
 

Familiebrev for 
Tiller menighet. 
Sommeren 2020 
Våren 2020 vil vi nok alle 
huske som veldig spesiell på 
så mange måter. Håndvask, 
Covid 19, antibac,  
avstand, lite besøk, kaldt vær 

og snørekorder. 
Også i kirken har denne tiden vært veldig spesiell og vi har ikke kunnet samles 
som vi hadde ønsket.  
Nå begynner heldigvis ting å normalisere seg, temperaturen kryper oppover og 
trærne grønnes. 
Vi går mot pinsehelg og sommeren står like om hjørnet. 
 
Det er ikke lenge siden vi feira påske, med Jesu død og oppstandelse. Nå står 
pinsa for døren. 
Hva var det egentlig som skjedde i pinsen? Hvorfor feirer vi pinse? 
 
 

 
 

 

Sjekk ut Grethe katekets video om 
pinsefortellingen 
Klikk her      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Grethe gir også tips om noe som kan lages. Masse lykke til. ☺ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U5ttK83nx-Q


 
                                                                   

Lag din egen due.  
Klikk her for oppskrift. 
 
 
 

 
 

 
 

Lag din egen vindmølle. 
 
Klikk her for oppskrift: 
 
 
 

 
 
 
 

Lag din egen ildkrone. 
 
Klikk her for oppskrift 
 
 

Åpen barnehage åpnes dessverre ikke før til høsten. Den får en litt 

forsinket start og åpner ikke før mandag 31.august.  
Følg gjerne med på Facebook sine sider: Tilleråpenbarnehage 
 
 
Sommerfesten som normalt arrangeres på 
menighetssenteret blir i år flyttet til Tiller 
kirke. Det vil bli en ordinær 
familiegudstjeneste kl 11.00.  
Der blir det ikke noe servering, men alle er 
varmt velkommen til  en samling i 
Tillerparken tirsdag 16.juni kl 17.00. Vi fyrer 
opp en stor grill, så kan alle ha med seg egen 
mat og drikke. 
Først spiser vi og så går vi til kirken for en liten avslutning. (Ferdig ca kl 18.30) 
 
Påmelding en dag før til diakon Kaarina Kauppila,                                       

sms 4823 8105 eller kk876@kirken.no 

https://www.youtube.com/watch?v=TGiabtz7Ci0
https://www.youtube.com/watch?v=PcikXp2P3no
https://www.youtube.com/watch?v=imJerGFbyQ4
mailto:kk876@kirken.no


Speiderne har sitt siste møte før sommeren mandag 8.juni  

1.-4. klassinger møtes kl. 17.30-18.45, 5. klassinger og eldre 18.30-20.00. 
Oppmøte ved Tiller menighetssenter. 
Sjekk Facebook for mer info:  tillerspeiderne 
 
 
 

Jeg (Inger) driver fortsatt og leser fra boka til Kari Vinje: 
«Gud og jeg er venner» og legger ut på menighetens 
Facebooksider. 
I boka blir vi kjent med Julie som bor sammen med 
mamma i Havrekleiva. 
Logg deg inn på Tiller menighet sine sider og følg med! 
Jeg legger ut et kapittel hver mandag, onsdag og fredag.  
 
 
 

 
 
 

Tilslutt finner du en  lenke 
til en fortelling om  

Våren på 
bondegården  med 

masse dyr og sanger 
Den passer for barn 
mellom 3-7 år. 
Klikk på lenken  her 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://facebook.com/tillerspeiderne
https://www.youtube.com/watch?v=MXkZpzgy9tU


Har du spørsmål, ideer og tanker er det bare å ta kontakt med oss.  

Vi sees! 

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

Vil du vite alt som skjer i vår menighet?  

Ta en titt på vår kalender: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-

fellesrad/menigheter/tiller/kalender/  

www.kirken.no/tiller 

Følg oss gjerne på Facebook: Tiller menighet/Tiller åpen barnehage. 

NB! Hvis du ikke vil være med på denne e-postlista kan du gi beskjed til Kaarina, 

kk876@kirken.no  
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