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Herøya Misjonskirke

Vi er i gang igjen ...
Misjonskirken satser som aldri før og
nå er vi endelig i gang igjen etter ferien.
Midtukegudstjeneste, Kafeteria og Etter Skoletid på
onsdager har startet opp igjen etter sommerferien.
I anledning oppstart på Etter Skoletid 27. august
ble det satt opp hoppeslott som var svært populært.
Mange barn fikk prøvd seg på hoppeputa og inne var
det kafé.
Vi gleder oss over at Misjonskirken snart er ferdig
oppusset og at det er aktivitetene som får full oppmerksomhet fremover.

Pastorparet gleder seg til
å komme i gang igjen…

Pastorparet Bodil & Gordon Kleppe gleder seg til
nytt semester med mange samlinger for alle aldre i
Misjonskirken. Ikke minst gleder de seg også til å få
hjelp av det nye ungdomsteamet fra midten av september.
Vi håper at tilbudene og arbeidet i Misjonskirken
vil møte behovene i nærmiljøet og være et godt og
trygt sted for alle mennesker på Herøya og omegn.

Velkommen til Misjonskirken!

Hvem er vi?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HERØYA MISJONSKIRKE (MISJONSHUSET)
Adresse: Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn
Sted: Vis a vis Tippen Barnehage
Grunnlagt i 1932: 75 år i 2007
Tilknyttet Det Norske Misjonsforbund
Mange Misjonskirker i Grenland
Midt i kirkelandskapet
Åpen kafeteria på onsdager m/Åpent Lekested
Barnearbeid: Etter Skoletid og Barnekor

Herøya Misjonskirke

Pastorparet
har ordet...

Kjære naboer!
Så er det på’n igjen. Arbeidsliv og skole er igjen i sin vante gang
og vi nærmer oss vanlig travel hverdag igjen. Vi kan med det bare
konstantere et faktum at høsten er på vei. Men fortvil ikke. Når
høsten setter inn så er det nok av tilbud og mulig-heter for deg i
Herøya Misjonskirken.
Selv om det har vært godt med en etterlengtet ferie for
familien min og jeg, har vi ikke ligget på latsiden verken i sommer og før oppstart. Sanitæranlegget i Misjonskirken har ikke
vært bra. Både i forkant og midtsommer og frem til disse dager
har vi fått både revet ned det gamle og bygget opp to nye toaletter. Nå er vi å klare til å ta imot barn og voksne til nye aktiviteter kommende skoleår. I disse dager arbeides det også med
hybelen til ungdomsteamet og etter hvert vil vi gjøre noen forbedringer i utearealet om økonomien strekker til.
Mange har fått med seg at vi samarbeider med Moflata og
Skotfoss Misjonskirker. Nå er også Bøle Misjonskirke med. Både
Skotfoss og Bøle har fått nye arbeidere og vi gleder oss til å inspirere og motivere hverandre til løft for det gode liv for barn og
unge i nærmiljøene hvor Misjonskirkene holder til.
Vi er optimistiske med tanke på kommende skoleår, for det
siste året har gitt oss mye positivt å bygge på. Vår drøm er at flere
familier vil se Misjonskirken som et godt sted å komme til, et sted
hvor nestekjærlighet, trygghet, åpen og inkluderende fellesskap
for alle skal være noen av verdiene. I tillegg så er troen på Gud og
Guds kjærlighet til den enkelte av oss fundamentet for virksomheten. Vi er gleder oss over å få være med i Misjonskirken og bo
på Herøya som vi er så glade i. Håper vi sees kommende år.
Til slutt: Er det noe du lurer på, noe du søker svar på, ikke vær
redd for å ta kontakt, for vi er her for deg!
På vegne av familien
Gordon Kleppe - Redaktør

