
 

FAMILIEBREV FOR TILLER 

MENIGHET mars 

Februar er gått over i historien, og mars er her 

med snø og solstreif.  Vi håper at du får 

mulighet til å få tatt en skitur eller en aketur. 

I Tiller menighet er det også denne måneden 

ulike aktiviteter å velge mellom. 

Det hadde vært hyggelig å se dere på noen av våre arrangement. 

Velkommen!  

 

Familiegudstjeneste i Tiller kirke 15.mars klokka 11.00! 
En gudstjeneste som passer for alle aldre. Tiller speiderne blir med og 
deltar i gudstjenesten.  Det blir bønnevandring og en enkel liturgi. 
 
 
 
 

Kom å bli med på Tiller åpen barnehage!   
Tiller Åpen barnhage 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 kl. 11.00-11-30  
Felles medbragt lunsj 11.30. Varm drikke kr. 10.  
Sted: Tiller menighetssenter, Romemyra 66 

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

                 https://www.facebook.com/Tilleråpenbarnehage 
 

 

https://www.facebook.com/Tilleråpenbarnehage


Barnekoret TIMBAKO har plass til flere! 
Korøving annenhver onsdag. TIMBAKO er for barn i alderen 
5-9 år. Kom å bli med om du liker å synge!  
Spørsmål kan rettes til Knut-Inge Klock på e-post 
kk727@kirken.no eller tlf. 908 11 370. 
Tid: Annenhver onsdag kl. 17.30-18.15. Sted: Tiller 
menighetssenter 
Øvelsene denne måneden er 11. og 25.mars  

  

 

 

7.- 8. mars er det 24 Hours festival 
på KVT.  Tiller menighet samarbeider 
med Trondheim frikirke om dette 
arrangementet. 
Det vil bli mange ulike og morsomme 
aktiviteter for deg som går i 4.-7. 
klasse.  

 
Sjekk på link under for påmelding: 
Trondheim24.hoopla.no/sales  eventuelt mer info: trondheim.frikirke.no   
Siste frist for påmelding er onsdag 4.mars 
 

 

 

20.mars er det Tweens igjen.  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  

 

Mandag 2. mars har Tiller KFUK-KFUM-speidere møte igjen.  Sted: 

Oppmøte ved Tiller menighetssenter. Mer info fra Grethe: 922 97 942 

gr995@kirken.no   Tid: Mandager i partallsuker kl. 1730-1845                

for 1.-4. klassinger, kl. 1830-2000 for 5. klassinger og eldre.                               

Speiderne deltar på familiegudstjenesten 15.mars kl 11.00 i Tiller kirke. 

(Speidermøte også 16. og 30.mars) 

mailto:kk727@kirken.no
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 Kom å bli med på 

familiemiddag den 

4.mars! Denne gangen er 

3 åringene i menigheten 

spesielt invitert.  Først 

spiser vi hjemmelaget 

tomatsuppe med loff.                     

Det koster 30kr pr pers eller 50,- /100,- kr pr familie. Det blir aktiviteter for 

barna og sang og dramaforestilling til slutt. Dette gir en fin mulighet til å 

bli kjent med andre familier i nærmiljøet ditt.  

Påmelding en dag før: diakon Kaarina Kauppila,                                       

                   sms 4823 8105 eller kk876@kirken.no 

                   Tid: 4. mars klokken 17.00-18.30.                      

                   Sted: Tiller menighetssenter. 

 

 

Går du i 4.klasse er 

du spesielt invitert 

til Skaperfest i 

Kolstad kirke helga 

21.-22.mars! 

Se etter invitasjon i posten!  

 

 
I løpet av helga skal vi øve inn en musikal som tar for seg vennskap, 
skaperverket og miljø. Vi skal øve inn sanger, drama, lage kulisser og ha 
det gøy. Innøvingstid blir lørdag 21. kl. 10-18 og søndag 22. fra kl. 10.  
Det blir stor fremføring med band søndag 22. mars kl. 15.00.  
Arrangementet er gratis, og er et samarbeid mellom flere menigheter i 
Trondheim og Klæbu.  
Påmelding eller spørsmål sendes til: Bb285@kirken.no senest 15. 

mars 

mailto:kk876@kirken.no
mailto:Bb285@kirken.no


Har du spørsmål, ideer og tanker er det bare å ta kontakt med oss.  

Håper vi sees! 

Med beste hilsen staben i Tiller menighet 

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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