
 

Nyhetsbrev mai 2020 

  

Våren er her! Vi kan glede oss over fuglesang, en fin tur i skogen og kanskje er du 
heldig å få en prat med noen på to meters avstand. Kirken er fortsatt til stede. Barna 
blir døpt og begravelsene blir gjennomført og det er mulig å gifte seg i kirken. Vi tar 
på alvor myndighetene sine retningslinjer og vi følger anbefalinger når det gjelder 
oppstart av aktivitetene våre. Vi i staben er på jobb og kan gjerne kontaktes.  

Vi ønsker alle en fin mai måned og 17. mai. 

 

Med beste hilsen fra staben i Tiller menighet 

 

Du inviteres til Åpen kirke på Tiller. 
Ta gjerne en tur til Tiller kirke! Tiller 
kirke er åpen følgende datoer i mai: 
Søndag 3. og 10. mai og alle onsdager 
(6., 13., 20. og 27.mai.)  Kirken vil være 
åpent fra kl. 11.00-14.00. Du kan 
komme inn å søke ro, tenne et lys, be 
en bønn i et stille rom eller bare se hvor 
vakker kirken er. Man kommer inn på 
puljer inntil 5 personer og maksimalt 25 
personer samlet i kirkerommet. Alle 
som kommer inn må vaske hender med 
antibac og holde minst 2 meter avstand 
til andre som er i kirkekommet. Ansatte 
er til stede og sørger for rengjøringen mellom besøkende. Man kommer inn 
hoveddøra og går ut døren til sakristiet ved alteret.  

 

17. mai andakt. I år blir 17. mai andakten lagt på vår nettside. 
www.kirken.no/tiller. Ta gjerne en titt og hør hva vår 

kapellan Tord Thuen vil dele på denne viktige dagen.  

 

 

 

Gudstjenester og andakter. Vi lever fortsatt i 
usikkerheten når vi kan starte 
gudstjenestefeiringen i Tiller kirke igjen. Se våre 

nettsider på oppdatert info eller følg oss på 
Facebook. Foreløpig anbefaler vi alle å se 

gudstjenester og andater på nett. Oversikten finnes 
på Nidaros bispedømme sin nettside 

www.kirken.no/nidaros eller  HER.   

https://kirken.no/tiller
https://www.facebook.com/Tiller-menighet-145260565544458/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARB2yPBEU7tGzy4FPPW2vZcAg6wHCPAxMI3kFBAxRqUUw3e0IngMg52YC7EQfWEIyxCB0_9-Mhxq7UYT
http://www.kirken.no/nidaros
https://kirken.no/nb-NO/nettprogram/


 

Matutdeling. Ansatte fra Tiller menighet henter 
mat en gang i måneden fra Matsentralen. Ta 
kontakt med diakon Kaarina Kauppila 
kk876@kirken.no eller 48238105 om du har 
dårlig økonomi og det er vanskelig å få endene 
til å møtes. Vi har taushetsplikt. Mer info HER. 
 
Noen å snakke med. Vi er inne i spesielle tider 
og det er lett å føle seg alene når det blir så 
stille rundt oss som nå. I tillegg er det lett å føle 
på uro og bekymring på grunn av 
koronaviruset. Derfor er vi i Tiller menighet 
tilgjengelig for deg dersom du ønsker noen å 
snakke med. Det er bare å ta en telefon! 
Kontaktinfo finner du HER.  
 
Kirkens SOS - Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og 
internett. Tjenesten er flyttet til kvalitetssikrede hjemmekontor, og er fremdeles åpen - 
for alle som trenger noen å snakke med. Telefonnummeret til vår krisetelefon er: 22 
40 00 40. Les mer HER.  
 
NB! Hvis du ikke vil være med på denne e-postlista, gi beskjed til Kaarina, 
kk876@kirken.no 
 

mailto: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/nyheter/200319%20koronakontakt/
https://www.kirkens-sos.no/
mailto:kk876@kirken.no

