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Fantastisk avslutning på 2009
Det spirer og gror i Misjonskirken «der du bor».
Velkommen til et nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!
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HERØYA MISJONSKIRKE (MISJONSHUSET)
Adresse: Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn
Sted: Vis a vis Tippen Barnehage
Grunnlagt i 1932: 75 år i 2007
Tilknyttet Misjonsforbundet
Mange Misjonskirker i Grenland
Midt i kirkelandskapet
Åpen kafeteria på onsdager m/Åpent Lekested
Barnearbeid: Etter Skoletid og barnekoret
Herøya Gospel Children
Ungdomsarbeid: TreffpUNGt

Herøya Misjonskirke
www.herøyamisjonskirke.no

Pastorparet
har ordet...

Kjære naboer!
Godt nyttår!
Det er slutten på januar og på Herøya ligger snøen høyt og
det er kaldt. Vinteren er fortsatt her i full styrke. Likevel
merker vi at det går mot lysere tider og godt er det…
Bak oss ligger to måneder med mange positive møter og
samlinger i Misjonskirken. Mange mennesker har vært innom
en ”festkledd” Misjonskirke som var flott pyntet i anledning
advent og jul. Mange positive tilbakemeldinger er også gitt oss
for vår satsing i nærmiljøet for barn, unge og eldre. Og mer vil
komme i tiden og årene fremover…
Vi opplever at det er så viktig å spre lys og varme hvor enn
vi går. Alt som er positivt og byggende, det ønsker vi å støtte.
Det er så mye trist som skjer i verden i dag og vi kan også
merke negative ting i vår egen by og lokalsamfunn. Derfor
er det viktig at vi ikke bare gjør det gode, men også å spre
positivitet, lys, varme, smil og oppmuntringer. Det vil gi oss et
varmere samfunn hvor folk vil trives og blomstre. Derfor har
vi tenkt at 2010 skal være et oppmuntringens år.

Fjordgata 18
3936 PORSGRUNN
Gaver ombygging:
2670 44 92145
Bankgiro:
2670 44 92218
Pastor og leder:
Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100 / 35 51 22 91
Kasserer:
Tore Gundersen
Tlf. 46 94 77 72
Midtukegudstjeneste:
Hver onsdag kl. 10.30–11.00
Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100

Kafeteria:
Hver onsdag kl. 10.30–11.45
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Etter Skoletid:
Hver onsdag kl. 11.45-14.30
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Gordon Kleppe - Tlf. 920 69 100
Barnekor
Herøya Gospel children:
Torsdager kl. 17.00–18.30
Ledere:
Bodil Kleppe - Tlf. 90 75 74 63
Wenche S. Larsen - Tlf. 40 4192 08
Dirigent:
Cecilie Thambirayah Tlf. 48 22 83 78

TreffpUNGt:
Ungdomsklubb - ca. 2 fred. i mnd. kl. 19.00. Leder: Gordon Kleppe
Opplag: 1 400 eksemplarer
Ansv. red.: Gordon Kleppe
Utgiver: Herøya Misjonskirke Telefon: 920 69 100
E-post:
mcgordon@online.no

Faste møter og samlinger på Herøya:
Vi arbeider med å skape nye møteplasser.
Følg med i neste – der du bor og ukentlig i Varden på lørd.
Søndag kl. 18.00
Kveldsmøte
Tirsdag kl. 11.30
Bønnegruppe
Onsdag kl. 10.00–10.30 Midtukegudstjeneste
kl. 10.30–11.45 Åpen kafeteria/Åpent Lekested
kl. 11.45–14.30 Etter Skoletid
Torsdag kl. 17.00–18.30 Barnekor (3 ganger i måneden)
Torsdag kl. 18.00
Sangmøte (siste torsdag i mnd.)
Fredag kl. 19.00
TreffpUNGt (ca. 2 ganger i mnd.)

