
 
 

Aktiviteter for barn og 
familier i Tiller menighet 
august 2020 

Sommeren 2020 ble kanskje ikke helt som dere hadde 
planlagt, men vi håper at dere har hatt en fin sommer 
allikevel!  
Anderledes trenger ikke å bety dårligere.       

Det er jo fortsatt litt spennende tider, men vi er glade 
for at det gis muligheter for å samles igjen! ☺  

Alle samlinger vi planlegger er tilrettelagt med tanke på god smittevern, men det er allikevel viktig å påpeke at 
den som føler seg syk må holde seg hjemme. Vi må i tillegg understreke at det kan bli endringer angående 
planlagte arrangement, men da skal dere få beskjed. 
 

Ta en titt under og les hva annet som skjer i menigheten vår. Hvis du har noen tanker, ideer eller noe du lurer på, 
ta gjerne kontakt. 
 
 

 



          Mer info og påmelding til Bjørn Olav Berg  

          Bb285@kirken.no eller telf 915 17 842 før 11.august. 
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Har du/dere en 6 åring som skal starte på skolen nå i høst?  Se her: 

Kom å få 6 årsboken! Der kan du  lese mer om  

hva Nora og Bo finner på sammen, lære nye sanger 

og bli kjent med flere fortellinger fra Bibelen. 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Velkommen til 
Familiegudstjeneste 

og skolestartsmarkering 
i Tiller kirke sammen med familien din. 

Søndag 30.august 2020 kl 11.00 
Det er flott om dere kommer i litt god tid, så vi rekker registrering og 

dere kan finne en fin plass i kirka. 



Tiller åpen barnehage starter opp 
semesteret! Merk tidspunkt! 

Mandag 31. august er vi i gang igjen! Dette er et gratistilbud for alle 
barn mellom 0 og 3 år og som er i følge med en voksen.  
Tid: mandager og tirsdag kl. 9.00-14.30, onsdager kl. 9.00 -14.00. 
Musikksamling, lek, prat og hygge. 
Ta med medbragt lunsj. Salg av varm drikke kr. 10.  
Sted: Tiller menighetssenter, Romemyra 66. 
Pga hensyn til smittevern så vil det være ekstra viktig at dere følger med 

på facebooksiden!  
Der vil det legges ut info og eventuelle endringer i planer og åpningstider 
 

                      Hold deg oppdatert på åpningstider, planer og arrangement via facebooksiden: Tiller åpen 
barnehage 
 
 
 

 
Barnekoret TIMBAKO har sin første øvelse onsdag 26. august. 
Eli Helgemo Romstad er tilbake som dirigent.   
Vi møtes til korøving annenhver onsdag. TIMBAKO er for barn i alderen 5-9 år, og vi ønsker oss flere barn som 
blir med og synger. Spørsmål kan rettes til Knut-Inge Klock på e-post kk727@kirken.no eller tlf. 908 11 370. 

Tid: Annenhver onsdag, første øvelse 26. august kl. 17.30-18.15. Sted: Tiller menighetssenter 
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Mandag 24. august starter Tiller KFUK-KFUM-speidere opp igjen  
Sted: Oppmøte ved Tiller menighetssenter.  
Mer info fra Grethe: 922 97 942 gr995@kirken.no 
Tid: Mandager i oddetallsuker  
kl. 17.30-18.45 for 1.-4. klassinger, kl. 18.30-20.00 for 5. klassinger og eldre 
Info og planer på Facebook: Tillerspeiderne 
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Tweens ble som mange av dere vet avlyst i vår.      Nå 

håper vi at vi kan starte opp igjen      og planlegger første 

Tweens fredag 28.august, så noter datoen! Vi må ta 

forbehold og ser an råden fra myndighetene, så det vil 

komme mer info når det nærmer seg på vår 

facebookgruppe. 

https://www.facebook.com/TweensKVT 

 

                                                                                 

 
 
 

Vi håper å se deg på noen av våre arrangement!  

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

www.kirken.no/tiller 
 

Følg oss gjerne på Facebook: Tiller menighet 
NB! Hvis du ikke vil være med på e-postlista, gi beskjed til vår diakon Kaarina. 

(kk876@kirken.no)                                                               
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