
Herøya Misjonskirke   •   Nr. 1  •   november/desember/januar 2007/08

Nå inviteres du til å bli med i et spennende prosjekt
i en bydelskirke som ønsker å satse friskt fremover.
Det unge nyansatte pastorparet Bodil og Gordon
Kleppe sammen med sine tre gutter har visjoner og
drømmer for fremtiden. Les mer om dette i bladet
som du nå har mottatt. 

Herøya Misjonskirke
med storstilt nysatsning!
Herøya Misjonshus har skiftet navn og heter
nå Herøya Misjonskirke. Gjennom samarbeids-
prosjektet Misjonskirken ”der du bor” blir det nå
frisk satsning på Herøya. 

Velkommen til 
Misjonskirken på Herøya!

Deler av bygget har gjenomgått en storstilt ombyg-
ging. En kafeteria med plass til ca 50 personer står
nå klar til å ta i mot nye mennesker. Hver onsdag
blir det kafeteria med nydelige rundstykker, kaker
og kaffe til en hyggelig pris. Et eget opplegg for
skolebarna ved Klevstrand skole kalt «Etter
Skoletid», starter opp med salg av mat, leksehjelp
og konkurranse, lek og moro. 
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STABEN:
Felels stab for Herøya, Moflata og Skotfoss
Gordon Kleppe Tlf.  920 69 100
Karl Fredrik Kittilsen Tlf.  909 15 796 Du leser nå første nr. av vårt informasjonsblad ”Misjonskirken

– der du bor”, utgitt på Herøya. Vi ønsker i dette bladet å 
fortelle deg litt om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi arbeider
med. 

Bodil og jeg har bodd på Herøya i 111/2 år nå og alltid vært
aktiv i Misjonskirken, men ikke på Herøya. Vi har vært pastor-
par i Misjonskirken på Vessia i Porsgrunn i 10 år og de siste 
11/2 årene på Moflata. Nå vil vi sammen med barna våre,
Markus, Benjamin og Thomas, ta tak i Herøya Misjonskirke
og gi tilbud til barn, unge, familier og eldre. 

Vi ønsker og drømmer om å bygge en pulserende og
levende kirke for alle, en folkets kirke. Vi håper du vil være
med. Vi kan hjelpe, men trenger selv hjelp av flere til å dra 
lasset. Bli med!

Vi håper at du gjennom bladet vårt skal bli kjent med oss
som en kirke der du bor, som bryr seg om Herøya og
Porsgrunn og alle som bor her.

Vi ønsker å gi ut bladet vårt 4 ganger i året, og gjennom bla-
det vil du få informasjon om hva som skjer på Herøya.

Kom innom eller ta kontakt på telefon dersom du ønsker å
vite mer om arbeidet.

Vi gleder oss og håper mange blir med på satsing og en
spennende tid på Herøya.

Varme hilsener

Familien Kleppe
Gordon & Bodil, Markus, Benjamin og Thomas

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
– Starter opp med barnearbeid høsten 2007 

og ungdomsarbeid i 2008

Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18
3936 PORSGRUNN

Gaver ombygging: 
670 44 92145

Bankgiro:
2670 44 92218

Pastor:
Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100 / 35 51 22 91

Styreleder:
Signe Langmyr
Tlf. 35 97 29 26

Kasserer: 
Alf Stubseid 
Tlf. 35 55 39 47

Midtukegudstjeneste:
Hver onsdag kl. 10.30–11.00
Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100

Kafeteria:
Hver onsdag kl. 11.00–13.00
Bodil Kleppe
Tlf. 907 57 463

Etter Skoletid: 
Hver onsdag kl. 12.45-15.00
Bodil Kleppe
Tlf. 907 57 463
Gordon Kleppe
Tlf. 920 69 100

PPaassttoorrppaarreett  
hhaarr  oorrddeett......

Kjære naboer!

