
Nyhetsbrev september 2022 fra Tiller menighet 

Hei! Vi håper at du har hatt en god sommer! Vi i Tiller menighet ønsker deg 

velkommen til alle våre arrangement. I september er det muligheter til å treffes på 

ulike arrangement som formiddagstreff, spise vafler sammen og på en bibelkveld der 

temaet er bønn. «Puls-hvilepuls». Cantus skal holde en konsert i Tiller kirke i oktober. 

Vi har fått Coronamidler så vi kan derfor tilby denne konserten gratis! Så det er bare 

å notere datoen allerede nå og bli med. Kanskje har du en ide hva du ønsker å gjøre 

i menigheten? Da er det bare å ta kontakt med oss! Det er mye som skjer så følg 

gjerne oss på Facebook/ Tiller menighet eller ta en titt på våre nettsider. Om du lurer 

på noe så er det bare å ta kontakt.  

Hilsen  

Staben i Tiller menighet 

 

Søndag 4. september kl. 11.00. 

Familiegudstjeneste med utdeling av bok til 

6 åringene i Tiller kirke. Kirkesaft. Alle store 

og små er hjertelig velkomne!  

 

Torsdag 8. september kl. 12.00-14.00. 

Formiddagstreff. NB! Nytt klokkeslett! Kantor Knut-Inge Klock holder et 

foredrag med tema: "Elias Blix, -om hans liv og diktning". I tillegg har vi andakt, 

loddsalg, allsang og kaffeservering. Varmt velkommen!  

 

Onsdag 14. september 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. 

 

11. og 18. september kl. 11.00 i Tiller kirke. Presentasjonsgudstjenester av 

årets konfirmanter.  

 

Onsdag 21. september. Bibelkveld kl. 19.00-20.30. Puls- hvilepuls. Lever vi med 

bønnen som en gjennomgående impuls i våre liv? Hvordan kan bønn både være 

arbeid, men også hvile i hverdagen? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å finne en 

klok dagsrytme? Kom og hør erfaringer om å gjøre som Paulus oppfordrer oss i 1. 

Tess 5,11: «Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også 



gjør.» Foredrag ved Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, prostiprest. Felles samtale 

etterpå. Kaffe- og te servering. Sted: Tiller menighetssenter, Romemyra 66. 

 

Torsdag 22. september kl. 12.00-14.00. 

Vaffeltorsdag. Velkommen til nystekte vafler, 

kaffe/te og en hyggelig prat. Sted: Tiller 

menighetssenter.  

 

Søndag 25. september kl. 11.00. Gudstjenesten med dåp og nattverd i Tiller 

kirke.  

 

Onsdag 28. september i Vår Frue kirke kl. 

19.00. Temakveld om sorg. Dette er et felles 

arrangement for alle menigheter i Den norske 

kirke i Trondheim. Programmet for kvelden: 

Sorgreaksjoner, ved prest Kjell Endre 

Bonesrønning (Lucas hospice), ventesorg, 

erfaring fra en pårørende, veien videre, ved 

diakon Sølvi Rise, musikkinnslag, ved kantor 

Thomas Emanuel Vatten Weisser. Muligheter for 

spørsmål/samtale. Enkel servering. I tillegg vil det bli gitt informasjon om 

sorggruppearbeidet i Trondheim og muligheter for å melde seg på sorggrupper. 

 

Tirsdag 27. september er det matutdeling i Sjetnemarka. Les mer her. 

Fredag 30. september er det matutdeling på Tiller. Les mer her.  

 

Mandager kl. 10.30-12.00. Språkkafe på Sandmoen Kro. Vi snakker norsk 

sammen! Kaffe og te-servering. Mer info diakon Kaarina Kauppila, kk876@kirken.no 

eller 48238105. Språkkafe er et samarbeid mellom Tillerbyen Frivilligsentral, 

Trondheim mottakssenter og Tiller menighet.  .  

 

Tirsdager kl. 19.30. Kirkekor. Koret har startet opp igjen! Nye sangere er 

velkommen. I høst synger vi sanger av Petter Dass og Edvard Hoem sammen med 

Heimdal kirkekor. Har du spørsmål, kontakt Knut-Inge Klock kk727@kirken.no eller 

908 11 370 

 

Torsdager kl. 10.30-13.30 er kirken til stede på City Syd, bord 57 på Egon. Ta en 

gratis kopp kaffe eller te og en hyggelig prat. Noen å snakke med? Les mer her.  

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
mailto:kk876@kirken.no
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/om-menigheten/diakoni-og-omsorg/vil-du-snakke-med-noen/


NB! Damekoret Cantus holder konsert i 

Tiller kirke søndag 23. oktober kl. 1800.  

Cantus synger på et meget høyt nivå og har vunnet 

flere internasjonale konkurranser og priser. De har 

også blitt benyttet av Walt Disney ifm. filminnspilling. 

Sett av datoen allerede nå! Det blir nok mange år til 

neste gang vi får en slik sjanse i kirka vår.  

NB! Hvis du ikke vil være med på epostlista, gi beskjed 

til Kaarina, kk876@kirken.no eller sms 482 38 105. 


