Herøya Misjonskirke

•

Nr. 4

•

nov./des. 2008 / jan. 2009

Rekordoppslutning på
Etter Skoletid...
Etter Skoletid opplever rekordstort innrykk av barn hver onsdag.
Opptil 65 barn kommer trofast uke etter uke til leksehjelp, god
og billig mat, aktiviteter og sosialt fellesskap. Vi gleder oss
over at tiltaket har blitt så godt
mottatt på Herøya.

... snart er
det adventsog julemøter
for liten og
stor i Misjonskirken!
Les mer om vår satsing i
julehøytiden på side 5.

Fra
Etter Skoletids
overnattingstur
ute under åpen
himmel i september.
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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 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!
Det er november og høst er i ferd med å bli til vinter. Det blir
stadig kaldere og fuktigere ute. Det betyr bare en ting for oss:
adventstiden og julen nærmer seg igjen!
For mange er denne tiden årets mest stressende periode. Flere
mennesker opplever depresjoner i mørketiden, andre økonomiske
problemer og kjøpepress kombinert med en gedigen finanskrise
hengende over oss. Andre igjen sørger over livets nedturer og
motganger, kanskje mer enn noen gang ellers i løpet av året. Alt
dette kombinert med det vanlige stresset, jaget og presset som ofte
har en tendens til å akselerere i disse tider, og hvor ble tiden vår
av? Det er med andre ord ikke bare moro, forventing og glede som
preger oss på bakgrunn av alt dette. Når vi i kalde Norge får et inntrykk gjennom media av at det er truende mørke skyer over den
nasjonale og internasjonale horisont, trenger vi å høre et godt budskap om håp og glede.
Kjære naboer! Julens budskap er derfor som skreddersydd for
denne tid. Det er kanskje på tide å skrelle av all festivitas og
komme inn til kjernen i kommende høytid. Budskapet om glede,
fred, fremtid og håp. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg
kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren.” Lukas 2:10-11
Vi ønsker alle at kommende adventstid og jul skal være en tid
preget av forventning, lys og glede. Benytt deg derfor av muligheten til å komme til Misjonskirken i år og ta deg en ”pust i bakken”. For barna vil advent og jul alltid stå i forventingens tegn. Du
blir glad når du ser barna fryde seg når de synger og ler, lytter og
ser. Deres ansiktsuttrykk forteller alltid mye…
Vi vil anbefale årets adventsmøter 7. og 21. desember for deg
og din familie. I tillegg har vi sangmøte 27. november for de mer
”godt voksne” og førjulskonsert med Oldermannslaget 18. desember. Søndag 11. januar er det juletrefest med besøk av Viggo
Klausen. Håper vi sees.
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!
God adventstid!
På vegne av familien
Gordon Kleppe - Redaktør
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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 lørd.
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 (3 ganger i måneden)
Torsdag kl. 18.00
Sangmøte (siste torsdag i mnd.)

Hybler ferdig oppusset
I høst har leiligheten i 2. etasje, som har fungert som kontor
i flere år, blitt pusset opp til to flotte hybler. Badet har blitt
helt nytt og kjøkkenet noe oppgradert.
Det er pastorparet som har satt i gang arbeidet og de er svært fornøyde med resultatet. Mange timer har de brukt på å rive, rydde,
planlegge og handle inn til de nye hyblene. Likevel legger de
ikke skjul på at uten noen ildsjeler hadde de ikke kommet i
havn med prosjektet. En stor honnør og takk til Knut Harald
Hollerud som i en tre ukers periode har snekret og holdt på sent
og tidlig. Uten ham hadde ikke hybelen vært ferdig ennå… Det
samme kan sies om Tommy Larsen som gav oss uvurderlig
hjelp. Vi vil også rette en stor takk til dugnadshjelpen vi fikk
fra flere naboer og kjente. Takk til Børre Hustoft, Kenneth
Andersen, Roy Andreassen, Hans Kristian Bækkevold, Håkon
Hansen med flere.
Nå ser vi fremover og kan endelig konsentrere oss om driften
igjen.

Karl Fredrik, ridder av Kongo!
Det ble en festaften i Moflata Misjonskirke
søndag 19. oktober. Republikken Kongos
ambassadør Andre Hombessa og konsul Walter Persson kom for å gi vår
pastor Karl Fredrik Kittils en «Ordre
du Mérite Congolaise», den høyeste utmerkelsen i Kongo-Brazzaville.
Sammen med disse æresgjestene var varaordfører og stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg fra
Skien og mange andre prominente gjester fra fjern og nær.

