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Velkommen til 
Misjonskirken på 
Herøya!

Herøya Misjonskirke er godt i
gang med sin nysatsing og 
opplever storstilt innrykk av
skolebarn hver uke. Den ny-
oppussede kafeteriaen og akti-
vitetslokalet er hver onsdag full
av skolebarn på Etter Skoletid.

Nå satses det som aldri før i det
gamle ”Misjonshuset”. Ikke bare
har ny kafeteria kommet på 
plass, men også nytt kjøkken, ny
vestibyle og garderobe. I disse
dager får kirkesalen en ansikts-
løftning og til sommeren står
sanitærforhold og utearealer for
tur. Herøya Misjonskirke står
med andre ord godt rustet til å gi
nye generasjoner et fint, trygt og
godt sted å være.

Pastorparet Bodil & Gordon
Kleppe inviterer Herøyas be-
folkning til å bli med i satsnin-
gen for en levende bydelskirke
som ønsker å satse friskt mot 
barnefamilier. Les mer om dette i 
bladet. 

Ny giv på Herøya!

Det er alltid stor kø foran kafeluka på «Etter Skoletid» hvor mat
for en rimelig penge kan kjøpes....

Kafeen blir flittig brukt i nysatsingen, her fra kafeen på juletre-
festen. Det er alltid godt med brus, pølser, kaker og kaffe.
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STABEN:
Felles stab for Herøya, Moflata og Skotfoss
Gordon Kleppe Tlf.  920 69 100
Karl Fredrik Kittilsen Tlf.  909 15 796

Det var med stor spenning Bodil, guttene og jeg gikk inn i opp-
gaven på Herøya. Oppgavene var mange, og vi var de eneste
unge som ville ta tak i det. Mye slit til tross, vi gledet oss over
muligheten til å kunne gi av oss selv til lokalsamfunnet på
Herøya.

Da fire måneder med planlegging, oppussing og ombygging
var ferdig var tiden kommet til da vi endelig kunne komme i
gang med det vi egentlig ville; starte nye møteplasser for alle
generasjoner i den ”nye” Misjonskirken. Da startskuddet gikk
for åpning av Etter Skoletid gikk var vi spente på om det ville
komme noen barn. Da døren gikk opp kom plutselig 26 skole-
barn stormende inn og vi var i gang. Siden har det bare økt og
vi har på det meste vært 38 barn på Etter Skoletid. Så mange
barn har det ikke vært på ”Misjonshuset” på 20 år.

24.–25. november var det 75 års fest med tilbakeblikk og
mange gjester fra fjern og nær. Lørdagen delte vi noe av frem-
tidsvisjonen og markerte nyssatsingen. Fullsatt kirke tok del i
gleden sammen med medlemmene i menigheten.

Nå er vi i gang! Det er dette vi har drømt om, sier en av de
eldre i menigheten. De gamle medlemmene har stått bak oss
med positiv støtte og gledet seg sammen med oss i arbeidet.

Drømmen om en pulserende og levende Misjonskirke for
alle, en folkets kirke, er ikke lenger i det blå. Nå håper vi flere
vil være med på laget. Du som leser bladet: Vil du være med 
så er det bare å henge seg på. Vi trenger flere til å dra lasset.
Bli med!

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 fra 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
– Barnearbeid: Etter Skoletid og Barnekor 
– Ungdomsarbeid: Oppstart høsten 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. 11.00–12.30
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

Barnekor:
Torsdager kl. 18.00–19.30
Mer info. i bladet

PPaassttoorrppaarreett  
hhaarr  oorrddeett......

Kjære naboer!

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 Midtuke-
gudstjeneste

kl. 11.00–12.30 Åpen kafeteria/
åpent lekested

kl. 12.45–15.00 Etter Skoletid

Torsdag kl. 18.00–19.30 Barnekor

Kjære naboer!
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Siste ”jule” dagen, søndag 13. januar innbød Misjonskirken til
gammeldags juletrefest med gang rundt juletreet. 

Det var ca 20 år siden sist det ble gått rundt juletreet i
Misjonskirken. Stor var gleden da så mange som 94 med
”stort og smått” kom. Pastor Gordon Kleppe hadde laget 50
godteposer og han satt igjen med 5 når de var utdelt.

Barna på Etter Skoletid hadde forberedt sang og musikk
stykker og gav oss som var til stede en påminnelse om at et
barnekor ikke er langt unna, hvis vi vil. Med oss var også bar-
nesanggruppa ”Popcorn” fra Misjonskirken i Porsgrunn og
trubadur Trygve Wikstøl. Han sang, vitset og gav oss en flott
julefortelling som vi sent vil glemme.

