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Storstilt advents- og julemåned i
Misjonskirken!

Herøya Misjonskirke vil i år stå vakkert
pyntet til advents- og julemåneden. Barna
og familien vil være i fokus hele denne
måneden. Det blir tente lys, julestjerner og
feststemning i Misjonskirken sammen med
et program som vil fenge liten og stor.
Se program side 4. Håper vi sees!

Julemesse fredag og
lørdag 27.-28. nov.
Se program på siste side!
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–
–
–
–
–
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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!
Nå er høsten definitivt over. Kulde og regn har satt inn og snøen
vil snart komme. Vinteren er her med andre ord. For noen, til
stor glede, for andre - en fortvilelse. Uansett, når man går inn i
november og desember måned så er det ikke bare den kalde
vinteren man tenker på, men snarere den alltid gledelige julen,
sett i allefall fra barnas side. Julen, for noen en veldig travel og
slitsom tid, for andre en tid fylt med lys og glede. En tid da
familien endelig samles om det som betyr noe her i livet.
Gleden over å ha hverandre og å være sammen.
For meg gir troen og håpet til Gud livet mening og jeg synes
det er godt å leve selv i all travelhet som denne tiden gir oss. Og
når jeg tenker meg litt om synes jeg at livet er godt akkurat nå,
jeg er lykkelig! Men det viktigste av alt er likevel at om omstendighetene ytre sett skulle forandre seg og ikke alt er preget av
lykke, så eier jeg likevel en glede som ingen kan ta fra meg.
Gleden over å ha en himmelsk Far som elsker meg, og som
elsket meg så høyt at han var villig til å ofre sin Sønn - Jesus
Kristus for min skyld. Det er en glede ingen kan ta fra meg.
La meg likevel prøve å forklare forskjellen på disse to begrepene; glede og lykke. Mange tror at ordene betegner det samme
forhold, men det er en vesensforskjell som vi nok bør merke
oss. Det går an å si det slik, at om man ikke er i noen lykkelig
situasjon, så er det likevel mulig å beholde gleden. Lykke
betinges av karriere, suksess, tilfeldigheter og mennesker
omkring oss, men gleden sitter langt dypere og former et harmonisk sinn og er knyttet til grunnleggende livsinnstillinger og
overbevisning.
Det lyder besnærende at ”enhver er sin lykkes smed”, og
noen leser horoskoper for å finne lykken. Noen satser på ”lykkedyr” eller ”lykkepille”… Men det er sannsynlig at alt strevet
gjennom århundrers lykkejakt har gitt lite av den trygghet som
den ekte gleden bærer i seg. Nei, lykken er flyktig og ofte
øyeblikkets stemning. Gleden er mer varig og det gode, slitesterke og verdifulle hjertegods som forblir, selv om lykken
skulle svikte...
Julen har gledens budskap til menneskene: Frelseren er
født! Ordene fyller det evangelium som gir glede gjennom håp,
uansett hvor tung sorgen eller nederlaget skulle ramme oss.
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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. 10.00–10.30
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. 18.00–19.30
Ledere:
Bodil Kleppe - Tlf. 90 75 74 63
Wenche S. Larsen - Tlf. 40 4192 08
Dirigenter:
Cecilie Thambirayah Tlf. 48 22 83 78
Kristina Karlsen - Tlf. 97 19 02 89

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. 18.00–19.30 Barnekor (3 ganger i måneden)
Torsdag kl. 18.00
Sangmøte (siste torsdag i mnd.)
Fredag kl. 19.00
TreffpUNGt (ca. 2 ganger i mnd.)
Frelseren er født! Det er den himmelsendte proklamasjon som
bærer i seg DEN STORE GLEDE!
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…
Med denne lille hilsenen vil jeg ønske dere en velsignet jul
og et godt nytt år på vegne av Bodil, Markus, Benjamin,
Thomas og meg, og takke dere for fellesskapet og samarbeidet
i året som har vært.
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