Bare fire skandinavere har fått «Ordre du
Mérite Congo-laise» før og ved denne
utmerkelsen er han godtatt av den kongolesiske stat. Det er en takk for alt han har
gjort for folket i Kongo.
Karl Fredrik har gitt en stor del av
livet sitt for å hjelpe folk i nød og er fortsatt tilsluttet oss som rådgiver. Han har
vært uunnværlig i å skape kontakt mellom Kongo, de skandinaviske statene og
de stridende parter i Kongo. Det humanitære arbeidet over mange år ga mange kontakter – også hos
styresmaktene. Og det var disse kontaktene som gjorde
Kittilsen til en viktig mellommann da borgerkrigen brøt ut for
fullt i 1997.
Tiden etter drev Karl Fredrik flyktningarbeid og humanitært arbeid i flere afrikanske land og fått i gang flere skoler og
oppbygging av land etter krig. Han startet «Grenlandsaksjon»
rettet mot Romania, aksjonene «La Kongo leve» og «La
Afrika leve» rettet mot det afrikanske folk.
I alt det Karl Fredrik har gjort og arbeidet med, har gudstroen vært svært viktig. Gud har bedt oss om å bry oss om
hver-andre, og det er nettopp det som har vært drivkraften for
ham. Vi er stolte av vår ferske Ridder av Kongo og ønske å
gratulere ham med en velfortjent utmerkelse.

Rekordstort konfirmantkull i Misjonskirkene!
Aldri før har det vært så mange konfirmanter i Misjonskirkene i
Grenland. Skien, Gjerpen, Bøle og Porsgrunn har store kull og sammen med Moflata blir det hele 84 konfirmanter og ledere som skal
på tur til London i mars 2009.
Konfirmantene på Bøle, Moflata og Porsgrunn har felles undervisning
dette året, og neste år håper vi Herøya blir med. Det betyr flere ungdommer sammen og flere ledere til å dele på ansvaret. Pastorene Eirik Fjeld fra
Bøle og Alf Dagfinn Hovland fra Porsgrunn er med som hovedledere fra
hver sin menighet, mens Gordon Kleppe fra Moflata & Herøya er administrativ leder.
Annenhver uke møtes de til samling i en av Misjonskirkene til undervisning og fellesskap. Til nå har de vært sammen mange ganger til undervisning, de har fått med seg en harry-tur til Sverige og presentasjoner i de forskjellige Misjonskirker. Nå venter konfirmantleir på Vegårshei i november
for fylkene Agder, Telemark og Vestfold.
Vi gleder oss over arbeidet og anbefaler konfirmantarbeidet i våre samarbeidskirker for deg som skal stå som konfirmant neste år. Herøya
Misjonskirke tar gjerne imot deg som konfirmant neste år og ber deg om
å ta kontakt med undertegnede…

Gruppebildet ved oppstart ...

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:
• Torsdag 27. november kl. 18.00 kommer ”Treffmusikken” fra Frelsesarmeen i
Langesund.
• Torsdag 18. des. blir det førjulskonsert med Herøya IFs Oldermannslag kl. 18.00.
• Onsdag 28. januar kl 19.00 (Merk dag og tid!) kommer ”unge voksne” koret
”Pajo” fra Gjerpen Misjonskirke med blues-pastor Jon Ultvedt i spissen.
I tillegg har vi alltid på Herøya, kafé eller bevertning. Da trår de eldre i Festkomiteen
fra menigheten til og steller med smørbrød, kaffe og kaker. Da er det bare å ta veien
innom Misjonskirken på Herøya. Håper vi sees!

Sangkoret «Treffmusikken» fra
Frelsesarmeen synger torsdag 27. november.
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Lærerhjelpen på Etter Skoletid
Vi har vært så heldige og fått god hjelp av ”gamle” lærere på Etter
Skoletid.
Det er et tverrkirkelig ”lærerstab” som skifter på oppmøte på Etter
Skoletid. Sigrunn Dalene er fra Moflata Misjonskirke, Inga Birgitte Magnussen er fra Normisjonen på Herøya og Bjørn Løberg er fra Metodistkirken i Porsgrunn. Bjørn har vært mattelærer på Skogmo videregående og
Inga Birgitte har vært lærer på Klevstrand skole i sin tid.
Vi merker en voksende utvikling av barn som gjør lekser i kirkerommet.
Flere bord og stoler må settes frem, og bokstabelen vokser når alle finner
frem leksene sine.
Vi er glad for at vi kan tilby hjelp og vi oppfordrer foresatte til å
oppfordre barna til å gjøre lekser når de nå har en slik unik mulighet til å
få litt hjelp. Takk til lærerhjelpen og de andre frivillige som gjør det mulig
å drive Etter Skoletid.