Faste møter og samlinger på Herøya:
Dette er noe av det som skjer frem til årsskiftet.
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 Midtuke-

gudstjeneste
kl. 11.00–13.00 Åpen kafeteria/

åpent lekested
kl. 12.45–15.00 Etter Skoletid

Torsdag (siste) kl. 18.00 Sang og musikk-
møte for godt 
voksne

Kjære naboer!
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Herøya Misjonsmenighet har allerede ønsket Gordon og
Bodil Kleppe med barna Markus, Benjamin og Thomas
velkommen til menigheten og arbeidsoppgavene som ven-
ter. 

Onsdag 19. september var det høytidelig velkomst med mange
gjester til stede. Familien Kleppe som begge er først i 30 åra
har ikke ligget på latsiden siden de startet opp på Herøya.
Ombygging og planlegging har vært hovedoppgaven, med
kontakter til håndverkere og dugnadsfolk. Innkjøp med flere
turer til Ikea og andre butikker er unnagjort og nå står en flott
kafeteriasal klar til å ta i mot kaffegjester og barn i forskjel-
lige aldersgrupper. 

Drømmen til det unge entusiastiske og drivende pastorparet
er en menighet hvor Gud og mennesker får være i sentrum.
Gordon og Bodil forteller til bladet ”der du bor” at de gleder
seg til å komme skikkelig i gang. - Vi håper mange vil bli 
med og her er plass til alle sier Gordon med et stort smil.
Bodil forteller om kafeen hvor hun vil ha hovedansvaret og
her kan hun love snitter, rundstykker, kaffe og kaker til en
rimelig pris. Og ikke minst, et sosialt felleskap rundt bordene. 

Sist i november braker det løs og har noen lyst til å hjelpe
til så er det bare å melde fra lyder det unisont fra det nye leder-

skapet på Herøya. Barn og unge ligger de unge spesielt på
hjerte. ”Etter Skoletid” skal bli en spennende satsning og her
har vi gode erfaringer fra Moflata og Skotfoss sier Gordon.
Drømmen er å få til forskjellige aktiviteter, men vi er av-
hengig av ledere. 

Gordon og Bodil har tidligere vært ansatt som pastor i
Porsgrunn Misjonskirke i 10 år. Gordon har også arbeidet som
pastor i Midt Norge, og vært ungdomspastor i Haugesund.
Pastorstillingen på Herøya er en del av fellesatsningen på
”Misjonskirken der du bor” med 50% på Herøya og 50% på
Moflata. Vi i redaksjonen ønsker familien Kleppe lykke til
med nysatsning på Herøya.

Fra innsettelsen av pastorfamilien Kleppe. 
Pastor Karl Fredrik Kittilsen fra Moflata Misjonskirke
foretok handlingen på vegne av menigheten på Herøya.

Ungt pastorpar 
med visjoner og
drømmer for Herøya

”Skoler i samarbeid” hvor Klevstrand skole er med,
har gjort en kjempejobb for skolene i Kongo Brazza-
ville. 

Karl Fredrik Kittilsen som er medlem av pastorteamet som
nå leder prosjektet ”Misjonskirken der du bor” var initia-

HHoonnnnøørr  ttiill  sskkoolleebbaarrnnaa  
vveedd  KKlleevvssttrraanndd  sskkoollee  
ffoorr  hhjjeellpp  ttiill  KKoonnggoo

tivtaker og grunnlegger av dette viktige arbeidet. 
Karl Fredrik kjenner Kongo og arbeidet som drives der

bedre enn de fleste. Han bodde sammen med sin familie i
Kongo i 10 år. I tiden med borgerkrig og tusener av men-
nesker på flukt var han leder av et stort humanitært arbeid.
Han hadde personlig kontakt med landets president og 
partene som var i konflikt og startet opp en fredsbevegelse
i landet. I dag er han også leder av stiftelsen ”La Afrika
Leve” som blant annet driver yrkeskole for tidligere barne-
soldater i Øst Kongo. 

Når freden kom i Kongo etter flere år med borgerkrig
var landets skoler i en elendig forfatning. Tusener av elever
hadde mistet skolegang og lærerne stod uten materiell og
hjelpemidler. Prosjektet ”skoler i samarbeid” ble redningen
for mange. Her har Klevstrand skole spilt en betydelig rolle
og Karl Fredrik Kittilsen er full av lovord og beundring for
den innsatsen elevene ved skolen har spilt. I dag er det
mange foreldre og barn som 
står i dyp takknemlighet til Porsgrunnskolen som har stilt
opp over flere år med hjelp til Kongo. 