Konfirmant 2009/2010
Herøya & Porsgrunn Misjonskirker samarbeider om årets konfirmantarbeid. Porsgrunn har 16 konfirmanter og Herøya har 1. Pastorene i
begge Misjonskirkene er hovedledere sammen med to hjelpeledere fra
Porsgrunn og to tyske jenter fra Herøya. Allerede til nå har konfirmantene vært på harry-tur i Sverige og konfirmantleir på Vegårshei sammen
med nesten 250 konfirmanter..
Det blir også en rekordstor konfirmanttur til London. Det ser ut til å
bli ca 110 konfirmanter og ledere som drar på tur i april 2010 med Bodil
& Gordon Kleppe som reiseledere. Vi gleder oss over at Londonturene er
blitt så populære hvert år.

Pastorene Alf Dagfinn Hovland
og Gordon Kleppe ønsker
velkommen til konfirmasjon i
Misjonskirken.

Overnatting under
åpen himmel på Setra
Barna på Etter Skoletid var på en spennende overnattingstur
19.-20. september på Lensmannssetra i Skien.
Det var en spent pastorpar som inviterte alle barna på overnatting
ute i det fri i slutten av september. Til sammen var det ca 45 barn
og ledere som drog av sted. Lederne på denne turen var Bodil &
Gordon Kleppe og de seks tyske jentene fra EVS teamet.
Vi var også i år heldig med været da vi dro opp til Setra selv om
det ble kaldt da solen forsvant. På Setra og skogsplassen hvor
leiren skulle lages ble alle barna delt oppi mindre grupper. Hver
gruppe fikk utdelt en rull med tau og en stor presenning og en av
de tyske jentene som hjelpeleder. De skulle selv lage deres egen
gapahuk. Med hjelp fra EVS teamet og Bodil & Gordon Kleppe
fikk vi opp ca 10 gapahuker. 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. Bodil og de tyske jentene hadde laget pinnebrøddeig som man stekte over bålet. Gordon hadde tatt med vaffeljern
til å steke vafler over bål og Bodil stekte vafler til alle deltakerne.
Det smakte svært godt og var populært hos alle. ”Politi og røver”
var gøy i mørket. Kun med lommelykt til hjelp måtte Gordon og
EVS teamet 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 ut på natten. Lite søvn til tross, da
bålet ble tent på morgenen og restene av pølsene ble spist var
humøret på topp igjen. Godt var det at vi fikk pakket ned soveposer og utstyr litt ut på dagen fordi regnet kom etter hvert, først
kun noen dråper og etter hvert bøttet det ned og alle var rimelig
våte, skitne og full av bållukt.
Men i år som i fjor var mange av deltakerne lei seg for å dra hjem.
Vi kan vel allerede nå si at det blir nok en ny tur neste år. Det er
bare å begynne å glede seg…

Megakoret på 1.000 sangere er klart for innsats…

Barnegospelfestivalen
11 år med Barnegospelfestival i Kragerø ble markert til gangs i
Kragerøhallen 17.-18. oktober 2009. Sentralt sto over 1100 unge
sangere, som avsluttet festen med kjempekonsert søndag.
Barnegospelfestivalen i Kragerø har på ingen måte mistet populariteten sin 11 år til tross. De fleste av korene kommer igjen år etter
år etter år, og i år var barnekoret fra Herøya med for andre gang.
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. På tribunen i hallen sto de tett i tett.
Foruten sang og øving var det god tid til lek og moro. Mange store
hoppeslott var satt opp i den store hallen, og på kvelden var det
nattsafari ute. Det var skummelt for noen men for de aller fleste
en stor opplevelse.
Fra Herøya var vårt eget kor, Herøya Gospel Children med.
Anført av leder Bodil Kleppe og Wenche Stormoen Larsen med
flere hadde barna det veldig moro. Dette var en kjempeopplevelse,
og våre deltakere gleder seg allerede til neste års gospelfestival.