Da barna gikk rundt juletreet med flere av de eldre fra
menigheten hadde foreldrene kaffe, kaker, pølser og brus med
mer i kafeen.

Vi gleder oss allerede nå til neste års juletrefest.

Barn og voksne frydet seg under juletregangen i
Misjonskirken.

Juletrefest 
samlet fullt hus

I disse dager fornyes kirkesalen
i Misjonskirken. Ny farge på
vegg og nymalt tak gir Misjons-
kirken et ansiktsløft som mer-
kes. Gode naboer har hjulpet på
dugnad og vi vil takke Børre
Hustoft og Tommy Larsen for
strålende hjelp. 

Kirkesalen får i tillegg nytt
belegg så hele rommet blir 
virkelig lyst og pent. Etter alt
arbeidet er ferdig vil nye brukte
stoler hentes fra lager i Pors-
grunn. Nytt lydanlegg og projektor vil også komme på
plass i løpet av februar. 

På plattformen har det også skjedd noen forandringer.
Et ekstra trappetrinn og større toppflate gir en bedre 
helhetsinntrykk. En tidligere søndagsskolegutt og junior
med hjerte for menigheten har snekret ny og større platt-
form. Vi takker Knut Harald Hollerud for kjempeinnsats.
Hva skulle vi ha gjort uten disse flotte frivillige. En stor
takk til alle med hjelpere.

I neste nummer av ”der du bor” vil vi kunne vise 
bilder av en ny og lys kirkesal. Titt gjerne innom og se
hvor fint det blir.

Barna sitter og følger spent med ....

Knut Harald Hollerud gjør 
siste hånd på verket og platt-

formen er klar til bruk.

Kirkesalen 
på Herøya 
pusses opp! Stoler fra Misjons-

kirken til Romania
I disse dager fornyes kirkesalen i Misjonskirken. Nye brukte
stoler er gitt i gave fra Randesund Misjonskirke i Kristian-
sand. De gamle stolbenkene har nå gjort sin gjerning, men var
alt for gode til å kastes. 

Kontakten med Misjonsmenigheten på Sauherad ble ”red-
ningen”. De driver med hjelpesendinger til Romania gjennom
sitt ”Apple Aid” innsamling. Når lagerplassen deres er fullt
drar de med trailere til Romania.

Sauherad Misjonsmenighet har også nær kontakt med
menigheter i Romania. Gjennom kontakt med dem har de fått
viktig arbeidskraft til eple og plomme innhøstningen på
Sauherad. Det er mye fattigdom og nød i Romania, også blant
menighetene der. Da vi tok kontakt med leder Jan Olav Eilevs-
tjønn var han i Romania med hjelpesending. Da vi spurte om
behovet for stoler til en av kirkene der nede tok det ikke lang
tid før vi fikk svar om at det også var sterkt ønsket.

Stolene kommer til å bli brukt i en kirke i Livezi, en tre
kvarters kjøring fra Onesti vennskapsbyen til Skien. Neste
hjelpesending går fra Skien til Romania muligens i april
måned. Vi gleder oss over at stolene blir til glede for nye men-
nesker i Romania. 

Gordon Kleppe
ved siden Jan
Olav Eilevstjønn
og Åge Øvrebø
fra Sauherad
Misjonsmenighet.
Stolene stables
på tilhenger og
lagres til neste
sending til
Romania.

Gode naboer og
hjelpere er gode å
ha når dugnads-
hjelp trengs.
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Å stokke beina på 
dansematta er ikke 
alltid like lett.

Biljardbordet 
i 2. etasjeer 

alltid populært den
siste timen. 

Her er Malene og
Elise i aksjon.

Lærer Inger Birgitte gir nyttige
råd og hjelp ved leksebordet.

Etter Skoletid inviterer til overnatting og
familiegudstjeneste i Misjonskirken 8.–9.
mars.

Lørdag til søndag blir det et spennende døgn
for Etter Skoletid i Herøya Misjonskirke. Da
blir det overnatting i kirken med mye gøy på
programmet, og kanskje får vi også besøk av
noen flinke ungdommer som skal hjelpe oss
med aktiviteter dette døgnet.

Vi møtes lørdag kl 17.00 og skal holde det
gående med spennende opplegg utover kvel-
den frem til søndag formiddag. Det blir masse-

Tryllekunstner «Tim-
jan» er en entertainer
som får smilet frem
hos alle. Gled deg!

Etter Skoletid –
et populært tiltak på Herøya!
Etter Skoletid er et populær dagaktivitet i Herøya Misjonskirke. Hver onsdag 
kl. 12.45 kommer 25–35 barn til Misjonskirken når Klevstrand skole er slutt for
dagen. 