Lærerne Sigrunn Dalene, Inga Birgitte Magnussen
og Bjørn Løberg.

Spennende overnatting på Etter Skoletid
Barna på Etter Skoletid var på en spennende overnattingstur
27.–28. september på Lensmannssetra i Skien.
Det var et spent pastorpar som inviterte alle barna på overnatting ute i det fri i slutten av september. Til sammen var det ca.
35 barn og ledere som dro av
sted. Lederne denne turen var
Bodil og Gordon Kleppe, Kenneth Andersen, Håkon Hansen
og EVS-teamet.
Det første vi fryktet var: Ville
det bli regn? Ville det bli minusgrader eller mye vind? Noen
tanker til vår herre må ha hjulpet
for tur ble det og været var ikke
så aller verst. På natten var vi
nede i 4–5 grader, og det er jo
ingenting for vikinger fra nord!
Jan Erik, Markus, Herbert
Da vi kom opp til Setra og
og Tom Henrik synes overskogsplassen hvor leiren skulle
natting var kjempegøy.
lages, ble alle barna delt opp i
mindre grupper. Hver gruppe fikk utdelt en rull med tau og en
stor presenning. De skulle selv lage deres egen gapahuk. Med
lederes hjelp fikk vi opp ca. 10 gapahuker. Med kniv i hånd ble
det bare en som kuttet seg så pass at en legesjekk måtte til for sik-

kerhets skyld. Etter at nistepakken var fortært var det innsamling
av ved til bål senere på kvelden. Leken gikk lystig for seg i skumringen før bålet ble tent og pølsene kom på spiddene de hadde
laget. Politi og røver var populært i mørket. Kun med lommelykt
til hjelp måtte Kenneth Andersen og Gordon Kleppe finne alle
«røverne» som hadde gjemt seg.
Da kvelden var over
og soveposen ble funnet frem var det likevel
ikke mange som sov
før langt på natt. Lite
søvn til tross, da bålet
ble tent på morgenen
og restene av pølsene
ble spist kom både sol
og varme og lyste opp
dagen for oss.
Mange av deltakerne hadde ikke lyst til
å dra hjem igjen, så vi
tror vi kan si allerede
nå at det blir nok en tur
Grilling av pølser rundt bålet var
neste år. Det er bare å
populært. Her har Gordon funnet
begynne å glede seg...
frem stekepannen også.

Barnegospelfestivalen 2008
10 år med Barnegospelfestival i Kragerø ble markert til gangs
i Kragerøhallen 25.-26. oktober. Sentralt sto over 1100 unge
sangere, som avsluttet festen med kjempekonsert søndag.
De fleste av korene kommer igjen år etter år etter år, og i år var
barnekoret fra Herøya med for første gang. Trolig har festivalen
aldri tidligere samlet så mange deltakere.
Lørdag kveld var den store bursdagsfesten for ungene. Da festen hadde vart
en time, så var det duket for den virkelige store overraskelsen. En 360 liter
stor iskake pyntet med stjerneskudd,
sjokoladeboller, kjeks og annet ble trillet inn i hallen. Ungene sto nærmest og
måpte over alle denne isen, noen kløp
seg i armen og trodde kanskje det var en
drøm. De unge sangerne hadde først og
fremst kommet til Kragerø for å synge,
eller rettere sagt for å øve og atter øve
inn sanger til søndagens store konsert.
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På tribunen i hallen sto de tett i tett. En sjelden gang var tribunen
fylt til siste plass, og vel så det. Hvor mange forelder, besteforeldre, tanter, onkler og andre som hadde funnet veien til avslutningskonserten har vi ikke tall på. Det dreide seg om flere hundre,
som fikk høre glade barnestemmer synge av hjertens lyst så taket
i hallen nesten lettet. Glemmes må for
all del ikke Jarle Waldermarsen som
trollbandt små og store med sitt engasjerte «show» med bibelfortellinger på
en enkel og lettfattelig måte.
Fra Herøya var vårt eget kor,
Herøya Gospel Children, med. Anført
av leder Bodil Kleppe var åtte kormedlemmer og to dirigenter med. En
kjempeopplevelse ble det for våre deltakere som allerede gleder seg til neste
års gospelfestival.
Hele gjengen på vei inn i
Kragerøhallen.