Kafeteria:
Fjordgata 18
Hver onsdag kl. 11.00–12.30
3936 PORSGRUNN
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Gaver ombygging:
Etter Skoletid:
2670 44 92145
Hver onsdag kl. 12.45-15.00
Bankgiro:
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
2670 44 92218
Gordon Kleppe - Tlf. 920 69 100
Pastor:
Barnekor:
Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100 / 35 51 22 91 Torsdager kl. 18.00–19.30
Ledere:
Styreleder:
Bodil Kleppe - Tlf. 90 75 74 63
Signe Langmyr Wenche S. Larsen - Tlf. 40 4192 08
Tlf. 35 97 29 26
Dirigenter:
Kasserer:
Alf Stubseid - Tlf. 35 55 39 47 Cecilie Thambirayah Tlf. 48 22 83 78
Midtukegudstjeneste:
Hver onsdag kl. 10.30–11.00 Kristina Karlsen - Tlf. 97 19 02 89
Gordon Kleppe - Tlf. 920 69 100
Opplag:
1 400 eksemplarer
Utgiver:
Herøya Misjonskirke
Ansvarlig redaktør: Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100
e-mail: 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 lørdager.
Søndag kl. 18.00
Kveldsmøte
Tirsdag kl. 11.30
Bønnegruppe
Onsdag kl. 10.30–11.00 Midtukegudstjeneste
kl. 11.00–12.30 Åpen kafeteria/Åpent Lekested
kl. 12.45–15.00 Etter Skoletid
Torsdag kl. 18.00–19.30 Barnekor

Babysang på Moflata
Kursene går over 6 ganger, 1 gang pr uke, ca 1,5 time.
Minimum 6 deltakere pr kurs. Kurset er i utgangspunktet trosnøytralt.
Kursavgift kr 500,-. Kurssted: Moflata Misjonskirke i Maribakkane 4
på toppen av Rema 1000 bygget.
Tidspunkt: Onsdager kl. 09.30-11.00 og 11.00-12.30
Første kurs dag er 3. september
For påmelding og info: Ring til Judith på mobil 41 45 66 45
eller Misjonskirken på telefon 35 52 98 70.

Bli med i Misjonskirken ...
Kunne du tenke deg å hjelpe oss
i pionerarbeidet på Herøya.
Det være seg barne- og ungdomsarbeidet,
praktisk arbeid eller oppstart av noe nytt
som du drømmer om.
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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…

Ny og større stab, økt
satsing i Misjonskirkene!

Fra venstre: Jan Danielsen, Gordon Kleppe,
Eirik Fjeld og Karl Fredrik Kittilsen.
Samarbeidet mellom bydelskirkene, Moflata, Bøle, Skotfoss
og Herøya utvikles videre. Pastorene Karl Fredrik Kittilsen og
Gordon Kleppe gleder seg til å ta imot flere medarbeidere.
Sammen kan vi satse mer enn noen gang i ”Misjonskirken –
der du bor”.

Denne høsten er det ansatt ny pastor på Skotfoss og på
Bøle. Jan Danielsen opprinnelig fra Skotfoss starter opp i Misjonskirken på Skotfoss 1. september og i Bøle Misjonskirke
er Eirik Fjeld opprinnelig fra Gjerpen i gang som ny leder av
arbeidet.
Nå starter aktivitetene opp igjen for fullt med et varierende tilbud i de forskjellige bydelskirkene i Grenland. Her er
barnehage, barnekor, hobbyklubb, konfirmantundervisning,
Etter Skoletid, bordtennis, Unge Voksne, Jentegruppe, Babysang, Gla trim, trimmarsj og mye mer. Foruten dette tilbyr
vi kafeteria, midtukegudstjenester, søndagsgudstjenester og
kveldsmøter. Her er noe for enhver smak og vi gleder oss over
flere medarbeidere og økt satsning kommende år i Misjonskirkene i Grenland.

Sanitæranlegget ferdig oppusset!

Benjamin og Markus Kleppe
river og skrur ned de gamle
toalettene i Misjonskirken.