Vil du bli med på et ”oppmuntringens år”?
Ville du kunne oppmuntre noen i dag? Kunne du sagt noen
gode ord til dine barn, ektefelle, kollega, bror eller søster,
far eller mor i løpet av kommende uke og resten av året (og
livet)?
Får du mange oppmuntringer? Vi ser stadig skadevirkningene av mangelen på oppmuntring. Stadig møter vi mennesker
som har et selvbilde langt under null. De var ingen ting, kunne
ingen ting, våget ingen ting, var ikke pen nok av utseende osv,
mente de selv. Noen fikk liten eller ingen oppmuntring hjemme
og ute vanket det mer negative ord enn god ord. Vi sitter fast i
janteloven: ”Du må ikke tro du er noe” eller ”Du må ikke tro
at du er bedre enn oss.” Det er nok av ting som trekker oss
ned, men et oppmuntrende ord kan forandre hele dagen, snu
situasjonen.
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For en tid siden, var undertegnede trett og sliten. Jeg syntes
ting gikk litt tregt, jeg følte at jeg kom til kort på så mange
områder. Da var det godt at noen sa: ”Vi setter så pris på
hva dere gjør for ungene våre” og ”takk for alt dere gjør for
Herøya”. Mer skal det ikke til før solen bryter fram og dagen
blir forandret.
Du vil bli glad selv av å spre gode ord. I Ordspråkene i
Bibelen står det: ”Den som sprer velsignelse, trives godt, den
som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv” - Ordspr. 11:25.
Da ønsker vi dere et godt nytt år i ”oppmuntringens
tegn”.
Fortsatt god vinter!
På vegne av familien
Gordon Kleppe - Redaktør

Overnatting på
Etter Skoletid
Barna spør ofte om neste overnatting i
Misjonskirken. Her er svaret: Lørdag 13.
mars til søndag 14. mars braker det løs med
kjempe overnatting med masse program,
god mat… og selvfølgelig lite søvn.
Døgnet avsluttes med familiemøte
søndag kl 11.00 hvor barna vil delta.
Mer info om overnatting, pris og påmelding
Sang med bevegelser var populært på overnattingen…
kommer i brevs form. Sett av datoen.

Barnekoret har startet opp igjen
Hver torsdag kl. 17.00-18.30 er det høy musikk og vakre
barnestemmer som høres i Herøya Misjonskirke. Da øver
barnekoret Herøya Gospel Children. Annenhver torsdag
øver også Herøya Gospel Teens videre etter barnekoret.
Hovedleder er Bodil Kleppe som sammen med Wenche Stormoen
Larsen, Gordon Kleppe og dirigent Cecilie Thambirajah loser
barna gjennom en times øvelse og ½ times kos til slutt.
Nytt fra januar er at alle barn i skolealder er velkommen til
barnekoret. I tillegg kan barn fra 6. klasse begynne i Herøya
Gospel Teens, en nystartet gruppe for de eldste på koret. Koret
samler ca. 25 til 30 barn, men vi har fortsatt god plass til mange
både i Gospel Children og i ”Teens”.
Denne våren satses det som aldri før med mange øvelser,
sangoppdrag i Misjonskirken og andre steder, samt utflukt til
Eventyrfabrikken for å nevne noe. Vi gleder oss!

Barnekoret synger på adventsmøte…

Barneleir 2010
Vi inviterer alle barna i Misjonskirken til barneleir
23.–25. april på Kollmyr skole.
Dette er en årlig tradisjon som har pågått i Skien i flere år.
I fjor sprengte vi kapasiteten på skolen med 195 barn +
ledere. Det har ført til at hver misjonskirke har fått et antall
basert på fjorårets tall. Herøya har fått plass til 30 barn. Det
medfører ”første mann til mølla” prinsippet og resterende
påmeldte må stå på venteliste.

Prisen er ca kr 300,- og det gis god søskenmoderasjon. Mer
informasjon, brosjyre og påmeldingsmateriell kan fåes på
aktivitetene.
Påmeldingsfrist med underskrift av foresatte og betaling gis
til våre ledere fortløpende etter at programmet foreligger.
Vi i fra Misjonskirken kan virkelig anbefale denne leiren.
Bli med!

