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Velkommen til adventsog julefeiring i Misjonskirken!

Misjonskirken ønsker store og små velkommen
til flotte samlinger for hele familien gjennom
hele desember og begynnelsen av januar.
Håper vi sees!
For 7. år på rad
Herøya
arrangører Misjonskirkene i Grenland
Gospelkor
barneleir. Fra Herøya

Vi inviterer til:

– Julemesse, lørdag 27. november.
Se siste side.

– Vi synger julen inn, søndag 19.des.
– Juletrefest, søndag 9. januar.
Se side 5.

‘'Dette endrer alt - igjen.. »''

reiste 35 barn og
voksne på leir.

Siste nyhet fra Misjonskirken endrer alt igjen. Herøya Gospelkor startet opp i september
og har allerede over 40 medlemmer. Gled deg til å høre gospelkoret i tiden fremover.
Selv med få øvelser låter de bra under ledelse av Svenn Aage Johansen og Kjetil Ask.
Koret er åpent for alle som liker å synge.

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 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

Kjære naboer!
Høsten er gått over til vinter. Det er surt, kaldt og mørkt ute.
For mange oppleves vinteren nettopp slik, mørk og kald. Alt
kan føles tungt, dødt, mørkt og vanskelig. Men hør: det er
bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket!
I mørketiden tenner vi hjemme masse lys. Bodil gleder
seg hver høst og vinter til å fyre på peisen og ha masse lys og
varme. Det blir gjerne da en tur til Ikea og hamstring av te-lys
og kubbe lys.
Det er klart det har med innstilling å gjøre, spør du meg.
Tenner du lys, tenner du håp. Du trenger ikke være motløs,
pessimistisk eller deprimert. Du trenger noe positivt å gripe
fatt i som kan hjelpe deg til å løfte blikket og se fremover.
Da er nettopp budskapet for kommende høytid i høyeste grad
relevant. Hør bare…
Bibelen sier om Jesus og hans komme: “I ham var liv, og
livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det”. Og videre: “Det sanne lys som lyser for
hvert menneske, kom nå til verden”.
For å beskrive hensikten med Jesu komme som startet med
hans fødsel - julen, brukes to kraftige bilder – liv og lys. Jesus
Kristus er livet. Jesus Kristus er lyset. Begge deler forteller noe
veldig viktig om hensikten med hans komme. Selv sa Jesus:
“Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i
mørket, men ha livets lys”.
De som tar imot Ham som er Livet og Lyset, får selv liv og
lys. De får det sanne livet, det livet som består i at de er Guds
barn. De får lys på den måten at de ikke lenger lever i åndelig
mørke og uforstand. De ser at Gud er en nådig Gud som elsker
alle og som tilgir dem alle deres synder.
Dette budskapet vil gi lys og varme i mørketiden, og
julens budskap kan i år gi deg lys, liv, glede og fred. DEN
STORE GLEDE er: Frelseren er født!
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 og ta en ”pust
i bakken”. Du skal vite at du og dine ALLTID er hjertelig
velkommen!
Ha en riktig god jul og et velsignet godt nytt år. Takk for
fellesskap og samarbeid i året som har vært.
Varme julehilsener
Bodil & Gordon Kleppe
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Fjordgata 18
3936 PORSGRUNN
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
TreffpUNGt:
Ungdomsklubb ca. 2 fred. i mnd. kl. 19.00.
Leder: Gordon Kleppe

Kafeteria:
Hver onsdag kl. 11.00–12.15
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Etter Skoletid:
Hver onsdag kl. 12.15-15.30
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Gordon Kleppe - Tlf. 920 69 100
Barnekor
Herøya Gospel children og
Herøya Gospel Teens
Torsdager kl. 17.00–18.30
Cecilie Thambirayah tlf. 48 22 83 78
Herøya Gospelkor:
Tirsdag kl. 19.30–21.30
(ca. 2 ganger i mnd.)
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Svenn Aage Johansen Tlf. 954 81 611

Opplag: 1300 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 (ca. 3 ganger i mnd.)
Tirsdag kl. 11.30
Bønnegruppe
kl. 19.30
Herøya Gospelkor (ca. 2 gan. i mnd.)
kl. 20.00
Livsnær gruppe (hver 3. uke)
Onsdag kl. 10.30–11.00 Midtukegudstjeneste
kl. 11.00–12.15 Åpen kafeteria/Åpent Lekested
kl. 12.15–15.30 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.)