Vi i redaksjonen av dette første nummer av bladet ”der
du bor” på Herøya vil gi honnør til Klevstrand skole. Takk
for en kjempeinnsats for skolebarna i Kongo.

Karl
Fredrik

Kittilsen
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Den nye kafeteriaen i Herøya Misjonskirke står nå klar til
å ønske kafeteriagjester velkommen. Onsdag 28. novem-
ber starter vi opp og vi ønsker velkommen til hyggelig 
fellesskap med god mat og rimelige priser. 

Kafeteriaen vil være åpen hver onsdag fra kl. 11.00–
13.00. Kafébord og nye stoler står og venter på deg som
ønsker å møte hyggelige mennesker rundt en kaffekopp.  

Samtidig med kafeteriaen ønsker vi velkommen til åpent
lekested. Her kan du komme med barna dine og finne andre
barn og leke med. Vi tar frem kassen med lekesaker og 
kanskje blir det også en sangstund med de minste. Er du

KKaaffeetteerriiaa  oogg  
ÅÅppeenntt  LLeekkeesstteedd

hjemmeværende med barna så er dette en fin anledning til
å møte andre. Mens barna koser seg sammen er det god
anledning for mammaer, pappaer eller besteforeldre til å få
seg en liten pust i bakken. 

Vel møtt til kafé og åpent lekested!

Fra kafeteriaen på Moflata hver torsdag.

Karl Fredrik Kittilsen synger med barna på Åpent
Lekested ved «familiebordene» på kafeen på Moflata.

Etter Skoletid
et nytt super tilbud!
Herøya Misjonskirke starter nå opp med ”Etter skoletid”, et tilbud til elevene ved
Klevstrand skole. Onsdag 21. november kl 12.45 braker det løs. Da åpner de nye 
lokalene og her er det store muligheter. Det blir salg av pizza, vafler, brus, saft med
mer til en billig penge. Selvsagt blir det også gode muligheter for å gjøre lekser og det
blir konkurranse med premie til de beste. Forskjellige spill er kjøpt inn som fotball-
spill, airhocky, biljard, kourong med mer. På åpningsdagen venter det også noen 
overraskelser. ”Etter skoletid” er et tilbud til elever fra tredje klasse og oppover og er
åpent hver onsdag fra kl.12.45-15.00.

Velkommen til en kjempedag onsdag 21. november!

Fra Etter Skoletid på Moflata.

Kontingent:
Kontingent for 2007 og 2008 er på kr 50,-. 
De som betaler får en brus og pølse i brød/pizza, 
samt billigere pris på vårens overnattingsdøgn i Misjonskirken.

Midtukegudstjeneste,
en god start på dagen...

Fra midtukegudstjenesten på Moflata.

Midtukegudstjeneste,
en god start på dagen...

Onsdag 28. november starter vi opp med midtukegudstjeneste kl. 10.30. 
Midtukegudstjenesten varer i en halv time og består av sang, et enkelt andaktsord, tid for 
stillhet og bønn. Du kan tenne lys og vise omtanke overfor noen du har kjær.
Det er stund for bønn, stillet, og rom for ettertanke. Her kan vi samle oss på vår egen måte.
Midtukegudstjenesten er på mange måter et hvilested og en ladestasjon, et sted hvor vi 
kanhente fornyet livsglede, livsmot, legge fra oss byrder og vanskelige ting som vi bærer
påSamlingen er åpen for alle, i alle aldre. Pastor Gordon Kleppe er ansvarlig og ønsker deg
vel møtt til en halvtime med stillhet, sang og bønn i Misjonskirken.
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Oppussing av 
Misjonskirken
Høsten har vært en travel tid for pastorteamet på Herøya.