I sommer har sanitæranlegget fått en betydelig oppsussing. Alt det gamle er revet bort og to nye
toaletterstår nå ferdig til bruk. Det ene toalettet har fått handicap standard. En betydelig sum er
påkostet toalettene og mye mer hadde det blitt hadde det ikke vært for hjelp av fliselegger Roy
Andreassen fra Moflata Misjonskirke og hele familien Kleppe som har revet og kjørt bort mange
lass med gamle toaletter, vegger og annet materialer. En stor takk til Hans Kristian Bekkevold for
all god hjelp og støtte.
I høst arbeides det med hybelen i 2. etasje og også her har det vært mye riving, slit og svette. Vi
er glade for at vi her får hjelp av frivillige til snekring, legging av belegg og maling. Mer om dette
i neste nr av der du bor.
Vi har mye gjenstående arbeid i Misjonskirken. Belegningsteinene skal legges utenfor kafeterien og trærne i fronten kuttes ned. Men du verden hvor flott det har blitt allerede og hvor mye
som har skjedd det siste året. Eller hva synes du…?

Besøk fra Barnehagen Pastor trener
håndballag

Tippen Barnehage
som er vår nærmeste nabo på Herøya kom på besøk
med barna da vi
hadde hoppeslott
for barna på Etter
Skoletid. Tidlig på
formiddagen kom
avdeling etter avdeling og barna
storkoste seg på
hoppeputa. Vi er
glade for kontakten
med barnehagen.

Pastoren i Misjonskirken har sagt
ja til å trene et 12 års guttelag i
håndball (5.–7. klasse) for Herøya Idrettslag. Treningstiden til
høsten blir som i vår på mandager
fra kl. 16.00–17.00 med oppstart
mandag 15. september.
For mer info, ta kontakt med
HIF ved Marianne S. Grønvold
på mobil 91 69 53 64
eller med Gordon Kleppe på
mobil 920 69 100.

Pastor med mange baller i
luften. Gordon Kleppe prøver
seg som håndballtrener i HIF.

Weekendtur til Vegårshei
5.–7. september
Gjør deg klar til den siste gode ferieopplevelsen
etter sommeren før høst og vinter tar over!
Påmelding omgående til Pastor Gordon Kleppe på Herøya
på mobil 920 69 100.

Fra en av
samlingene
for liten og
stor sist år.
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«Etter Skoletid» på Herøya i gang igjen
Herøya Misjonskirke starter opp igjen etter ferien med Etter
Skoletid, et tilbud til elevene ved Klevstrand skole for skoleelever fra 4-7. klasse fortrinnsvis, men også åpen for de 3.
klassinger som har lyst til å komme. Hver onsdag kl 12.45
braker det løs med åpen kafé og mye moro. Selvsagt blir det
også gode muligheter for å gjøre lekser og det blir konkurranse med premie til de beste. Siste timen er det mulighet for
å spille fotballspill, airhocky, biljard, kortspill, playstation
med mer.
Hovedledere er som tidligere Bodil & Gordon Kleppe.
Det er bare å glede seg til Bodils hjemmelagede kanelboller,
ferske vafler, nystekt pizza, nudler med mer. Fra midten av
september er også vårt nye internasjonale team på plass. Her
kan dere bli kjent med to tyske jenter og to spanjoler. Det er
bare å øve på engelsken og kanskje kan dere lære teamet litt
norsk også. Det er bare å glede seg…

Maten på
kafeen er alltid populær.