Barnearbeidet støtter barnehjem i Bolivia
I Norge har vi det veldig godt og trygt. Mange steder i verden
er det motsatt, med sterke bilder fra Haiti friskt i minne. Vi i
Misjonskirken prøver å hjelpe mennesker som ikke har det så
godt, derfor støtter vi allerede arbeid blant rusmisbrukere, barn
og unge i Colombia.
Nå vil vi ta i et tak for et barnehjem i Bolivia som drives av
ekteparet Kjersti & Eivind Larsen fra Porsgrunn. De tok over
ansvaret fra Kjerstis foreldre som i sin tid var misjonærer i
Bolivia. Der bygget de opp barnehjem og et stort arbeid blant
fattige og vanskeligstilte mennesker som Kjersti og Eivind i dag
samler inn gaver og penger til. Barnehjemmene ligger i Uroru
(4.000 m.o.h.). I år feiret familien julen i Bolivia på barnehjemmet. Med gaver fra støttespillere og faddere i Norge fikk de være
til stor glede og oppmuntring for barna og bestyrer der ute.
Nå vil vi på Etter Skoletid, barnekoret og ungdomsklubben
TreffpUNGt være med å støtte med noen kroner hver uke. Derfor
settes ei sparebøsse frem hver gang vi samles. Her kan barna
putte på noen kroner hver gang, og på den måten læres de til å
tenke på andre som ikke er så privilegerte som oss. Mer info om

Noen av barna på barnehjemmet.
barnehjemmet vil komme i løpet av våren. Vi håper foresatte
kan motivere barna til å være med å gi litt hver gang. På forhånd
takk!
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Adventsmøter
samlet mange
mennesker!
Møtene ble avsluttet med åpen kafeteria hvor folk fikk tid til
en liten pust, matbit og en prat rundt kaffekoppen. Etter lyden å
dømme storkoste alle seg i Misjonskirken.
En vellykket adventstid er ferdig, men vi gleder oss allerede til
neste års møter. Gled deg du også…

Barnekoret ble flittig brukt i advent…
Advents- og julemøtene i Misjonskirken ble nok en gang
en stor suksess! Fra 3/4 til fullt hus gjestet Misjonskirken i
høytiden.
Programmet var innholdsrikt og varierende for store og små.
En festpyntet Misjonskirke med masse levende lys, stor stall
og krybbe, stjernehimmel og over hundre stjerner i taket gav
oss et fantastisk flott og stemningsfullt kirke.
Foruten pastorparet Gordon & Bodil Kleppe, var barnekoret
svært aktive i denne perioden med sin vakre sang. Barna var
selvsagt midtpunkt i adventsmøtene, noe både profil og program
ga uttrykk for. Mye sang og musikk er naturlig i slike samlinger
og fikk god plass.

Pastor Gordon i Josefs skikkelse gikk igjen i adventsmøtene.

Julemesse – gav godt resultat til arbeidet
For første gang på mange år var det julemesse i Misjonskirken.
Det var mange som hadde gitt hjemmelagede gaver til salg på
julemessen. Alle inntekter gikk til Misjonskirkens arbeid for alle
generasjoner på Herøya. Årets julemesse var over to dager, fre-

dag og lørdag 27.-28. november. Inn i mellom all salget var det
minikonserter med blant annet Andaktsmusikken, EVS teamet
fra Tyskland, barnekoret og Oldermannslaget.
Kafeen var populær og mange spiste suppe eller snitter på fredag
og grøt eller snitter på lørdag. I forbindelse med julemessa var
julemesselotteriet det som gav størst inntekt. Salg av lodder på
Rema 1000 og i Misjonskirken i desember gav et flott resultat på
kr 33.815,-. På julemessa kom det inn i underkant av kr 30.000
på salget og kafé. Tusen takk til alle støttespillere for gavene,
hjelpen som er gitt til Misjonskirkens julemesse.
Vi gleder oss til neste år…

