
Hilsen fra oss i Tiller menighet!  
 

 
Vi håper at du har hatt en fin sommer! I menigheten 
er vi godt i gang igjen etter sommeren og vi gleder oss til å 
kunne starte aktiviteter i menigheten vår. Fortsatt bærer aktivitetene 
preg av smittevernhensyn og begrensninger. Alle samlinger vi planlegger er 
tilrettelagt med tanke på godt smittevern, og det er viktig å påpeke at den som føler 
seg syk må holde seg hjemme. Følg med på Facebook-siden vår og nettsida.  
 
Ta en titt under og les hva som skjer i menigheten vår i september. Hvis du har noen 
tanker, ideer eller noe du lurer på, ta gjerne kontakt. 
 

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

 

Torsdag 10. september kl. 11.30-13.30. Formiddagstreff. 
Kåseri og mye salmesang i anledning 150-årsjubileet for 
Landstads salmebok ved kantor Knut-Inge Klock. I tillegg til 
foredraget har vi andakt, allsang og kaffeservering. På grunn 
av smittevern tar vi ikke imot gevinster for utlodning. Varmt 
velkommen! Sted: Tiller menighetssenter. 

 

Onsdag 16. september kl. 17.00-18.30. Familiemiddag. Middag 30kr/person, 50-
100kr per familie. Alle er velkommen med eller uten barn. Påmelding seinest 
dagen før til kk876@kirken.no eller sms 4823 8105. Sted: Tiller menighetssenter. 
 
Tirsdag 22. september. Matutdeling i Sjetnemarka i samarbeid med Sjetne 
Frivilligsentral. Les mer her.  
 
Fredag 25. september kl. 13.00-15.00. Åpent hus. Vi holder Tiller menighetssenter 
åpent og serverer gratis kaffe/te. Noen fra staben er til stede. Liten andakt kl. 14.00.  
 
Fredag 25. september. Matutdeling på Tiller. Les mer her. 
 
Onsdag 30. september kl. 15.00-16.00 hverdagsbønn på Tiller menighetssenter. 
På hverdagsbønn er det en enkel liturgi og lystenning. Vi ber også for de 
bønneemnene som har kommet til menigheten. 
 
Tirsdager kl. 20.00-22.00 kirkekor på Tiller menighetssenter. Tiller kirkekor tar inn 
nye sangere. Har du lyst til å være med å synge eller har spørsmål, ta kontakt med 
dirigent og kantor kantor Knut-Inge Klock enten på e-post kk727@kirken.no eller tlf. 
908 11 370.  
 
Onsdager kl. 10.30-12.00. Språkkafé & strikkekafe på Sandmoen Kro. Er du 
hjemme på dagtid og har lyst til å hjelpe andre med å bli flinkere til å forstå og snakke 
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norsk, lære selv eller strikke, 
håper vi du kommer innom. Vi 
spanderer kaffe og te. I 
samarbeid med Sjetne 
Frivilligsentral, HERO og Tiller 
menighet. Mer info: Diakon Kaarina Kauppila, kk876@kirken.no. 
 
Torsdager kl. 10.30-13.30. Kirken er til stede hver torsdag på Egon (2. etasje, 
bord 57) på City Syd. Hver uke er det prest eller diakon til stede. Vi går litt rundt i 
kjøpesenteret og sitter inne på Egon. Vi er til stede for lange og korte samtaler – eller 
en hverdagslig prat over en kopp kaffe eller te.  
 
Gudstjeneste hver søndag i Tiller kirke kl. 11.00.  
 
Sorggruppe. Ønsker du å være med i en sorggruppe? Når man opplever dødsfall i 
nære relasjoner, kan det være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd, 
og reaksjonene man kjenner på. Påmeldingsfrist for høstens sorggrupper er 
25.09.20 og oppstart oktober 2020. Meld deg på via linken her eller ta kontakt med 
diakon Inger Johanne Kristiseter, tlf. 414 68 222, ik447@kirken.no. 
 
Svett sorggruppe sammen med sokneprest i Byåsen Steinar Leirvik. Vandringer i 
marka 1.10., 15.10., 29.10., 12.11. og 26.11. kl. 9.00 - ca. 11.30. For mer info og 
påmelding ta kontakt med Steinar Leirvik, tlf. 99 69 05 65 eller SL528@kirken.no. 
 
 
Ta en titt i kalenderen vår om du vil vite alt som skjer.  
 
NB! Hvis du ikke vil være med på e-postlista, gi beskjed til Kaarina, kk876@kirken.no 
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