Facts:

• For elever i 4.-7. klasse
(åpent for 3. klasse).
• Kafé med pizza, kanelboller,
vafler, is m.m.
• Konkurranse med premier.
• Åpen spillhall i 2. etasje.
• Leksehjelp.
• Overnattingsdøgn i Misjonskirken og turer.
• Kun kontingent på kr 50,- for hele skoleåret*).
• Åpent torsdager i skoleåret fra kl. 12.45–15.00.
*) «Etter Skoletid» er et tilbud for ALLE!
Barne- og familiedepartementet og kommunen gir økonomisk
støtte til slike tilbud for betalende medlemmer. Derfor håper vi
flest mulig vil betale en kontingent som er det minimumsbeløp
fastsatt av Staten. Vi presiserer at «Etter Skoletid» er åpent for
alle som vil komme. Dersom du betaler kontingent hjelper du oss
slik at vi kan får verdifull støtte fra stat og kommune.
Kontingent for skoleåret 2008/2009 er på kr 50,-.
De som betaler kontingent får brus og pizza ved betaling
første gang. Som en ekstra gave legger vi til et valgfritt armbånd
for gutter og jenter fra Tyrkia. Kontingenten kan betales fortløpende ved oppmøte på «Etter Skoletid». Vi takker for forståelse.

Ut på tur med «Etter Skoletid»
Etter Skoletid arrangerer overnattingstur ut i det fri for medlemmer lørdag til søndag 27.-28. september på Lensmannssetra i Skien. Det blir et døgn med mye moro. Bål og grilling hører med
og så skal det lages leir med gapahuk under presenning som eneste beskyttelse for vær og vind.
Litt regn tåler vi, men skulle det bli skikkelig uvær må vi ha værforbehold.
Mer info om turen blir gitt på Etter Skoletid, men det er bare å holde av datoen så lenge…

Nytt internasjonalt team til Misjonskirkene
Internasjonalt ungdomsteam på plass i Misjonskirkene i
begynnelsen av september!
EU prosjektet ”European Voluntary Service” (EVS) er et prosjekt som gir ungdom fra forskjellige land mulighet til å arbeide
opp til et år som volontør i en frivillig organisasjon. Misjonskirkene er godkjent som partner i EU prosjektet ”Aktiv ungdom”.
Prosjektet har fått navnet ”Misjonskirken der du bor - Grenland”.
Fra begynnelsen av september kommer de første fire ungdommene til Grenland. Fransizka og Miriam kommer fra Tyskland, og
Marta og Roberto kommer fra Spania.

Ungdommene skal plasseres på alle tre steder; Skotfoss,
Moflata og Herøya. På Herøya får vil en som skal bo i hybelleiligheten i 2. etasje i Misjonskirken. Den blir nå pusset opp i
disse dager.
Den første tiden skal teamet bli kjent med hverandre, med oss
og få god tid til språkopplæring. Vi vil likevel se dem i
Misjonskirkene våre som medhjelpere til våre barne- og ungdomsaktiviteter fra midten av september av. Vi gleder oss og
ser frem til å få ungdomsteamet på plass hos oss i tjeneste.

Teamet:
Hei, jeg heter
Franziska
Kaiser.
Jeg skal jobbe
her i menigheten
fra september
2008 til mai/
juni 2009. Jeg
er 19 1/2 år og
kommer fra Berlin i Tyskland.
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Hei, jeg heter
Miriam Gorzel.
Jeg skal jobbe
her i menigheten
fra september
2008 til mai/juni
2009.
Jeg er 20 år
og kommer fra
Dortmund i
Tyskland.

Hei, jeg heter
Marta Tajadura
Diez.
Jeg skal jobbe
her i menigheten
fra september
2008 til mai/
juni 2009.
Jeg er 25 år og
kommer fra
Burgos i Spania.

Hei, jeg heter
Roberto Harduya.
Jeg skal jobbe
her i menigheten
fra september
2008 til mai/
juni 2009.
Jeg er 26 år
og kommer fra
Burgos i Spania.

