på.  

 

Tirsdag 1. februar er det matutdeling i Sjetnemarka. Les mer her. 

Torsdag 3. februar er det matutdeling på Tiller. Les mer her. 

 

 

 

 

 

Vi håper å se deg på noen av våre arrangement! Om det er noen du 
lurer på er det bare å ta kontakt!  

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

www.kirken.no/tiller 
 

Følg oss gjerne på Facebook: Tiller menighet 
NB! Hvis du ikke vil være med på e-postlista, gi beskjed til diakon Kaarina. 

(kk876@kirken.no)                                                               
 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirken.no%2Ftiller&data=04%7C01%7Cih563%40kirken.no%7C875f246e414149ec2d6d08d9d10843af%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637770655681850818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DCO%2FKZX0ljA3Oa8SNsjp1RAaiax1OShAM6THjVtD4bA%3D&reserved=0
mailto:kk876@kirken.no


 