Oldermannslaget gav oss en flott mini-konsert…

Trekningsliste hovedlotteriet 21.12.09:
Vinnerne er kontaktet og gevinstene levert!
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gevinst
Grytesett
Bærbar PC med veske
Stiga elektrisk motorsag
Gavekort, Nytt & Nyttig – kr. 250,Gavekort, Nytt & Nyttig – kr. 250,Dukke ”Babyborn” m/ klær & veske
Sengesett x 2
En brodert løper
Konfektskål i perler
Konfektskål i perler
Ei dukke med blå fløyelskjøle
Ei dukke med rød fløyelskjøle
En strikket babyjakke i mintfarge
En strikket barnejumper blå/hvit
Ei liten dukke i perler – 9 cm
Ei liten dukke i perler – 9 cm
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Navn – vinner:
Margith Roppestad
Esther Kirkevold
Sofie Stormoen Larsen
Ellin Larsen
Bjørg Gaarden
Kjell Tore Sandersen
Birgit Tørresen
Vidar Alstad
Ingrid Abrahamsen
Ella Tangen
Lysebo
Sigrunn Dalene
Reidun Lifjeld
Berit Fjellvang
Berit Bjørndalen
Klara Rygh

Lodd
5551
3608
6022
2961
3579
6334
234
510
5458
4525
250
2023
93
1631
44576
3882

Det var mye fint som ble solgt på julemesse,
alt fra ”ting & tang” til strikkeprodukter…

Mange mennesker stoppet opp utenfor Rema 1000
for å høre barnekoret…

Det ble ganske fylt utenfor Misjonskirken da julegrana ble tent.

Fakkeltog og tenning
av julegrana, ny tradisjon?
Lørdag 28. november kl 18.00, dvs i slutten av Misjonskirkens julemesse hadde barnekoret minikonsert utenfor
Rema 1000 på Herøya.
Med god hjelp og velvilje fra Rema ble det en festlig stund for
alle som skulle handle. Handlere ble møtt med gladsang fra
barnekoret, pepperkake, gløgg og klementiner fra Rema før de
gikk inn i butikken. Mange stod igjen og hørte og ca 120 mennesker samlet seg ved inngangen til Rema. Da minikonserten var
over ble faklene tent og alle ble invitert til tenning av julegrana
utenfor Misjonskirken, og minikonsert inne etterpå med barnekoret. Ca 100 var med i fakkeltoget som syntes godt langs
Fjordgata før oppstilling rundt grana og nedtellingen tok til. Etter

Det var over 110 barn som fylte plassen foran scenen
på juletrefesten…

tenningen avsluttet barnekoret julemessa med sin lille minikonsert.
Avisen Varden synes juletreet ved Misjonskirken var et riktig
så fint tre da de mente at det var et miljøriktig juletre. Over
60 reflekser gir god effekt når bilene kjører forbi. I tillegg hadde
Gordon pyntet treet med fiskegarnkuler og 90 lys som er tent
flere timer i døgnet.
Fakkeltog og tenning av julegrana var moro og populært.
Hvorfor skal ikke Herøya ha sin egen tradisjon med tenning
av julegrana? Kanskje dette var starten på en ny tradisjon som
markerer at adventstiden er i gang. Takk til Rema 1000 på
Herøya for samarbeid og ønske om utvikle dette videre til
neste år.

Over 200 mennesker og av dem ca. 110 barn var samlet til
juletrefest i Herøyahallen 10. januar i år.

Juletrefest – en folkefest for hele Herøya
For andre år på rad inviterte Herøya idrettsforening
og Misjonskirken til felles juletrefest i Herøyahallen søndag 10. januar. En fullsatt idrettshall med over 200 påmeldte og stor stemning bidro til at det ble en stor folkefest
for Herøyas befolkning.
I idrettslaget skifter fotball, håndball og turn gruppa på oppgavene som rigging, rydding og arrangering. I samarbeid med
Misjonskirken på program og gjennomføring har det blitt en
suksessoppskrift for vellykket juletrefest.