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…

Stappfull kirke

med «Seven» konsert og
konfirmantpresentasjon

Søndag 26. september inviterte Misjonskirken til konsert med den kjente
jentegruppa «Seven». Samtidig var det
også presentasjon av årets konfirmantkull. Hvilken kveld det ble...
En må tilbake til innvielsen av lokalet for
mange ti-år siden, før vi finner så mange
mennesker samlet på en gang i Misjonskirken. Over 200 barn, ungdommer, voksne og eldre var samlet til kjempefest.
Tidligere på dagen hadde barnekoret og Seven jentene
sangseminar med øvelse på sanger som skulle synges senere
på konserten. Fantastisk sang med masse trøkk, barnslig liv og
glede ble resultatet.
Konfirmantene ble også presentert i samme møte. 12 konfirmanter måtte presse seg frem gjennom forsamlingen for å
komme frem til plattformen for å bli presentert og motta bibel.
Konfirmantene hadde også felles kafé dugnad hvor de solgte
mat etter konserten til inntekt for sin tur til London i mars
2011.
Med så mange mennesker tilstede var det problematisk å
finne et sted å sitte ned med kaffekoppen, men med godt humør

Konfirmant?

Seven-jentene sammen med Herøya Gospel Children.
stod folk igjen og koste seg mens konfirmantene gledet seg
over inntektene og barnekoret for den flotte opplevelsen å ha
sunget med ”Seven” jentene.

Konfirmantene godt i gang ....

Forrige år var banebrytende. Første konfirmant i Misjonskirken kom etter oppstart av pionerarbeidet på Herøya i 2007.
:
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Undervisningen er kommet godt i
gang. Presentasjon av konfirmantene i
Misjonskirken var 26. september. Harrytur til Sverige ble unnagjort i oktober og
første helg i november var ca 200. konfirmanter og ledere samlet til konf.leir på Vegårshei.
Frem til mars måned vil dere nå se konfirmantene selge lodd til inntekt
for konfirmantturen til London i mars. Ta vel imot dem og kjøp masse
lodd! Ellers vil konfirmantene delta med ulike typer dugnad fremover
både i Misjonskirken og på Herøya. Støtt opp om det positive arbeidet.

”Ka du tru?”

Presentasjon av konfirmantene ved
pastor Gordon Kleppe, søndag 26. september.

Fra konf.leiren på Vegårshei 5.–7. november.

Barnegospelfestivalen 2010
12 år med Barnegospelfestival i Kragerø ble markert til
gangs i Kragerøhallen 16.–17. oktober. Sentralt sto over
1000 unge sangere, som avsluttet festen med kjempekonsert
søndag.

Wenche og jentene koser seg
på festivalen.

Barnegospelfestivalen i Kragerø har på ingen måte mistet populariteten sin 12 år til tross. De fleste av korene kommer igjen år
etter år etter år, og i år var barnekoret fra Herøya med for
tredje gang.
Herøya Gospel Children anført av leder Bodil Kleppe,
Wenche Stormoen Larsen og Cecilie Thambirajah reiste med ca
20 barn fra koret i Misjonskirken.
Lørdagen bestod av sangøvelser, mye lek og moro med hoppeslott, nattsafari ute med mer.
Søndagen ble avsluttet med konsert for de fremmøtte. På
tribunen i hallen sto de tett i tett og sang for full hals til glede
for familie og venner.
Vi gleder oss allerede til neste år…

Megakoret på 1.000 sangere
er klare til innsats ....
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Velkommen til advent og jul iMisjonskirken!
Advents- og julemøtene på Herøya har vært en stor suksess siden
nysatsingen i 2007. Mye folk har 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 variert for store og små.
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 tenner 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 gleder oss til besøket av gospelkoret «Pajo» fra Gjerpen
Misjonskirke under ledelse av bluespastor Jon Ultvedt.

