
 

Familiebrev fra oss i Tiller menighet , Mai 2020  
 

 

 
Hei.  
Har du sett regnbuetegninger i vinduene i nabolaget? Barna har tegnet 
og skrevet håpsord til oss som går forbi: «Alt blir bra!» Gud har lovet å 
gå med oss i disse spesielle tidene. 
Her kommer nok et annerledes brev i denne Korona- tiden. For noen har 
mye skjedd siden sist,  
men for andre har dagene vært veldig begrenset med tanke på sosial 
omgang og tilgang til aktiviteter.  
Begge deler gjør at det er krevende tider for mange på mange ulike 
måter.  
Vi i Tiller menighet håper dere fortsatt er friske og ved godt mot! 
 
Aktiviteten i menigheten er 
fortsatt på et minimum og vi 
er usikre på når vi igjen kan 
invitere dere til våre 
arrangement. 
Vi savner dere og håper ting 
vil normalisere seg etter 
hvert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiller åpen barnehage er fortsatt midlertidig 
stengt. 

Vi er usikre på om tilbudet åpnes før 
sommeren, men følg med på Facebook!   
 

                           https://www.facebook.com/Tilleråpenbarnehage 

https://www.facebook.com/Tilleråpenbarnehage


Jeg, Inger (som jobber som 
menighetspedagog her i Tiller menighet)  
har startet med å legge ut videoer av  
lesestunder på Tiller menighet sin 
Facebookside. Velkommen til å høre på!  
Jeg leser boka: «Gud og jeg er venner» av 
Kari Vinje. Boka er utgitt på Luther forlag 
Jeg leser ett kapittel i gangen og jeg legger ut 
nye kapittel her mandag, onsdag og 
fredag.(Det tar ca 7-8 minutter.) 
Første kapittel ble lagt ut fredag 27.april, og 
du finner  første kapittel under vedlegg 
 
Alle kapitlene finner dere på linken under: 
(Mulig dere må lete litt i innleggene) 
 
www.kirken.no/tiller 
 
Nå er vi kommet til kapittel 4 som skal legges 
ut i morgen 1.mai.   

 
Følg med på hva som skjer med Julie og hennes funderinger om Gud, 
Jesus og himmelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom å bli med på digital 
SØNDAGSSKOLE! 
Ansatte fra Malvik menighet har gjort opptak i Vår frue kirke. 
Har du lyst til å bli med så kan du sjekke ut linken under: 
 

 
https://vimeo.com/411828347/39b9e31547 
 
 
 
 
 

http://www.kirken.no/tiller
https://vimeo.com/411828347/39b9e31547


                                              ÅPEN KIRKE 
 

Ta gjerne med barna og kom og besøk Tiller kirke! 
Dere kan komme inn å tenne et lys, be en bønn i et stille rom 
eller bare se hvor vakker kirken er. 
 
Vi tilbyr kirken åpen på følgende dager:  
Søndag 3.mai 
Onsdag 6.mai                                   
Søndag 10.mai           ÅPENT FRA          
Onsdag 13.mai           KL 11.00-14.00 
Onsdag 20.mai 
Onsdag 27.mai 
Velkommen inn til lystenning og en stille stund! 
 
Følgende smittevernshensyn gjelder: 
 

 Man kan komme inn på puljer inntil 5 personer og være 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. 

 Helst unngå toalettbesøk 



 
 

 
 

Til tross for at vi ikke kan feire 17.mai 
som vi bruker, 
vil vi benytte anledningen til ønske 
alle en god 17.mai allikevel! 
Vi er heldige som får bo et fritt land! 
 
Hipp, hipp hurra! 
 

 
 
 

  Til slutt en velsignelse til hilsen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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