Bestilling av snekker, nye vinduer, dører, stoler, bord, belys-
ning, kjøkken med alt inventar, garderobe med mer skulle tas
tak i. For å ikke nevne alle timer med maling hvor nærmere
100 liter maling har gått med. 70-80 kvadrat med ny flott
gulvflis er også lagt. I tillegg kommer all rydding inne og ute.
Pastorparet har også valfartet til Ikea fire ganger med til-
henger og fylt opp alle rommene med bilder, lys, pynt, møbler
og inventar.

Mange har stusset når søppelhaugen utenfor Misjonskirken
bare ble større og større. Hva skjer her? River de? Bygger de
om? Hva nå? Mange nysgjerrige har stoppet opp for å ta en
prat om det som nå skjer. Ikke få har gått sine barnsben på det
gamle ”Misjonshuset” og mange gode minner er blitt hentet
fram i samtalenes løp. Mange gleder seg nå over at det satses
og pusses opp i den gamle Misjonshuset.

Heldigvis har pastorparet ikke vært helt alene om alt arbeidet.
Gordon Kleppe har vært arbeidsleder og fått hjelp av venner
og kjente både på Herøya og i Misjonskirkene Moflata og
Porsgrunn. Fra Moflata Misjonskirke har de fått uvurderlig

Fugemester Bodil i aksjon.Gordon meisler ut kafeluka.

Malermestrene Gordon, Tor og Karl Fredrik.

Andreas og Daniel skrur sammen airhockeybordet til 
Etter Skoletid.

hjelp av Karl Fredrik Kittilsen, Tor Mathiassen, Gunnar Jan
Hanssen, Ole Bjørge og Roy Andreassen. Foruten maling,
riving og ryddehjelp har vi hatt en eminent fliselegger i pen-
sjonist Roy Andreassen. Han har stått på og kjørt helt fa Siljan
for å fullføre jobben med gulvflis og kjøkkenflis. Bodil
Kleppe har fuget flisene i kafeteria og vestibyle med såre knær
og ømme fingre som resultat. Karl Fredrik Kittilsen har meis-
let for livet i de gamle mursteinene i den gamle lillesalen slik

at salen ble større og luftigere. Hans Kristian Bækkevold har
hengt opp ny og flott belysning. Byggmester Eivind Larsen
har stått ansvarlig for snekring med kyndig hjelp av snekker
Geir Strømstad. Sammen har de gjort en kjempejobb for å få
bygget slik vi ville ha det. Fra Misjonskirken på Vessia i
Porsgrunn har vi fått vaskehjelp, rydde- og malingshjelp av
Gordons tidligere konfirmanter. En stor takk til alle som har
gjort dugnadsinnsats i Misjonskirken. 

Vi gleder oss nå til innvielse av ny kafeteria sal, kjøkken,
garderobe og vestibyle med mer. Nå er vi klare til å starte
opp med virksomhet og ta i mot alle som kommer til
Misjonskirken. Det er dette vi har drømt om…

Fliselegger Roy legger siste
flis på kjøkkenet.

Snekkerne Geir og Eivind
skifter vindu.

Mer oppussing etter nyttår
Over nyttår er det på an igjen. Da skal toalettene fornyes.
De bærer preg av gammel tid og skal oppgraderes kraftig.
Likeså kirkesalen. Nytt belegg og maling av tak og veg-
ger vil gjøre også dette rommet mer luftig og moderne.
Stolbenkene skal byttes ut med nye brukte stoler med
stoffsete gitt oss av Randesund Misjonskirke i
Kristiansand. Til våren skal utearealet også få en ansikts-
løftning, plassen utenfor kafeteriaen skal dekkes med
belegningsstein. Vi gleder oss til å ta fatt på disse foran-
dringene. 
Vi trenger flere til dugnad. 
Kunne du tenke deg å være med? Kontakt oss!
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For 75 år siden skjedde det en stor begivenhet på Herøya som
skulle bety mye for utallige mennesker. Herøya Misjons-
menighet ble stiftet den 14. november 1932. Det hele startet
med at håndverkere som ble knyttet til den storstilte industri
reisningen på Herøya ønsket møtevirksomhet. I begynnelsen
fikk de låne lokaler ved Stridsklev skole. Mange kom til
møtene og snart besluttet flokken å bygge sitt eget gudshus.
Bygget ble satt opp på rekordtid. I løpet av syv uker klarte
dugnadsgjengen å reise det nye huset. Tomt ble gitt av en av
gårdbrukerne ved navn Johan Larsen og hans kone Sofie. Lars
Slåtta, Hans Kristiansen og Teodor Semb, Anders Carlsen,
Hans Kløv og Hans Gundersen var noen av de som stod i 
bresjen for nybygget. På innvielsesdagen var lokalet sprengt
til siste plass med ca 230 mennesker til sted. Senere ble 
bygget utvidet, også denne gangen ved hjelp av stor dugnads-
innsats som gjorde det hele mulig. I årens løp har mange vært innom Misjonshuset på møter

