
Nyhetsbrev fra oss i Tiller menighet for 
sommeren!  
Etter lengre tiden uten mulighet å møtes, har vi nå gleden å treffes igjen. Vi tar 
fortsatt hensyn til smittevernreglene og holder avstand. Her er et lite innblikk i hva 
som skjer i menigheten i sommer. Ta også gjerne kontakt om det er noe du lurer på. 
☺  

Med ønske om en riktig god sommer,   

Staben i Tiller menighet 

 
 
Søndager kl. 11.00. Gudstjeneste i Tiller 
kirke, unntatt 19. juli og 16. august.  
 
 
Sommeråpen kirke onsdager 3.juni – 15. juli 
og 12. og 19. august kl. 11.00-14.00, unntatt 
10.6. (på grunn av stemming av orgelet) 
I sommer har du en flott anledning til å ta en titt inn i Tiller kirke. Den vakre 
kirkegården ved siden av kirken er også verdt et besøk. Kirken er åpen hver onsdag i 
perioden 17.6.-15.7. og 12. og 19. august mellom kl. 11 og kl. 14. En ansatt fra Tiller 
menighet er til stede. De som går langs pilegrimsleden og har med seg et 
pilegrimspass, kan få et stempel i passet sitt. Kirken kan benyttes for en stille stund i 
kirkerommet, for å tenne et lys eller for bønn og meditasjon. 
 
Tirsdag 16. juni kl. 17.00. Grilling i Tiller parken. Sommerfesten som normalt 
arrangeres på menighetssenteret blir i år flyttet til Tiller kirke. Det vil bli en ordinær 
familiegudstjeneste 7. juni kl 11.00. Der blir det ikke noe servering, men alle er varmt 
velkommen til en samling i Tillerparken tirsdag 16.juni kl. 17.00. Vi fyrer opp en stor 
grill, så kan alle ha med seg egen mat og drikke. Først spiser vi og så går vi til kirken 
for en liten avslutning. (Ferdig ca kl 18.30). Påmelding seinest en dag før til diakon 
Kaarina Kauppila, sms 4823 8105 eller kk876@kirken.no. 
                   
Tirsdag 23. juni blir det matutdeling i Sjetnemarka og fredag 25.juni på Tiller. 
Les mer her. 
 
Torsdag 25. juni kl. 13.00-15.00. Åpent hus. Vi holder Tiller menighetssenter åpent 
og serverer gratis kaffe/te. Noen fra staben er til stede. En liten andakt kl.14.00.  
 
Søndag 26. juli kl. 11.00. Gudstjeneste på Tiller gamle kirkegård. Veibeskrivelse 
finner du her. 
 
Onsdag 29. juli Pilegrimsvandring fra Klæbu via Tiller kirke til Nidarosdomen.  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/
https://www.google.no/maps/place/Tiller+gamle+kirkeg%C3%A5rd/@63.3432521,10.4188558,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466d2fa8301f8b33:0xc3a8fb1901fbdb42!8m2!3d63.3432521!4d10.4210445


Bli med å vandre som pilegrim! Vandringen starter 
fra Klæbu og det er mulig å bli med ved Tiller kirke 
og fortsette sammen til Nidarosdomen. Mer info 
kommer til på vår nettside og på Facebook, eller 
du kan ta kontakt med Tove Margrethe Unsmo 
tu337@kirken.no eller tlf 40609220. Arr. Klæbu 
menighet i samarbeid med Tiller menighet  
 
Torsdager kl. 10.30-13.30. Kirken er til stede på City Syd hele sommeren. Les 
mer her.  
 
Nytt menighetsblad har kommet! Har du ikke fått menighetsblad i postkassen? Vi 
har flere roder som ikke blir dekket, men du kan hente blad enten i kirken eller på 
menighetssenteret. Du kan også lese menighetsbladet her.  
 
Ta en titt i kalenderen vår her om du vil vite mer om hva som skjer i vår menighet. ☺  
 
NB! Hvis du ikke vil være med på epostlista, gi beskjed til Kaarina kk876@kirken.no 
eller sms 482 38 105.  
 
 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/13-99/
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/trondheim/menigheter/tiller/menighetsblad/2020-02.pdf
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/kalender/
mailto:kk876@kirken.no