Spennende adventsog juleprogram i Misjonskirken
Misjonskirkene vil stå vakkert pyntet i advents- og julemåneden. Alle generasjoner vil oppleve et feststemt Misjonskirke,
men barna og familien vil selvsagt være mest i fokus denne
1

måneden til og med juletrefesten 11. januar. Det blir et mangfoldig program som vil fenge liten og stor med en ramme av
tente lys, julestjerner og kafeteria i Misjonskirken.

Vi begynner med adventsmøte 7. desember kl 17.00.
Vi vil pynte juletreet *), åpne adventskalender med gave til alle barna
og det blir masse lys og farger. Sang og musikk besørger Herøya
Gospel Children 1 , pastorparet og EVS teamet vil delta.

2

Onsdag 17. desember kl 11.00
er det kafémøte for den godt voksne generasjonen.
Først en times samling i kirkesalen før bespisning. Kan vi friste med
Bodil & Gordons koldtbord? Moflata musikken 2 med flere vil delta.
Gratis entré men det tas opp en god kollekt til arbeidet og dekking av
utgifter.
3

Torsdag 18. desember kl 18.00
er det førjulskonsert med Herøya IFs Oldermannslag. 3
Det blir en kveld i sang og musikkens tegn. Vi gleder oss til besøket og
anbefaler møtet til alle på Herøya og gjester fra andre steder. Det blir
selvsagt bevertning/kafé til inntekt for arbeidet i Misjonskirken.

4

Søndag 21. desember kl 17.00 synges julen inn.
En ny tradisjon ønskes skapt hos oss og for alle på Herøya. Med oss
denne kvelden blir Herøya Musikkorps 4 , entertaineren Ole Arne
Hestvik 5 og Herøya Gospel Children. 1 Det blir med andre ord mye
sang og musikk. Juletreet blir ferdigpyntet *) og alle barna vil få gave
fra adventskalenderen. Selvsagt blir kafé etter samlingen i vår koselige kafeteria.
Torsdag 1. januar kl 18.00
er det nyttårsfest for godt voksne i Misjonskirken.
Zoar musikken 6 fra Misjonskirken på Skotfoss blir med å synge og
pastor Gordon Kleppe taler. Her blir det selvsagt bevertning ved festkomiteen.

6

7

Søndag 11. januar kl 17.00
er det ”god gammeldags” juletrefest for hele familien. 7
Det blir sang ved Herøya Gospel Children 1 og pastorparet blir selvsagt med. Fra Kristiansand kommer barnepastor Viggo Klausen 8 som
synger og har andakt. Han er blant landets dyktigste barnearbeidere
og vil denne kvelden glede oss med sitt besøk. Det blir selvsagt juletregang og utdeling av godteposer til alle barna. Tid for den gode samtale skjer i kafeteriaen. Her blir også noe godt å bite i.

5

8

Advent og jul i Misjonskirken vil være en satsning for oss på
Herøya. Her er det noe for enhver smak for alle generasjoner.
Dette er med andre ord noe hele familien må få med seg.
Vi håper å se deg i Misjonskirken under våre møter i desember
og januar.

Hobbykveld*) x 2 i desember
EVS-teamet sammen med pastorparet inviterer til to hobbykvelder i Misjonskirken i
desember.
Fredag 5. og 19. desember kl 18.00–21.00 er det hobbykveld for barna i Misjonskirken. Disse
kveldene lages det juletrepynt, julegaver, julekaker med mer… Barna deles opp i små grupper
og lager forskjellige ting med hjelp fra ungdomsteamet vårt og Bodil Kleppe. Noe av julepynten de lager brukes på påfølgende adventsmøte søndag da juletreet skal pyntes.
Det blir noe å bite i og kanskje en liten filmsnutt å se også…
Det blir påmelding senest onsdag 3. desember. Pris etter antall…
Mer info deles ut på Etter Skoletid og på barnekoret.

EVS-teamet ved Franziska og
Miriam.
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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
Hverdager 7 - 22 Lørdager 8 - 20
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www.nyttig.no

Internasjonal skole
leide Misjonskirken
International School Telemark leide Misjonskirken i forbindelse med markeringen av FN dagen 24. oktober.
Det var skolens barnehage som hadde utstilling av malerier som
barna hadde laget til inntekt for et veldedig formål for barn i
Afrika. Det var mange foreldre og familie ellers som var innom
utstillingen og fikk i seg en matbit i kafeteriaen.
Skolen ligger ved Herøya Næringspark og er ”nabo” til
Misjonskirken.
Vi ønsker dem lykke til og velkommen igjen til oss.

Noen av
spillerne
på laget.

