
 

Nyhetsbrev fra Tiller menighet, februar 
 
Vi er glade for igjen å kunne samles i kirka vår - og nå kan vi være 

mange flere enn før! Vi har 137 ledige sitteplasser i kirken som venter 

på å bli brukt! Velkommen til gudstjenestefeiring og alle andre 

arrangement i menigheten vår.  

 

 

Torsdag 10. februar kl. 11.30-13.30. Formiddagstreff på Tiller 

menighetssenter. Da kommer Ingeborg Meslo Ulvin fra Det 

Norske Misjonsselskap - NMS og skal snakke om "Grenseløs 

misjon i Midtøsten". I tillegg har vi andakt, loddsalg, allsang og 

kaffeservering.  

 

 

Onsdag 16. februar kl. 18.00 i Tiller 

kirke. Gudstjenestekurs for deg 

som synes det er mye ukjent i 

kirka. Hva er en gudstjeneste og 

hvorfor er den laget slik den er? Det 

prøver vi å gi svar på når vi snakker 

litt sammen om liturgien. Sang blir 

det også tid til. Vi tar utgangspunkt i 

en vanlig gudstjeneste med den 

liturgien vi tok i bruk i advent i fjor – da ble den litt revidert. Sokneprest Oddny Clara 

Andresen og kantor Knut-Inge Klock leder oss gjennom kvelden. Vi avslutter kurset 

med en gudstjeneste. 

 

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 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.  

 



 

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.  

 

Søndager kl. 11.00 er det gudstjeneste i Tiller kirke. (PS! Ingen gudstjeneste 

søndag 13.februar) Ingen påmelding!  

 

NB! Sett av dato: menighetsfest søndag 3. april kl. 18.00 
på Tiller menighetssenter. Duoen 

Lundberg og Wagnild synger og 

spiller for oss. Benytt anledningen til å 

få med deg en flott konsert. Vi serverer 

koldtbord. God tid til prat blir det også. 

Med denne festen vil vi spesielt gi 

oppmerksomhet og takke alle som gjør 

en frivillig innsats i menigheten – men 

festen er åpen for alle! 

På grunn av bestilling av koldtbord er 

det påmelding til diakon Kaarina 

Kauppila, enten sms 482 38 105 eller 

kk876@kirken.no seinest mandag 28. 

mars. 

Vi håper å se deg! 

 

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

