
 

Nyhetsbrev fra Tiller menighet, mars 2022 
 
 
Nå er det allerede mars og våren er på 

vei med lysere dager. Starten av 

måneden har vært dramatisk i verden. I 

menigheten vil vi be for situasjonen i 

Ukraina og vi vil utfordre alle sammen å 

være med i bønn for Ukraina!  

Har du lyst å støtte hjelpearbeidet til 

Kirkens Nødhjelp med livsviktig nødhjelp 

til Ukraina så bruk Vippsnr til 2426 eller 

benytt konto 1594.22.87426. Les mer her.  

Her under står det info om hva som skjer i menigheten i nærmeste framtid. Du er 

hjertelig velkommen til å være med, og vi håper å møte alle sammen seinest på 

menighetsfest 3. april!  

 

Onsdag 9. mars kl. 17.00-18.30. Familiemiddag på Tiller menighetssenter. Ta 

med deg barn, barnebarn, nabo eller kom alene. Familiemiddag er tilrettelagt for 

barnefamilier, men er åpen for alle som ønsker å bli kjent med noen fra nærmiljøet 

her på Tiller. Vi spiser enkel middag sammen (koster 50-100kr/husstand), det er en 

liten aktivitet for barna og en samling til slutt med andakt. På grunn av innkjøp og 

forberedelser til middagen må påmelding være sendt inn seinest dagen før på sms 

48238105 eller kk876@kirken.no. 

 

Torsdag 10. mars kl. 11.30-13.30. Formiddagstreff på 

Tiller menighetssenter. I 1922 kjøpte Trondheim faglige 

samråd Sørum gård til bruk som feriehjem for arbeidsfolks 

barn som det het den gangen. Elsa Lysklæt Flønes fra 

Arbeiderbevegelses historielag holder foredraget 

«Feriehjemmet på Søremen». I tillegg har vi andakt, 

loddsalg, allsang og kaffeservering.  

 

Torsdag 17.mars 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) 

 

Søndag 20. mars kl. 19.00. Kveldsgudstjeneste med nattverd i Tiller kirke. Ta deg 

en kveldstur og gi deg en mulighet for en fin kveldsstund og ettertanker. 

https://www.kirkensnodhjelp.no/gi-stotte/landingssider/ukrainanodhjelp/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/send-inn-bonneemne/


 

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. 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! 

 

 

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 (fram til påske) 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, unntatt 

20. mars kl. 19.00.  

Matutdeling en gang i måneden i Sjetnemarka i samarbeid med Sjetne 

Frivilligsentral, og en gang i måneden på Tiller. Mer info finner du 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/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/
https://www.facebook.com/tillermenighet
mailto:kk876@kirken.no


 