Frokosten
går unna…
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Gruppebilde søndag morgen

Velkommen til årets advent og jul
Advents- og julemøtene i Misjonskirken ble i fjor en
stor suksess! Mye folk gjestet Misjonskirken i høytiden. Årets program står ikke tilbake fra fjoråret og vi
ønsker hele familien velkommen til å feire advent og
jul både sammen og ved tilbud til den enkelte generasjon. Programmet vil med andre ord være innholdsrikt
og varierende for store og små.

ner vi julegrana utenfor som vil sees av alle som kommer forbi
Misjonskirken på Herøya.
De fleste samlinger i denne tiden avsluttes med åpen kafeteria
hvor du får tid til en liten pust, matbit og en prat rundt kaffekoppen. Vi håper du tar deg tid til å besøke oss og ønsker deg vel møtt
til festkledd Misjonskirke!

Misjonskirken skal også pyntes fin til advent og jul.
Med masse levende lys, stor stall og krybbe, stjernehimmel og over hundre stjerner i taket gir oss et
fantastisk flott og stemningsfullt kirke. I tillegg ten-

Program:

Barnekoret vil delta i advent og julemøtene…

Ole Arne Hestvik deltar med sang på “Vi
synger julen inn”.

Det tyske EVS-teamet deltar på flere
arrangementer i adventstiden.

Ei gruppe fra Herøya Musikkorps blir med når ”Vi synger julen
inn”
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Torsdag 26. nov. kl. 19.00 - Sangkveld
Pajokoret fra Gjerpen synger
Bevertning
Fredag 27. nov. kl. 16.00 - Julemesse
Salg, lotteri og kafeteria.
Minikonsert kl 19.30
Lørdag 28. nov. kl. 12.00 - Julemesse
Salg, lotteri og kafeteria.
Minikonsert kl. 13.00/15.00/16.00/19.00
Minkonsert ved Rema 1000 kl. 18.00 og tenning av
julegran
Søndag 29. nov. kl. 17.00 - Adventsmøte 1.
Presentasjon av konfirmantene
Pastorene Gordon Kleppe og Alf Dagfinn Hovland
Konf.kafé, EVS teamet deltar
Søndag 6. des. kl. 17.00 - Adventsmøte 2.
Barnekoret Herøya Gospel Children
Adventsgave til alle barna, andakt m.m.
Kafeteria
Torsdag 10. des. kl. 18.00 - Adventssamling
Samarbeid mellom Misjonskirken & Normisjon
EVS teamet, Gordon Kleppe med flere…
Bevertning
Søndag 13. des. kl. 17.00 - Adventsmøte 3.
Barnekoret ”Drops” fra Skien og EVS teamet
Adventsgave til alle barna, andakt m.m.
Kafeteria
Onsdag 16. des. kl. 11.00 - Kafé møte med koldtbord
Moflata musikken synger, EVS teamet deltar
Asbjørn Johansen og Bodil & Gordon Kleppe
Gratis entre til koldtbord. Kollekt!
Søndag 13. des. kl. 17.00 - Adventsmøte 4. ”Vi synger julen inn!”
Barnekoret Herøya Gospel Children
Herøya Musikkorps, Ole Arne Hestvik
Ann Kristin Fjellvang, Bodil & Gordon Kleppe
Adventsgave til alle barna, andakt m.m.
Kafeteria
Torsdag 24. des. kl. 15.30 - Julaften gudstjeneste
Barnekoret Herøya Gospel Children
EVS teamet, Bodil & Gordon Kleppe
Fredag 1. jan. kl. 18.00 - Nyttårsfest
Zoarmusikken fra Skotfoss
Gordon Kleppe med flere. Bevertning
Søndag 10. jan. kl. 17.00 - Juletrefest i Herøyahallen
Barnekoret Herøya Gospel Children, Oldermannslaget,
Trygve Wikstøl, Gordon Kleppe med flere
Påmelding og entre: Ring Bodil på mobil: 90757463
NB: Det kan bli forandringer underveis!
Følg med i avisen Varden…

Felles juletrefest for hele Herøya
Årets juletrefest blir søndag 10. januar kl 17.00.
Merk av datoen og tidspunktet og bli med – hele
familien.
Fjorårets juletrefest ble en spennende nyskapning i form av et
samarbeid mellom Herøya Idrettsforening og Misjonskirken.
Samarbeid resulterte i en av de største juletrefester på Herøya
i manns minne. Det var en fest til stor glede for alle med ca 200
påmeldte.
På programmet kan vi nevne: Barnekoret Herøya Gospel
Children, EVS teamet fra Tyskland, Herøya IFs Oldermannslag
er husorkester, pastor Gordon Kleppe er konferansierer og det
blir julefortelling og sang ved trubadur Trygve Wikstøl.
Selvfølgelig blir det god tid til juletregang samt besøk av nisser som deler ut godteposer. Av servering kan vi nevne enkel
bevertning rundt koselige småborder i hallen.
Påmelding Bodil Kleppe på mobil 90 75 74 63 innen onsdag
6. januar 2010.
Pris pr person kr 50,-. Maks pris familie er kr 150,Praktisk ansvarlig i år er turngruppa
Arr: Herøya Idrettsforening og Herøya Misjonskirke

Trubadur Trygve
Wikstøl synger og
har julefortelling på
juletrefesten.

Barna satt stille som lys under fortellingen om ”juletreet”…

Det var mange barn og
voksne som gikk rundt
treet i fjor…

Husk
ung.klubben
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TEAM 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

13326_A4_REMA_Moflata

05.03.03

12:53

Faste Lave Priser
HERØYA

Side 1

«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

”Herøyaprosjektet”
Det er en økende interesse for fradeling
av boligeiendommer og etablering av ny
bebyggelse på Herøya. Porsgrunn kommune har ved utvalg for plan- og kommunalteknikk (PKT) derfor vedtatt at det
skal utarbeides en områderegulering over
Herøya. Områdereguleringen skal ta opp
i seg de arealmessige og transportmessige endringene som skjer på Herøya i
fremtiden ved tilrettelegging for kollektivtransport, gang - og sykkelveger og øvrige
kyst- og turstier sett i sammenheng med ny
og eksisterende bebyggelse.
«Herøyaprosjektet»
Barn og unge på Herøya har laget en utstilling som innspill til reguleringsplanprosessen om Herøya. Barna viser bilder og
tekst av bra og dårlige steder på Herøya
og steder de ønsker å forandre. Dette er
et prosjekt som kommunen har satt i gang

om hvordan en kan få et bedre bomiljø på
Herøya. Her er 7. klasse-elevene dratt med
som ressurspersoner til å jobbe med dette
prosjektet. I denne forbindelse har mange
elever på Herøya nevnt Misjonskirken
som et godt sted å være. Det et satsning på
Etter Skoletid, barnekor og ungdomsklubb
som blir nevnt i ord og bilder. Tilbudet
som Misjonskirken har er også nevnt i
høringsplanen for skolestrukturen i ved
Rådmannen i Porsgrunn. De sier:
”4. Tilbud for elevene ved Klevstrand
etter skoletid. Hver onsdag slutter
elevene ved Klevstrand skole tidligere
pga møter i personalet. Elevene fra 5.
klasse, som ikke har SFO-tilbud, har
da et tilbud om å gå bort til Herøya
Misjonshus, hvor engasjerte foreldre
og pensjonerte lærere arrangerer «etter
skoletid». Der får de leksehjelp, tilbud
om å kjøpe litt mat, og ikke minst, de får

Bli med på laget ...
Kunne du tenke deg å hjelpe oss
i pionerarbeidet på Herøya? Det være seg i
barnearbeidet, 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…

Gi en julegave!
Bli en fast støttespiller til et positivt
arbeid og få igjen på skatten!
Desember er en tid hvor vi er vant til å gi gaver til hverandre.
Det er godt å bli tenkt på og få en oppmuntring. Misjonskirken trenger også gaver for å satse slik de gjør. Det gode er at
du kan gi gaver og få igjen penger (!!!) til sommeren igjen.
Du kan bli en engangsgiver eller en fast støttespiller til arbeidet i Misjonskirken og faktisk få igjen penger på skatten.
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
å gi til et godt formål i nærmiljøet.
Med flere faste støttepartnere kan vi skape et enda bedre
tilbud til barn, unge og eldre.
Ta kontakt med oss så får du hjelp til å komme i gang med
å gi skattefritt.

være sammen med andre barn i stedet
for å komme hjem til et tomt hus.”
Vi er veldig glad for at arbeidet blir lagt
merke til og verdsatt av både barn & foreldre, skole, nærmiljø og kommune.

