
Hilsen fra oss i Tiller menighet!  

Først av alt vil vi ønske dere alle et riktig godt nytt år! Vi håper at det blir mange gode 
møter med gamle og nye bekjente. Her kommer litt info om hva som skjer i 
menigheten i nærmeste framtid. Bli gjerne med! Er det noe du lurer på? Ta kontakt 
med oss.   

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

 

Torsdag 9. januar kl. 11.30-13.30. Formiddagstreff. Tema: «Å 
være et medmenneske» ved tidligere biskop Tor Singsaas.  I 
tillegg til foredraget har vi andakt, allsang, loddsalg og 
kaffeservering. Varmt velkommen! Sted: Tiller menighetssenter. 

Fredag 10. januar kl. 13.00-15.00. Åpent hus. Vi holder Tiller 
menighetssenter åpent og serverer gratis kaffe/te og boller. Noen fra 
staben er til stede. Liten andakt kl. 14.00.  
 
Fredag 10. januar. Matutdeling. Mer info diakon Kaarina Kauppila, tlf. 4823 8105 
eller kk876@kirken.no eller les mer her. 
 
12.- 19. januar: Den store felleskristne Bønneuka. Det er mye spennende som 
skjer! Les mer her: http://www.bonneuka.no/ 
 

Søndag 26. januar kl. 18.00. Menighetsfest på Tiller 
menighetssenter. Vi serverer kaffe og kaker.  Visesanger 

Grethe Winther Westrum blir med og synger. God 
tid til prat blir det også. Med denne festen vil vi gi 
oppmerksomhet og takke de som gjør en frivillig 
innsats i menigheten. Ta gjerne med deg noen du 
kjenner! Festen er åpen for alle. På grunn av 

serveringa er det påmelding til diakon Kaarina 
Kauppila, enten sms 482 38 105 eller kk876@kirken.no 

seinest 23.januar.  
Vi håper å se deg! 
 
 

 
Torsdag 30. januar kl. 14.30-15.30 hverdagsbønn på Tiller menighetssenter. På 
hverdagsbønn er det en enkel liturgi og lystenning. Vi ber også for de bønneemnene 
som har kommet til menigheten. 
 
Onsdager kl. 10.30-12.00. Språkkafé & strikkekafe på Sandmoen Kro. Er du 
hjemme på dagtid og har lyst til å hjelpe andre med å bli flinkere til å forstå og snakke 
norsk eller strikke, eller vil lære selv, håper vi du kommer innom. Vi spanderer kaffe 
og te. I samarbeid med Sjetne Frivilligsentral, HERO og Tiller menighet. Mer info: 
diakon Kaarina Kauppila, kk876@kirken.no 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
http://www.bonneuka.no/


 

 
Annenhver onsdag en av staben holder andakt kl. 13.00 i storstua på Tiller 
Helse- og Velferdssenter, Østre Rosten 51. Vaffel og kaffe serveres fra kl. 12.30. 
Datoer i januar er 15.1. og 29.1. Andakter er åpne for alle.  
 
Torsdager kl. 10.30-13.30. Kirken er til stede hver torsdag på Egon (2. etasje, 
bord 57) på City Syd. Hver uke er det prest eller diakon til stede. Vi går litt rundt i 
kjøpesenteret og sitter inne på Egon. Vi er til stede for lange og korte samtaler - eller 
en hverdagslig prat over en kopp kaffe eller te. 
 
Gudstjeneste hver søndag i Tiller kirke kl. 11.00 (unntatt 9. februar).  
 
Ta en titt i kalenderen vår om du vil vite alt som skjer.   
 
NB! Hvis du ikke vil være med på e-postlista, gi beskjed til Kaarina, kk876@kirken.no 
 
 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/kalender/
mailto:kk876@kirken.no