og gudstjenester, og ikke minst gått på fakkel, speider, barne-
forening, tirsdagsklubb, søndagskole, junior og ungdomsam-
ling. Fakkeltroppen på Herøya på 50 og 60 tallet var stor og
de bemerket seg ofte på leirer og turer. Søndagskolen var
populær og dit gikk mange barn hver søndag. På syttitallet
blomstret det opp en stor ungdomsflokk og ungdomskoret i
1976 med ca 30 ungdommer satte sitt preg på menigheten. 

Nå satser menigheten videre og i jubileumsåret er det en
helt nyrestaurert del av det som før bar navnet Herøya
Misjonshus som møter oss. Misjonshuset har skiftet navn til
Herøya Misjonskirke på lik linje med alle de andre menig-
hetene i Grenland. Nå satses det friskt og med et ungt pastor-
par som lederskap er det igjen tro på fremtiden når 75 års burs-
dagen går av stabelen. 

Vi gratulerer med bursdag og håper mange av dere som leser
dette vil finne vegen til det som i dag heter Herøya Misjons-
kirke for å feire.

Bursdagsfeiring med tilbakeblikk og
spennende fremtidsdrømmer

Fakkeltroppen.

Ungdomskoret anno 1976.

Program for helgen
Lørdag 24. november kl. 18.00
Innvielse av ny kafeteria sal og markering av 
nysatsingen på Herøya. 

Det blir kafeteria, hilsener og sang med mer. 
Åpent for alle!
Pastorene Gordon Kleppe, Karl Fredrik Kittilsen,
Moflata Gospelkor med flere deltar. 

Søndag 25. november kl. 16.00
75 års jubileumsfest (1932-2007).

Det blir servering av varm mat med kaffe og kake 
med mer. Påmelding!
Pastor Gordon Kleppe, distriktsforstander Sven
Øverland, Kjetil Ask og Svenn Aage Johansen
m/flere synger og deltar.

På grunn av bevertningen på søndag, ber vi om
påmelding innen 22. november til Signe Lyngmyr på
telefon - 35 97 29 26 eller til pastor Gordon Kleppe
på telefon/sms - 920 69 100 eller på mail: 
mcgordon@online.no

I festmøtet blir det innsamling av jubileumsgave!
Håper du har tid og anledning til å være med oss 
en av dagene.

HHeerrøøyyaa  ii  ssaamm--
aarrbbeeiiddsspprroossjjeekktt
Herøya Misjonskirke er nå med i et samarbeidspro-
sjekt sammen med flere andre Misjonskirker i Gren-
land. 

Moflata Misjonskirke som ligger i rundkjøringen like ved
sykehuset i et felles bygg med REMA 1000, er base med
kontor for en felles stab. Misjonskirken på Moflata har i
løpet av noen få år hatt en kraftig vekst. Fra å være en ned-
leggings-truet menighet med en håndfull eldre mennesker
er menig-heten i dag en menighet med nærmere hundre
medlemmer. Et stort arbeid drives med egen idrettsklubb
som er medlem av Norges idrettsforbund. Barnearbeid
med, åpent lekested, hobbyklubb, barnekor og barnas time
på søndager. I tillegg er det stor aktivitet med kafeteria,
gudstjenester, spesielle konserter og samlinger for unge
voksne for å nevne noe. 