Bli med på Barnekoret!
Torsdag 4. september kl. 18.00-19.30*) starter vi opp igjen etter ferien og
ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til Barnekoret på
Herøya.
Lederne Bodil Kleppe & Gordon Kleppe, Wenche Stormoen Larsen og dirigentene Cecilie Thambirayah og Kristina Karlsen ønsker alle barn fra 3.-7.
klasse velkommen til barnekoret i Misjonskirken. Denne høsten vil det bli
storsatsing med mange øvelser, samarbeid med andre kor og synging på flere
familiemøter i desember. Vi gleder oss!
Foruten sangøvelse så vil det hver kveld bli kos den siste halvtimen. Det kan være vanlig kveldsmat, snacks eller annet godt å bite
i på og kose seg med. Kontingent for hele skoleåret 2008-2009
er kr. 50,-. De som betaler kontingent får også et lite armbåndssmykke fra Tyrkia som en liten gave.
Om ikke lenge drar vi på Barnegospelfestivalen i Kragerø som
samler over 1000 barn fra hele Norge. Det er Skjærgaardsfestivalen
som arrangerer og vi kan love full rulle i et døgn. Barnegospelfestivalen er lørdag til søndag 25.-26. oktober. Mer info om pris og
påmelding vil gitt på Barnekoret. Det er bare å glede seg…
Fra Barnekor-festivalen i Kragerø.

*) NB: Tidspunktet kan bli forandret til kl. 18.30-20.00. Mer info om dette på koret.

Kordirigentene
Kristin Karlsen
og Cecilie
Thambirayah
ønsker vel møtt
til korøvelse.

Spennende konfirmantår i Misjonskirkene!
I Misjonskirkene har vi tradisjon for å gjøre mye gøy sammen i
konfirmasjonstiden. Blant annet kan vi nevne den store turen til
London neste år. I år har Moflata, Bøle og Porsgrunn konfirmantundervisningen felles. Er det noen konfirmanter på Herøya som
ikke har bestemt seg ennå på om de vil stå som konfirmant og
hvor, så er det fortsatt en mulighet for å bli med i vårt felles konfirmasjonstilbud for 2008-2009. Det betyr flere ungdommer sammen og flere ledere å dele på ansvaret. Pastorene Eirik Fjeld og
Alf Dagfinn Hovland fra Bøle og Porsgrunn er med som hovedledere fra hver sin menighet, mens Gordon Kleppe er administrativ leder. Vi gleder oss til et spennende år sammen.
PS: Hos oss kan alle som ønsker en kristen konfirmasjon
komme. Vi setter ingen betingelser i forholdt til tro, dåp og kirkemedlemskap. Har du ikke bestemt deg ennå, kan du ta kontakt
med oss. Vi er enda åpne for flere konfirmanter.
Ta kontakt med pastor Gordon Kleppe.

Gruppebildet foran Buckingham Palace i London fra årets tur.

Midtukegudstjenestene
er i gang igjen
Midtukegudstjeneste er en annerledes gudstjeneste en gang i
uken på onsdager kl.10.30. Det er halv times bønnegudstjeneste i stillhet og bønn for nærmiljø, skole og barnehage,
sykehuset, kirkene, verdenssituasjonen, de som er til stede
og for de tente lys.
Her tennes hver gang lys i lysgloben for å vise omtanke
overfor noen vi tenker på og har kjær. Det er en stund for
bønn, stillhet og rom for ettertanke. Midtukegudstjenesten er
på mange måter et hvilested og en ladestasjon for mennesker
i alle aldre. Gudstjenesten består av et par fellessanger, et
gudsord og bønn.
Stunden oppleves som en god start på dagen før vi innbyr
hverandre til fellesskap og åpen kafeteria i Misjonskirken.
Velkommen hver onsdag kl. 10.30-11.00. Vi holder på hele høsten utenom
skolens høstferie. Håper vi sees!

Abonnenter til
– «der du bor»
Vi hadde som mål å få 40 frivillige abonnenter første år bladet vårt ble utgitt. Vi
nådde målet og i sommer kom nr 41 på
plass. Selv om de fleste abonnenter er fra
menigheten og familie, er noen også fra
nærmiljøet.
Vi legger ikke skjul på at vi ønsker
enda flere støtteabonnenter fra nærmiljø
og ellers. Uten din støtte kunne vi ikke gitt
ut dette bladet. Takk for at du er med og vi
ønsker nye abonnenter velkommen med å
ta kontakt med oss, gjerne via talongen på
siste side. Alle husstander på Herøya får
bladet i postkassen og bor du utenfor
Porsgrunns beste bydel får du tilsendt
bladet i posten.
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Kalenderen
SEPTEMBER:
Torsdag 4. sept.
Fre/Søn 5.-7. sept.

