
Nyhetsbrev sommer 2022 fra Tiller menighet  

Hei! Sommeren er her og vi gleder oss! Her er et lite 

innblikk i hva som skjer i menigheten i sommer. Ta gjerne 

kontakt om det er noen du lurer på.  

Med ønske en riktig god sommer!  

Staben i Tiller menighet  

 

 

 Tirsdag 31. mai kl. 19.00. Vi priser 

våren – allsangkveld i Tiller kirke. På 

allsangkvelden er det vårens sanger som står i 

sentrum. Tiller kirkekor vil være forsangere 

samt synge noen egne nummer. Orgelet 

betjenes av Tillers egen kantor, Knut-Inge 

Klock. Vi serverer forfriskninger etterpå. Kollekt 

går til menighetens misjonsprosjekt i Midtøsten. 

Varmt velkommen! 

 
 

Torsdag 2. juni blir det for første gang 

Vaffeltorsdag!  
Kjellrun og Aud ønsker dere velkommen med 

nystekte vafler, kaffe/te og en hyggelig prat. (Dere som 

har vært på formiddagstreff vil nok kjenne de igjen)  

kl 12-14 på Tiller menighetssenter. 

De håper å se deg og ønsker alle velkommen. Inngang: Bruk inngangen fra sør (mot 

gangvegen). De planlegger også 3 «vaffeltorsdager» til høsten: 22. september, 20. 

oktober og 24. november. 

 

2. pinsedag, mandag 6. juni kl. 12.00. Gudstjeneste på 

Vassfjellkapellet. Kombiner søndagsturen med og bli med på en gudstjeneste 

som passer for både store og små. Etter gudstjenesten blir det mulighet for å kjøpe 

vaffel og kaffe. Kapellet ligger ca. 1 km fra parkeringsplassen og bussholdeplassen 

på Sjøla.  

Veibeskrivelse finner du her 

 

Søndag 12. juni kl. 17.00. Menighetens sommerfest på 

menighetssenteret, Romemyra 66. Vi starter med familiegudstjeneste der 

barnekoret Komba-ja synger, og fortsetter med kaffe og is utenfor 

menighetssenteret etterpå. Vi fyrer opp grillen. TA MED det du selv ønsker å spise 

og drikke, samt kopp, fat og bestikk. En campingstol eller sitteplate kan også være 

lurt å ta med. Menigheten sørger for kaffe, te, saft og is. 

http://www.vassfjellkapellet.no/hvor/


 

 

Søndag 31. juli kl. 11.00. Gudstjeneste på 

Tiller gamle kirkegård. Det serveres kirkekaffe 

etterpå. Du finner veien HER.  

 

 

 
Onsdager kl. 12.00-14.00. Åpen kirke. Tiller 

kirke vil være åpen for alle hver onsdag i 

perioden 22.juni -17. august kl. 12.00-14.00. 
Du er velkommen til å ta en tur inn for lystenning, 

ettertanke og stillhet. Om man vandrer langs 

pilegrimsleden kan man få et stempel til pilegrimspasset i kirken. I dåpssakristiet 

serveres kaffe og te og noe å bite i. En ansatte eller frivillig vil være til stede. 

 

 

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.  

Søndager kl. 11.00 er det Gudstjeneste i Tiller kirke, unntatt 12. juni (sommerfest 

kl. 17.00 på menighetssentret), 17. juli, 31. juli (gudstjeneste på gamle kirkegård) og 

7.august. (Følg med på oppslagstavlene eller nettsida) 

 

Noen å snakke med? Noen 

ganger kan hverdagen bli for krevende 

til å håndtere på egenhånd. Da kan det 

være godt å snakke med noen. Kirken 

tilbyr gratis samtaler. Ta kontakt. Vi har 

taushetsplikt. Les mer HER. 

 

Matutdeling på Tiller og i 

Sjetnemarka. En gang i måneden 

henter noen fra Tiller menighet og Sjetne Frivilligsentral mat fra Matsentralen og 

deler ut til noen som trenger ekstra hjelp i hverdagen. Les mer her.  
 

Sammen som kirke i hele verden 

"Sammen som kirke i hele verden" er en årlig aksjon for misjonssolidaritet for å styrke 

menighetenes misjonsprosjekter. Aksjonen går fra Kristi himmelfartsdag til 

Sankthans. I Tiller menighet vil vi samle inn penger til vårt 

misjonsprosjekt i Midtøsten. I Midtøsten er Det Norske misjonsselskap (NMS) 

med på å spre evangeliet via satellitt, internett og bibler. Dette er strategisk i en 

region som delvis er stengt for kristen misjon, og der kanskje rundt halvparten av 

https://www.google.no/maps/place/Tiller+gamle+kirkeg%C3%A5rd/@63.3432787,10.4205185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466d2f40e64bd52b:0x89a0e30b31562e32!8m2!3d63.3432787!4d10.4227125
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/om-menigheten/diakoni-og-omsorg/vil-du-snakke-med-noen/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/nyhetsarkiv/matutdeling/


befolkningen ikke kan lese. NMS har ingen egne utsendinger i Midtøsten, men følger 

arbeidet tett og ser at nye mennesker kommer til tro, forfulgte og flyktninger får hjelp 

og kvinner får støtte til å reise seg etter traumatiske opplevelser som trakassering og 

overgrep. Vil du gi et bidrag? Vipps en valgfri sum til Tiller sokn 

misjonsprosjekt #752677. 

 

 

Sett av datoen til basar!  

Endelig blir det høstbasar i Tiller menighet igjen! Store og små er velkommen på 

basar på KVT lørdag 29. oktober kl 14.00.  Noter datoen allerede nå, mere 

informasjon kommer senere. Vi tar gjerne imot gevinster til åresalg og 

kveldsutlodning. Gevinster kan leveres inn på Menighetskontoret i Romemyra 66 

etter sommeren. 

 

 

Følg gjerne vår nettside www.kirken.no/tiller og på Facebook.  

Vil du vite alt som skjer i vår menighet? Ta en titt på vår kalender!   

NB! Hvis du ikke vil være med på epostlista, gi beskjed til Kaarina kk876@kirken.no 

eller sms 482 38 105. 

http://www.kirken.no/tiller
https://www.facebook.com/tillermenighet/?fref=ts
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/tiller/kalender/