Program:

Lørdag 27. nov kl 11.00 - Julemesse
Salg, lotteri og kafeteria fra kl. 11.00–20.30
Minikonsert kl 16.00 og kl 19.00.
Minkonsert ved Rema 1000 kl 18.00 og tenning av
julegran utenfor Misjonskirken kl. 18.30.
Torsdag 2. des kl. 19.00 – Sangkveld
Sangkoret ”Slagermusikken” fra Gjerpen Misjonskirke. Bevertning.
Søndag 5. des kl 17.00 - Adventsmøte 2.
Herøya Gospelkor og Herøya Gospel Teens.
Besøk av Karl Fredrik Kittilsen fra YME og
”vann til Afrika”.
Bodil & Gordon Kleppe med flere.
Kafeteria & adventskalender.
Søndag 12. des kl. 17.00 - Adventsmøte 3.
Pajokoret fra Gjerpen synger,
Barnekoret Herøya Gospel Children.
Bodil & Gordon Kleppe med flere.
Kafeteria & adventskalender.

Onsdag 15. des kl. 11.00 - Kafé møte med koldtbord
Moflata musikken synger, andakt.
Bodil & Gordon Kleppe med flere.
Gratis entre til koldtbord. Kollekt!
Søndag 19. des kl. 17.00 - Adventsmøte 4.
”Vi synger julen inn!”
Herøya Gospelkor, Herøya Gospel Children.
Musikkorps, Bodil & Gordon Kleppe med flere.
Kafeteria ved konfirmantene & adventskalender.
Fredag 24. des kl. 15.30 - Julaften gudstjeneste
Herøya Gospel Children & Teens synger.
Bodil & Gordon Kleppe med flere.
Lørdag 1. jan kl. 18.00 - Nyttårsfest
Sang & musikk, andakt.
Bevertning.

Søndag 9. jan kl. 17.00 - Juletrefest i Herøyahallen
Herøya Gospelkor, Herøya Gospel Children & Teens,
Oldermannslaget, Gordon Kleppe med flere.
Påmelding og entre!
NB: Det kan bli forandringer underveis!
Følg med i avisen Varden…
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Kafémøte med koldtbord er populært blant
de godt voksne.

Blåsere er alltid flott å ha med
seg på «vi synger julen inn».

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. Gave kan gis på konto nr. 2670.44.92218.

Det var mange barn
og voksne som gikk
rundt treet.

Felles juletrefest for hele Herøya
Årets store høydepunkt for liten og stor er felles juletrefest,
åpent for alle, i Herøyahallen søndag 9. januar kl. 17.00.
Merk av datoen og tidspunktet og meld deg på – hele familien.
Juletrefesten er i ferd med å bli en god tradisjon på Herøya.
De siste to årene har juletrefesten blitt en spennende nyskapning
i form av et samarbeid mellom Herøya Idrettsforening og
Misjonskirken. Samarbeid har resultert i kanskje den største juletrefesten på Herøya i manns minne. Det er en fest til stor glede
for alle påmeldte, ca 200 barn og voksne hvert år.
På programmet i år kan vi nevne:
Herøya Misjonskirkes nye og populære voksenkor – Herøya
Gospelkor, Barnekoret Herøya Gospel Children, Herøya IFs
Oldermannslag som er husorkester, pastor Gordon Kleppe som er
konferansierer, og det blir også julefortelling og sang med mer.
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 innen onsdag 5. januar 2011 til:
• Anita på mobil 99 29 36 51 eller mail
anita.abrahamsen@goodtech.no
• Bodil på mobil 90 75 74 63 eller mail
bodillakarin@hotmail.com

Pris pr person kr 50,-. Maks pris familie er kr 150,Praktisk ansvarlig i år er fotballgruppa.
Arr: Herøya Idrettsforening og Herøya Misjonskirke.

Åpen kafeteria for alle!
Hver onsdag
kl. 11.00–12.15.

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 med deilige snitter, kake, kaffe og
kakao med mer.
Pensjonistene koser seg
og praten går livlig for
seg i kafeteriaen.

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 gir oss ca. kr 500–
600 pr. måned.
Takk til alle dere som gir oss
pantelappen!

Barna satt stille som tente lys under julefortellingen.