Sangkoret ”Frekvens” fra Frikirken
i Bamle synger torsdag 30. oktober.

Godt besøkte sangmøter
på Herøya.

Sangkvelder
i Misjonskirken
Sangkveldene i Misjonskirken for godt voksne samler mye folk.
Mange gjester fra fjern og nær har funnet veien til Misjonskirken
disse kveldene.
I høst inviterer vi til flere flotte sangkvelder. Vi starter med sangkoret ”Frekvens” fra Frikirken i Langesund torsdag 30. oktober
kl 18.00.
• Torsdag 27. november kl. 18.00 kommer ”Treffmusikken”
fra Frelsesarmeen i Langesund.
• Torsdag 18. desember blir det førjulskonsert med
Herøya Oldermanslag kl. 18.00.
I tillegg har vi alltid på Herøya, kafé eller bevertning. Da trår
de eldre i Festkomiteen og Bodil Kleppe fra menigheten til og
steller med smørbrød, kaffe og kaker.
Da er det bare å ta veien innom Misjonskirken på Herøya.
Håper vi sees!

Israelsmøte i
Misjonskirken

Gro Wenske taler
på Israelsmøte.

Israelsmøter har alltid vært populært på
Herøya. Da kommer mennesker fra hele
Grenland og omegn til Misjonskirken.
Tirsdag 9. september kl. 18.00 er det igjen
duket for Israelsmøte da Israelkjenner Gro
Wenske tar oss med i siste nytt fra MidtØsten gjennom tale og film.
Velkommen til interessant temakveld i
Misjonskirken.

Takk for sommergaven!
Vi vil så gjerne få takke alle som støtter oss med gaver til
arbeidet i Herøya Misjonskirke. En spesiell takk til deg som
har sendt oss en sommergave. Sommeren er den desidert
vanskeligste tiden økonomisk. Det er ferie tid og mindre aktivitet i kirken. Sommergaven i år har vært god og vi retter en
stor takk til alle givere for hjelpen.
Har du lyst til å bli fast støtte partner så ta kontakt. 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. Vi er glade for denne
muligheten som Stortinget har gitt oss og mange i Misjonskirkene i Grenland benytter seg av denne
formen for gi til et godt formål i nærmiljøet.
Ta kontakt med menighetskontoret 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.
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Barnekoret. Oppstart!
kl. 18.00
Weekend tur til Vegårshei
Se eget program/påmelding.
Tirsdag 9. sept.
Israelsmøte
kl. 18.00
Besøk av Gro Wenske.
Kafé/Bevertning.
Tor/Søn 11.-14. sept. Der du bor – konferansen på Moflata
Se eget program/påmelding.
Søndag 14. sept.
Kveldsmøte
Pastor Gordon Kleppe taler.
Sang & musikk.
Søndag 21. sept.
Gudstjeneste (DNM-dagen) kl 11.00
Taler: Pastor Jon David Wikstøl.
Sang & musikk.
Onsdag 24. sept.
DNM samling for Gr.region kl 18.00
Lør/Søn 27.-28. sept. Overnattingstur Etter Skoletid
Eget program/påmelding på ES.
Søndag 28. sept.
Kveldsmøte
OKTOBER:
Søndag 5. oktober Kveldsmøte
Høstferie i uke 41
Lørdag 18. oktober Grenlandsmarsj avd. Herøya kl 12.00
Søndag 19. oktober Kveldsmøte
Pastor Gordon Kleppe taler
Sang & musikk
Lørdag 25. oktober Grenlandsmarsj avd. Herøya kl 12.00
Søndag 26. oktober Kveldsmøte
Pastor Gordon Kleppe taler
Sang & musikk
Torsdag 30. oktober Sangmøte
kl 18.00
Sangkoret ”Frekvens”
fra Frikirken i Bamle
Kafé/bevertning
(NB: Ikke barnekor øvelse)
Lørdag 1. november Grenlandsmarsj avd. Herøya kl 12.00
Søndag 2. november Kveldsmøte
Pastor Gordon Kleppe taler
Sang & musikk.
NB! Det kan bli forandringer underveis!
Se kirkeannonsene hver lørdag i avisen Varden.

Der du bor-konferansen
Den nye organisasjonen Der du bor – Grenland inviterer til
internasjonal nærmiljø-konferanse i Moflata Misjonskirke.
11.–14. september inviteres næringslivet, kommunale myndigheter, politikere og andre engasjerte til ulike seminarer med fokus
på å skape gode lokalmiljø i et internasjonalt samfunn.

Program:
Torsdag kl. 08.30–11.00 - Frokost-seminar
for næringsliv, offentlige myndigheter,
politikere og organisasjonsliv.
Grenland - et interkulturelt vekstområde.
Fredag kl. 18.00 – 22.00 Latin-Amerikansk kulturkveld
Unge voksne og familier
Lørdag kl. 10.00 – 15.30
Åpent seminar: Plass for alle – der vi bor

Francis Arjona.

EAM 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

TRELAST OG BYGGEVARER

Faste Lave Priser
HERØYA

«Musesyke»
Prøv Mousetrapper
- den hjelper!

Avd. Porsgrunn
Avd. Kjørbekk
Avd. Borgestad

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

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

Velkommen til en
hyggelig handel hos
REMA 1000 Herøya

bare lave priser

www.nyttig.no

Hverdager 7 - 22 Lørdager 8 - 20

der du bor 7

B-blad

Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

Kafé på Herøya –
et treffsted for unge
og eldre!
Hver onsdag kl 11.00-12.30 i skoleåret er det åpen formiddagskafé for alle i Misjonskirken. Oppstart onsdag 27.
august kl. 11.00.

1

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 lunsj i nærmiljøet. Du trenger ikke alltid å
dra til byen eller til Down Town for å nyte en kopp kaffe og sitte
og prate. Hva med en pust i bakken etter handling på Rema 1000
eller Rimi? Du kan også stikke innom å ta med deg mat hvis du
er på jobb.
Den nyoppussede kafeen i Misjonskirken er et hyggelig sted å
være for alle generasjoner. Har du barn er det bare å ta dem med
på ”Åpent Lekested”, her er det alltid noen leker som de kan kose
seg med. Vi kan anbefale Bodils gode snitter og kaker til en rimelig penge. Håper vi sees!

2

1
2
3

3

STØTTEABONNENT
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

!

Unge og eldre samlet rundt kafébordet koser seg
med lunsj i Misjonskirken.
De eldre koser seg på kafeen…
Bodil, Wenche og Frida koser seg med lunsjen mens barna
leker på Åpent Leksested…

Gi pantelappen til
et godt
formål!

Ja, jeg vil gjerne bli støtteabonnent på «der du bor».

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

Jeg ønsker å betale
kr. 350.- pr. år
kr. 175.- pr. halvår
(sett kryss)
Jeg ønsker å få bladet tilsendt
Konto nr. for «der du bor»: 2670 44 92188

Tomflaskene gir verdifull
støtte til arbeidet blant barn,
unge og eldre på Herøya.
Pantekassa har i juni og juli
gitt ca kr 600,- pr måned.
Takk til alle dere som gav
pantelappen!

Navn:
Adresse:
Postnr.

Sted:

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

8 der du bor

Nå håper vi mange vil
støtte oss med pantelapper
kommende måneder!

RESPONS - Erik Tanche Nilssen as

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.