Når nå Herøya Misjonskirke er blitt en del av samar-
beidsprosjektet vil vi også her bruke de erfaringer som er
gjort på Moflata. Vi ønsker oss en lavterskel kirke med et
mangfold som gir mennesker i alle aldersgrupper et godt
sted å være. I tillegg til Moflata og Herøya Misjonskirke er
også Skotfoss og Bøle Misjonskirke en del av prosjektet
”Misjonskirken der du bor”.
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«Musesyke»
Prøv Mousetrapper
- den hjelper!

ErgoSafe NH as
Ulefossvn. 40, 3730 Skien - tlf. 35 53 20 44

TRELAST OG BYGGEVARER

Avd. Porsgrunn 35 55 09 38
Avd. Kjørbekk 35 59 79 99
Avd. Borgestad 35 50 62 90

Faste Lave Priser
HERØYA

Velkommen til en
hyggelig handel hos
REMA 1000 Herøya

ba re  l a v e  p r i s e r
Hverdager 7 - 22   Lørdager 8 - 20

Storgata 112 - Porsgrunn
Tlf. 35 56 60 51

ARNE THORSEN
TRANSPORT A/S
SPEDISJON A/S

Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien
Tlf. 35 50 47 00
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B-blad
Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

RESPONS - Erik Tanche Nilssen as

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!

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

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

Navn:

Adresse:

Postnr.                             Sted:

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

!KLIPP UT

Gi pantelappen når du 
panter til et godt formål!
Nå kan du gi pantelappen din til et arbeide blant barn og unge på Herøya. 

Herøya Misjonskirke satser friskt og har fått lov til å henge opp en pantekasse
ved panteautomaten på REMA 1000 og RIMI butikkene på Herøya. 

Når du panter flasker kan du legge pantelappen i pantekassa og på den måten
støtter du arbeidet blant barn og unge. Pantekassa har hengt oppe litt i overkant
av en måned og ved første tømming ga den i underkant av 1.000 kroner.
Takk til alle dere som gav pantelappen!

Nå håper vi mange vil støtte oss med pantelapper!

Kunne du tenke deg å hjelpe oss på onsdager på kafete-
riaen, Etter Skoletid, oppussing av bygg/utearbeid, eller
kanskje du går med en drøm om å starte noe nytt på
Herøya. 

Vi trenger flere frivillige medarbeidere til barne- og
ungdomsarbeidet, kafeteria, vaskelag med mer. 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 frivillige…

Besøk av skoleteam fra Ansgarskolen
18.-25. november får Moflata, Herøya og Skotfoss Misjonskirker besøk av et skoleteam fra Ansgarskolen. 

IInnffoorrmmaassjjoonnssmmøøttee!!
Bli med på informasjons-/inspirasjonsmøte i Herøya
Misjonskirke, onsdag 12. desember kl. 18.00.

Velkommen til et spennende møte i kafésalen på Her-
øya Misjonskirke. Sammen vil samtale om nysatsingen
og nye muligheter for arbeidet i Misjonskirken. det blir
spleiselag på pizza.

Noen har kanskje gått på fakkelen, tirsdagsklubb, ung-
domskor m.m. i det gamle Herøya Misjonshus. Andre 
er kanskje nye på Herøya. Nå ønsker vi å satse sammen.
Bli med på å skape et godt miljø for barn, unge og 
voksne på Herøya. Håper vi ser seg! Vel møtt!

Juletrefest i
Misjonskirken
Velkommen til juletrefest i Misjonskirken, 
søndag 13. januar kl. 17.00

Julen er på hell og i Misjonskirken markeres
det ved juletrefest for hele familien. Barn fra
Etter Skoletid vil delta. Barnesanggruppa
”Popcorn” fra Misjonskirken i Porsgrunn vil
sammen med trubadur og sanger Trygve
Wikstøl skape feststemning.

Foruten møte i kirkesalen blir det åpen
kafeteria etter samlingen i vår hyggelige kafé
sal. Alle barna får gratis godtepose og det blir
utlodning av fruktkurv.

Liten og stor med foresatte, besteforeldre,
ja hele familien ønskes velkommen til jule-
fest.

Spennende utfordring 
i Misjonskirken

Trygve Wikstøl 
med sin
«fortellerhatt».