Nå håper vi mange vil støtte oss med pantelapper julemånedene!
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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
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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

Etter Skoletid samler
mange skolebarn
Hver onsdag kommer ca 70 barn til Etter Skoletid i Misjonskirken. Tilbudet starter
kl. 12.15 og holder på til kl. 15.30 og er åpent for alle fra 4. klasse og oppover. Skolebarn fra
Klevstrand og noen fra ungdomsskolen på Stridskleiv samles om leksehjelp, kafeteria, spill og
konkurranse med mer. Kontingent for hele skoleåret er kr. 100,-.
Velkommen til Etter Skoletid!

Kaféen er alltid populær. Køen er stor og
maten billig og velsmakende.

Konkurransetid er morsomt. Pastorparet stiller spørsmålene og responsen
kommer umiddelbart.

TreffpUNGt,
populært treffsted for ungdom!
Vi samles ca to ganger i måneden
på fredager fra kl. 19.00. Kvelden
består av konkurranser, leker, spill,
lek og moro. Her er plass for den
gode samtalen eller bare å ”henge”.
Vi ser også positiv film, spiller
playstation og wii med mer. Turer
og overnattinger kommer i tillegg.
Hver gang har vi kiosk og kafé med
salg av varm mat. Ungdomsklubben
er for alle fra 7. klasse og oppover.
Velkommen til TreffpUNGt!
Fra konkurransedelen
på TreffUNGt.

Herøya Gospel Children – overnatting
29.-30. oktober hadde barnekoret overnatting i Misjonskirken.
Med bare jenter i koret ble det et døgn med ”jente” aktiviteter som
neglelakk, pysj, rosa pynt med mer. Jentene storkoste seg med sang
og musikk, lek og moro, taco og dessert, kiosk og nattfilm, men
mest av alt: to store hoppeslott fylte kirkesalen til barnas fryd.
Døgnet ble avsluttet med minikonsert for foresatte og familie.
Takk til lederne Bodil, Wenche og Inga.
Neglelakk i alle
regnbuens farger
var populært.
Markus i farta
sammen med jentene
i hoppeslottet.

Mat og fellesskap
er viktig når det
er overnatting.
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B-blad

Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

Julemesse

lørdag 27. november

Misjonskirken inviterer til julemesse lørdag 27. november.

Det blir dager med masse på programmet. Vi inviterer til kafeteria, salg av
markens grøde, ”ting & tang”, lotteri, minikonserter, og ikke minst tenning
av julegrana ute. Det er mye fint å kjøpe, mye fint å se og høre, mye godt å
spise. Håper vi sees!

Program
Lørdag 27. november kl. 11.00–20.30
Julemesse salg og åpen kafeteria

Kl. 16.00 – Minikonsert med Herøya Gospelkor
Kl. 18.00 – Minikonsert med Herøya Gospel Children
ved Rema 1000.
Kl. 18.20 – ”Nissetog” med fakler og lys fra Rema 1000 til
Misjonskirken
Kl. 18.30 – Tenning av julegrana utenfor Misjonskirken
Kl. 19.00 – Minikonsert med Herøya Gospel Children i
Misjonskirken
Kl 19:30 – Aften trekning, salg og kafeteria

Herøya Gospel Children.

På menyen:
Grøt med saft, snitter,
kaker, pølse i brød, pizza
Nissetog og tenning av julegran:
Bli med på nissetog eller fakkeltog fra Rema 1000 til Misjonskirken og tenning av julegrana.
Ved Rema 1000 blir det utdelt julegløgg med mer.
Finn fram nisselua, lykt/lys og bli med!

Herøya Gospelkor.

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:
Adresse:
Postnr.

Sted:

Kupongen sendes til:
Herøya Misjonskirke, Fjordgt. 18, 3936 Porsgrunn
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Juletrefest i
Herøyahallen
Årets store høydepunkt for liten
og stor i Herøyahallen søndag
9. januar kl 17.00. Merk av datoen og tidspunktet og meld deg på
– hele familien.
Påmelding innen onsdag 5. Januar 2011 til:
* Anita på mobil 99 29 36 15 eller
mail anita.abrahamsen@goodtech.no
* Bodil på mobil 90 75 74 63 eller
mail bodillakarin@hotmail.com

Pris pr person kr 50,-. Maks pris familie er kr 150,Arr: Herøya Idrettsforening og Herøya Misjonskirke.
Mer info i bladet side 5.
Miljømerket trykksak 241 749

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik

