
 

FAMILIEBREV FOR TILLER 

MENIGHET Januar 2020 

Godt nytt år alle sammen!   

Vi håper at alle har hatt gode juledager! Nytt år og nye 

muligheter står for døren. Vi håper at det blir mange gode møter med både store og 

små her i Tiller menighet.  

 

 

Barnas juletrefest søndag 5. januar  kl.16.00-17.30 på Tiller 

menighetssenter.(Merk sted!) Små og store er hjertelig velkommen. Vi 

går rundt juletreet og opplever en julefortelling. TIMBAKO synger for oss, og de 3 

vise menn kommer med poser til barna. Fint om dere tar med mat på et fat til felles 

bord .Vi serverer saft, te og kaffe.Inngang kr. 40 pr. barn. (Max kr 100,- pr familie) En 

liten utlodning på billetten. Varmt velkommen!  

 

Åpen barnehage starter opp igjen den 6.januar. Hold deg oppdatert på 

åpningstider, planer og arrangement via facebooksiden: 

https://www.facebook.com/Tilleråpenbarnehage 

 

Tweens starter opp 10. januar  For hvem: 4.-8. klassinger. Når: kl 18.00-20.30 

annenhver fredag. Hva: Den første timen kan du velge mellom 

sportslige aktiviteter eller annen varierende aktivitet. Deretter blir det 

andakt, kiosk, brettspill og hygge. Sted: KVT, Østre Rosten 35  

 

Tiller KFUK-KFUM-speidere starter opp mandag 6. 

januar. Speiderne har møte annenhver mandag. 1.-4. 

klassinger møtes kl. 17.30-18.45, 5. klassinger og eldre 18.30-

20.00. Oppmøte ved Tiller menighetssenter.  For mer 

informasjon sjekk facebooksidene: Tillerspeiderne 

 

 

  

https://www.facebook.com/Tilleråpenbarnehage


Kom å bli med på 

familiemiddag den 

8.januar! Først spiser vi en 

enkel middag sammen. Det 

koster 50kr/per familie. Det blir 

aktiviteter for barna og en helt 

enkel gudstjeneste. Dette gir en 

fin mulighet til å bli kjent med andre familier i nærmiljøet ditt. Påmelding en dag før til: 

diakon Kaarina Kauppila, sms 4823 8105 eller kk876@kirken.no. Tid: 8. januar 

klokken 17.00-18.30. Sted: Tiller menighetssenter. 

 

 

 

 

Barnekoret TIMBAKO starter opp 15. januar kl. 17.30-18.15 på 

Menighetssenteret. Koret er for barn i alderen 5-9 år, velkommen til nye sangere! 

 

Tårnagentdag  

Fredag 24. januar er det skolefri, og det arrangeres Tårnagentdag i Heimdal kirke for 

alle 8-åringer (3.trinn på skolen) som hører til Tiller, Heimdal og Kolstad. Det blir 

skattejakt, lek, mat, sang, gudstjeneste, drama, film mm. Tid: 24. januar kl. 8.00-

16.00, Sted: Heimdal kirke. Mer info: Inger Halsen tlf: 95985807 eller 

ih563@kirken.no. 

 Se etter invitasjon i posten! 
 

 

 

Som vedlegg ligger vår brosjyre for våren 2020. Ta en titt og sett av datoer i 

kalenderen. Har du spørsmål, ideer og tanker er det bare å ta 

kontakt med oss.  

Vi sees! 

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

mailto:kk876@kirken.no
mailto:ih563@kirken.no


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

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-

fellesrad/menigheter/tiller/kalender/  

www.kirken.no/tiller 

Følg oss gjerne på Facebook: Tiller menighet/Tiller åpen barnehage. 

NB! Hvis du ikke vil være med på denne e-postlista kan du gi beskjed til Kaarina, 

kk876@kirken.no  
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