Midtukegudstjeneste
Hver onsdag kl. 10.00-10.30.
Midtukegudstjeneste er en annerledes er halv times bønnegudstjeneste i stillhet og bønn for nærmiljø, skole og barnehage, syke
hus, kirker, verdenssituasjon, de
som er til stede og for de tente
lys. Midtukegudstjenesten er på
mange måter et hvilested og en
ladestasjon for mennesker i alle
aldre. Gudstjenesten består av
et par fellessanger, et Bibelord
og bønn!
Å bry seg om andre er viktig. Å tenne lys for andre er også tenne
håp om bedre tider for mange mennesker som sliter i dag…

Åpen kafeteria for alle!
Hver onsdag kl. 10.30-11.45.
Det er åpen kafeteria i
Misjonskirken på onsdager hvor snitter, kaker
og kaffe står på menyen.
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.
Håper vi sees!
Pensjonistene koser seg og praten går livlig for seg i kafeteriaen…

der du bor 7

B-blad

Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

Velkommen til julemesse i Misjonskirken
Misjonskirken inviterer til julemesse fredag og lørdag 27.-28. november.
Det blir dager med masse på programmet. Vi inviterer til kafeteria, salg av markens grøde, ”ting & tang”, lotteri,
minikonserter av gjestende kor og grupper, og ikke minst tenning av julegrana ute på lørdag. Det er mye fint å
kjøpe, mye fint å se og høre, mye godt å spise.
Håper vi sees!

Program:

Fredag kl 16.00 – 21.00

Kl 16.00-19.30 – Julemesse og kafé
aktsmusikken”
Kl 19.30 – Minikonsert for godt voksne ved ”And
Kl 20.30 – Aften trekning

Lørdag kl 12.00 – 20.30

Kl 12.00- 20.00 – Julemesse og kafé
land
Kl 13.00 – Minikonsert med EVS teamet fra Tysk
land
Tysk
fra
et
team
EVS
med
rt
konse
Mini
–
Kl 15.00
nslag
rman
Olde
IFs
ya
Kl 16.00 – Konsert med Herø
1000
Kl 18.00 – Minikonsert med barnekoret ved Rema ken
nskir
Misjo
til
1000
Rema
fra
r
fakle
med
etog”
”Niss
ken
Kl 18.30 – Tenning av julegrana utenfor Misjonskir ken
nskir
Misjo
i
koret
barne
med
rt
konse
Mini
Kl 19.00 –
Kl 19.30 – Aften trekning
På menyen:
kaker
Fredag: Suppe & focaccia brød, pizza, snitter og
kaker
og
r
snitte
r,
pølse
saft,
Lørdag: Risgrøt med
Nissetog og tenning av julegran:
til
Alle barn som blir med i nissetog fra Rema 1000
og
etter
er
erkak
pepp
Misjonskirken får klementiner og
t jule
utdel
det
blir
1000
Rema
Ved
tenning av julegrana.
lua!
nisse
fram
finn
og
med
Bli
.
gløgg

Herøya IFs Oldermannslag har konsert på lørdag kl. 16
på julemessa.

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
Jeg ønsker å få bladet tilsendt
(sett kryss)
Konto nr. for «der du bor»: 2670 44 92188
Navn:

Sted:

Kupongen sendes til:
Herøya Misjonskirke, Fjordgt. 18, 3936 Porsgrunn
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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 gir oss ca. kr 500–
600 pr. måned.
Takk til alle dere som gir oss
pantelappen!

Adresse:
Postnr.

Gi pantelappen til
et godt formål!

Nå håper vi mange vil støtte oss med pantelapper julemånedene!
Miljømerket trykksak 241 749

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik T