Konferansier var Gordon Kleppe som ledet store og små
med hjelp av Oldermannslaget til å ta ”Herøya-floka” for å få
varmen i kroppen under sprengkulda som var da. Utenom
Oldermannslaget deltok Herøya Gospel Children & Teens,
EVS teamet og trubadur Trygve Wikstøl. Festen ble avsluttet
med juletregang, nisser med godteposer til alle barna.
Tilbakemeldingene på festen var så gode at vi ser ikke bort
fra at festen gjentas også neste år.
Takk til alle som hjalp på dugnad, uten dere hadde det ikke
blitt den festen det ble!
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AM GRENLAND

ARNE THORSEN
TRANSPORT A/S
SPEDISJON A/S

Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien
Tlf. 35 50 47 00

Storgata 112 - Porsgrunn
Tlf. 35 56 60 51

Faste Lave Priser
HERØYA

«Musesyke»
Avd. Porsgrunn
Avd. Kjørbekk
Avd. Borgestad

35 55 09 38
35 59 79 99
35 50 62 90

Prøv Mousetrapper
- den hjelper!

ErgoSafe NH as
Rådhusgt. 2, 3724 Skien - tlf. 35 53 20 44

Velkommen til en
hyggelig handel hos
REMA 1000 Herøya

bare lave priser
Hverdager 7 - 22 Lørdager 8 - 20
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www.nyttig.no

Ungdomsklubben
TreffpUNGt,
godt i gang
TreffpUNGt, Misjonskirkens
nye ungdomsklubb startet opp
fredag 11. september 2009.
Kremmating var en populær lek.
Her er det Nico og Anine som får unngjelde.

Siden da har klubben vært samlet ca.
to ganger i måneden for ungdom fra
7. klasse og oppover. Fra ca. 20–30
ungdommer samles til klubbkveld,
leker, konkurranser, kiosk og kafé
samt noen utflukter/turer en gang i
blant.
Gordon Kleppe er hovedleder
sammen med de tyske EVS-jentene
Doro & Lea har hånd om tilbudet.
Datoene for våren er: 15., 30.–31.
januar, 5. februar, 5., 13–14. mars,
19. mars, 9., 23.–25. april og 7., 28.
mai. Det er overnatting lørdag til
søndag 30.–31. januar, 13.–14. mars
i Etter Skoletids regi og 23.–25. april
– barneleir i Etter Skoletids regi. «BM» skal spise eple i
Mer info, pris og påmelding deles ut vannfat uten å bruke
på klubben.
hendene ...

Avisleken er populær.

Takk til alle støttespillere!
Vi vil så gjerne få takke alle som støtter oss med gaver til arbeidet i Herøya Misjonskirke.
En spesiell takk til alle som har sendt oss en julegave. Uten deres støtte og hjelp kan vi
ikke drive arbeidet, derfor vil vi rette en stor takk til alle givere.

Har du lyst til å bli fast støttepartner i 2010?
Det er mulig å gi opptil kr 12.000,- skattefritt i året. Du får da ca 1/3 tilbake på skatten.
Du kan selvsagt gi mindre og velger selv månedlig beløp eller engangsbeløp. Mange i
Misjonskirkene i Grenland benytter seg av denne formen for gi til et godt formål i nærmiljøet.
Ta kontakt med pastor Gordon Kleppe så får du hjelp til å komme i gang. Med flere
faste støttepartnere kan vi skape et enda bedre tilbud til barn, unge og eldre.

Bli med
på laget...
Kunne du tenke deg å hjelpe
oss i pionerarbeidet på Herøya.
Det være seg i barnearbeidet,
ungdomsklubben, praktisk
arbeid eller oppstart av noe nytt
som du drømmer om.
Vi trenger flere frivillige
medarbeidere!
Har du lyst å hjelpe til,
ta kontakt med Gordon Kleppe
på mobil 920 69 100.
Kom og ta en prat med oss.
Vi trenger flere på laget…