Gutter 12 år i håndball
i gang på Herøya...
Pastor Gordon Kleppe i Misjonskirken trener 12-års laget i
håndball for Herøya Idrettslag. Hver mandag trener de i
Hydro-hallen kl 16.00-17.00 og på noen tirsdager kl 17.3019.00 i Eidangerhallen.
Etter en sped begynnelse med kun noen få gutter er det nå en
fast gjeng på 13 gutter. Serien har allerede begynt og etter to
kamper er fasiten null poeng med likevel en merkbar framgang i spillet. De fleste har kun spilt 2 måneder, men har
allerede lært mye siden starten. Vi ønsker laget lykke til
fremover og tenker du på å spille håndball, velkommen på
trening!

Julegave med
skattefradrag

Det var en stor forsamling som møtte opp på jubileumet.

Tippen
Barnehage – 20 år
Vår nærmeste nabo, Tippen Barnehage, feiret et storstilt
20 års jubileum 2. oktober.
Det var en festdag som ble markert i barnhagen denne oktober dagen. Barnehagen var flott pyntet, det samme var barna
og de ansatte. Det var jo ikke hvilken som helst dag i Tippens
historie. Med ordføreren på besøk og alle foreldre, søsken og
familie for øvrig samlet ble det en minnerik festdag.
Oppvisning av barna, hilsener og taler fra gjester og ansatte
fikk frem smilebåndet og latteren hos mange.

Vi er svært takknemlige for alle som gav en sommergave til
Misjonskirken. Nå er det snart jul og vi får mer penger
mellom hendene til å handle og til å gi.
Vi vil oppfordre deg til å bli med å gi en gave til et godt
og positivt arbeid blant alle generasjoner på Herøya. Uten
frivillige til å hjelpe og gave fra støttespillere kan vi ikke
drive arbeidet og satse ennå mer for det gode liv på herøya.
Vi oppfordrer defor flere til å bli med på giverlaget. Har
du lyst og mulighet til å bli fast støttepartner, 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 månedlige 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 å gi til et godt formål i
nærmiljøet.
Ta kontakt med pastor 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 på Herøya.

Vi setter pris på det gode arbeidet barnehagen gjør og gratulerer dem med dagen.
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B-blad

Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

Voksende
oppslutning på
kafeen!
Hver onsdag kl. 11.00–12.30 i skoleåret er det åpen formiddagskafé for alle i Misjonskirken.
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.
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!

Moflata med
hjerte for Herøya ...
Moflata Misjonskirke med pastor Karl Fredrik Kittilsen i
spissen har hjerte for satsing i bydeler. Han og styret i
menigheten på Moflata oppfordrer alle å bli med i en støttegruppe for utvikling av bydelskirker i Grenland.
Deres første prosjekt er å hjelpe Herøya Misjonskirke slik at
de kan ha pastor i 100 % stilling fra 1. august 2009.
Innsatsen for barna og arbeidet med å gi Herøya en oppgradert Misjonskirke for nytt arbeid i en ny tid har imponert
menigheten på Moflata.
Moflata Misjonskirke har derfor opprettet et støttefond med
kr 50.000.- årlig til Herøya. Nå mangler kun ca kr 75.000,årlig for å nå målet som er full pastorstilling på Herøya.
Moflata oppfordrer alle lesere av ”Der du bor” om å bli med
på laget. Du kan gi din gave direkte til Herøya til konto
2670.44.92145.

Misjonskirkene med
ny profil og webside
Voksende oppslutning på kafeen,
men ennå plass til mange flere.

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

!

Ja, jeg vil gjerne bli støtteabonnent på «der du bor».
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
Navn:
Adresse:
Postnr.

Sted:

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

8 der du bor

I disse dager jobber vi med ny profil for ”Misjonskirken – der
du bor” familien. Vi ønsker å friske opp synsinntrykket både
i menighetsbladet og på nett. Vi satser på at de nye nettsidene
vil være oppegående før julestrida melder sin ankomst.
De nye webadressene er ikke helt klare enda, men vil bli
annonsert så fort de er bestemt. Adressa blir sannsynligvis:
www.herøyamisjonskirke.no

Gi pantelappen til
et godt formål!
Husk pantekassa som står i Rema 1000 og Rimi butikkene på Herøya.
Tomflaskene gir verdifull støtte til arbeidet blant barn,
unge og eldre på Herøya.
Pantekassa har i september gitt til sammen 591 kroner.
I oktober kom det inn 737 kroner.
Takk til alle dere som gav pantelappen!
Nå håper vi mange vil støtte oss med pantelapper kommende måneder!

RESPONS - Erik Tanche Nilssen as

