
 

Nyhetsbrev fra Tiller menighet, april 2022 
 
 
Her under står det info om hva som skjer i menigheten i nærmeste framtid. Du er 

hjertelig velkommen til å være med. Vi ønsker dere alle en riktig god påske!  

 

 

 

Tirsdag 5. april. Fasteaksjonen. Du kan 

bidra til at mennesker i nød får tilgang til 

rent vann. Enten den er forårsaket av 

tørken i Malawi, krisen i Afghanistan eller 

krigen i Ukraina. Ta godt imot 

konfirmantene når de kommer med bøsse 

under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

tirsdag 5. april! Les mer her. 

 

Torsdag 7. april kl. 11.30-13.30. Formiddagstreff på Tiller 

menighetssenter. Det er lettere å snakke om et vondt kne enn 

hvordan man har det inni seg. Hvorfor er det slik? Helle R. Skogstad 

fra Infosenteret for seniorer holder foredraget «Ja, bare bra». I tillegg 

har vi andakt, loddsalg, allsang og kaffeservering. Om du vil kan du 

ta med deg en liten ting for gevinst. Varmt velkommen!   

 

Søndag 10. april kl. 11.00. Gudstjeneste med dåp og nattverd i 

Tiller kirke.  

 

Bli med på gudstjeneste i påsken! 

Skjærtorsdag. 14. april. Kveldsgudstjeneste med nattverd kl. 19.30 

Langfredag 15. april. Gudstjeneste kl. 11.30. Merk tiden! 

1. påskedag. Søndag 17.april.  Gudstjeneste med nattverd kl. 11.00  

2. påskedag 18.april. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00. Tiller kirkekor synger!  

Les årets påskeandakt ved Olav Fykse Tveit her.  

 

Tirsdag 19. april. Matutdeling i Sjetnemarka i samarbeid med Sjetne Frivilligsentral,  

Fredag 22. april. Matutdeling på Tiller. Mer info finner du her.  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyheter/220405%20fasteaksjonen/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyheter/220324%20p%C3%A5skeandakt/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/


Søndag 24. april kl. 11.00. Familiegudstjeneste med utdelig av 4-årsbok i Tiller 

kirke.  

 

Tirsdag 26. april kl. 1900 i Tiller kirke. 

Amalie Leirvik synger gospel og 

spirituals sammen med Heimdal 

kirkekor og Tiller kirkekor. Korene ledes av 

Håkon Grotnes og Knut-Inge Klock. Kollekt ved 

utgangen. 

 

 

Torsdag 28. april. Vaskedugnad fra kl 10.00. Velkommen til den årlige 

vaskedugnaden på Tiller menighetssenter! Mange ulike arbeidsoppgave. Alt på 

kjøkkenet skal vaskes, både utstyr og inventar, vegger, vinduer og tak.  

Også vegger, vinduer og tak i salen, stua, klosetter og ganger trenger årlig renhold. 

Styret for menighetssenteret ordner med kaffe/te og mat. Håper du kan avsette en 

time eller flere til å hjelpe til med vedlikehold av menighetssenteret.  

 

Torsdag 28.april 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: (Det er anonymt) 

 

Mandager kl. 10.30-12.00 språkkafé på Sandmoen Kro 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. 

 

Tirsdager 5. og 11. april 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. Vi takker for alle fine møter vi har hatt ved bålpanna gjennom 

vinteren! Bålpanna fyres opp igjen over jul neste år! 

 

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.  

 

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


 

Fikk du ikke menighetsblad i postkassen? Du kan lese det nyeste bladet her! 
 
Om det er noen du lurer på er det bare å ta kontakt!  
Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

 
Følg gjerne vår nettside og Facebook for oppdatert info.  

 
NB! Hvis du ikke vil være med på e-postlista, gi beskjed til diakon Kaarina. 
(kk876@kirken.no)                                                               
 
 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/trondheim/menigheter/tiller/menighetsblad/2022-01.pdf
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/
https://www.facebook.com/tillermenighet
mailto:kk876@kirken.no