Kalender
Det er ”Super-onsdag” i Misjonskirken hver onsdag unntatt i uke 8
(vinterferie) og uke 13 (påske).
Midtukegudstjeneste begynner kl 10.00-10.30.
Kafeteria fra kl 10.30-11.45. Etter Skoletid fra kl 11.45-14.30.
Ellers vil vi minne om:
Årsmøte
- søndag 31. januar kl 17.00 for medlemmer og støttespillere.
Sangkveld - torsdag 25. februar kl 18.00 med sangkoret ”60+”
Overnatting - lør./søn. 13.-14. mars for Etter Skoletid med familiemøte
søndag kl 11.00
Sangkveld - torsdag 25. mars kl 19.00 med Evangeliekoret
Familiemøte - søndag 11. april kl 17.00 med barnekoret med flere
Barneleir
- fre./søn. 23.-25. april på Kollmyr skole
Sangkveld - torsdag 29. april kl 18.00 med Kraftlaget
For mer info: Se i avisen Varden på lørdager eller på web-siden vår.
NB! Det kan bli forandringer underveis! Se i avisen Varden
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B-blad

Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

Herøya Gospelkor eller voksenkor
En drøm eller en mulig virkelighet?
Vi i Misjonskirken vil hele tiden videre. Vi kan ikke fylle alle
behov, men vi våger alltid å drømme om at behov skal fylles og
bli en virkelighet.
Mange voksne har vært etter oss og spurt om ikke vi snart
skal starte et voksenkor eller gospelkor i Misjonskirken. Bodil
Kleppe som selv er glad i å synge, og som er hovedleder i Herøya
Gospel Children og Gospel Teens, synes det hadde vært moro
med et voksenkor for foreldre og andre som er glad i å synge. Vi
arbeider derfor med å finne et musikalsk leder/pianist som kan
lede et nystartet kor.
Kjenner dere noen som kan ta denne oppgaven, gi oss
beskjed. Vi håper at dette kommer på plass i løpet av 2010 slik
at et voksenkor/gospelkor i Misjonskirken blir en virkelighet.

Åpen
kafeteria
for alle!
Foruten midtukegudstjeneste kl. 10.00–10.30
og Etter Skoletid
kl. 11.45–14.30 består
super-onsdagen av
kafeteria.
Kafeen er åpen hver onsdag kl 10.30-11.45.
I Misjonskirkens kafé selges snitter, kaker og kaffe med
mer. Kafeen er blitt et treffsted for unge og gamle. Her
kan du som er hjemme, om du er pensjonist eller hjemmeværende mor eller far med barn, nyte en sen frokost, brunsj
eller lunsj i nærmiljøet.
Støtt opp om kafeen i ditt nærmiljø. Håper vi sees!

Velkommen til super-onsdag i Misjonskirken.

Moflata Misjonskirke har hatt gospelkor for voksne i mange år
(arkivbilde). Det samme har misjonskirkene i Skien og Gjerpen.
Er Herøya neste?

Gi pantelappen til
et godt formål!

STØTTEABONNENT

Husk pantekassa som
står i Rema 1000 og Rimi
butikkene på Herøya.

Kan du tenke deg å støtte bladet vårt «der du bor» med
et fast beløp og bli en av våre støtteabonnenter, så fyll
ut nedenstående kupong og send den til oss!
Du får 4 nummer i året tilsendt i posten!
KLIPP UT

!

Ja, jeg vil gjerne bli støtteabonnent på «der du bor».
Jeg ønsker å betale
kr. 350.- pr. år
kr. 175.- pr.
halvår
Jeg ønsker å få bladet tilsendt
(sett kryss)
Konto nr. for «der du bor»: 2670 44 92188
Navn:

Nå håper vi at 2010
vil bli like bra.
Støtt oss med pantelapper
kommende måneder!

Adresse:
Postnr.

Tomflaskene gir verdifull
støtte til arbeidet blant
barn, unge og eldre på
Herøya. Tusen takk for
hjelpen! Pantakassa gav
oss i 2009 til sammen kroner 6.911,50.

Sted:

Kupongen sendes til:
Herøya Misjonskirke, Fjordgt. 18, 3936 Porsgrunn

Pastor Gordon Kleppe oppfordrer mange til å gi pantelapper til det gode arbeidet som nå drives i Misjonskirken
og takker alle som er med og gir på denne måten.
Miljømerket trykksak 241 749

8 der du bor

Erik Tanche Nilssen AS