Fra halv ett kommer de første og i løpet av den neste halv timen fylles kafeen i
Misjonskirken med mange glade og sultne barn. Garderoben er så full av klær, sko og
skolesekker at en nesten ikke kommer frem.

Køen foran kafeluka blir fort lang og salget av ferske, varme kanelboller, vafler,
pizza og pølse smaker godt. Rundt småbordene går praten livlig og høylytt for seg når
mat og dagens siste begivenheter diskuteres friskt.

Når maten er unnagjort går flere skolebarn inn til leksetid bak i kirkesalen hvor 
flere bord står klare. To til tre ganger i måneden har vi på Etter Skoletid fått hjelp av
Inger Birgitte Magnussens erfaring som tidligere lærer på Klevstrand skole. Barna 
er kjempefornøyd med litt voksenhjelp når de står fast og ikke klarer leksene.”Er fru
Magnussen her i dag?”, er det første Markus sier når han kommer til Etter Skoletid.
Det er med andre ord populært å få besøk av ei godt voksen dame på Etter Skoletid. 

Etter konkurransen er det tid for spill og lek. I andre etasje står biljardbordet og 
airhockey bordet og flere spill og venter på barna. I kafeen rigges dansematte til med
full musikk og bevegelser fra kjappe bein. Latteren sitter løst og barna synes at tiden
går alt for fort når klokka er tre og Etter Skoletid er ferdig for denne gang.

Vi i redaksjonen vil på vegne av menigheten takke både Inger Birgitte Magnussen
og kjøkkenhjelperne Sigrunn Dalene og Svein Tore Stensrud, Mona Næss, Wenke
Stormoen og Ellen Ekeberg for svært god hjelp i oppstarten av Etter Skoletid. Det vil
bli laget en turnusliste som foreldre og andre voksne kan skrive seg opp når de kan
hjelpe til på Etter Skoletid, noe hovedlederne Bodil eller Gordon Kleppe er glad for.
Har du lyst å være med å hjelpe så er det bare å ta kontakt. Vi trenger flere støtte-
spillere hver onsdag fra 12.30–15.00.

Til alle lesere er oppfordringen klar: 
Send barna på Etter Skoletid!
Etter skoletid er et tilbud til elever fra tredje klasse og oppover
og er åpent hver onsdag fra kl.12.45–15.00. Det koster ikke
noe å gå på Etter Skoletid, men betaler du kontingent på 
kr 50,–, som gjelder for hele 2008, får du tilbud om å være 
med på overnatting i Misjonskirken til en rimelig penge, samt
barneleir i Skien i 23.–25. mai. Ved å betale kontingent gir 
det oss mulighet til å søke om statlig støtte, noe vi trenger til
satsningen på Etter Skoletid.

EEtttteerr  SSkkoolleettiidd  oovveerrnnaattttiinngg  ii  MMiissjjoonn
vis av lek og moro, ”grand prix”, konkurranser,
nattkino, mat og andre ulike aktiviteter. 

Vi kan love fullt kjør og lite søvn denne 
helgen! Prisen for helgen, påmelding og ellers
opplysninger om overnattingsturen kommer i
et eget brev til skolebarna på Etter Skoletid.

Etter frokost på søndag inviterer vi alle til
familiegudstjenesten kl. 11.00 hvor leirdel-
takerne deltar. Med oss denne formiddagen blir
tryllekunstner ”Timjan”, noe store og små kan
glede seg til. 

Vi gleder oss til et spennende døgn i
Misjonskirken.
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Nå starter vi opp med barnekor i Misjonskirken på Herøya.
Helt fra starten av nysatsingen på Herøya har pastorparet
drømt om å starte nytt barnekor på Herøya, men tiden og res-
sursene har ikke vært tilstede før nå. På juletrefesten i januar
så vi behovet og uttalt ønske fra flere barn på Etter Skoletid
om å synge i gruppe eller kor. 

Etter flere uker med ”etterlysing” etter noen unge korledere
fikk vi endelig napp hos ei jente fra Misjonskirken på Vessia i
Porsgrunn. Cecilie Ramsvik vil sammen med ei venninne 
starte opp med barnekor etter vinterferien. Hun gleder seg til
å ta fatt på oppgaven og ber alle barn møte opp til første sam-
ling i Misjonskirken. Cecilie er elev på videregående men er
ofte å finne i Misjonskirken på Vessia. Hun er en av sangerne
i ei sanggruppa og blant de toneangivende i ungdomsmiljøet i 
kirken. Hun er ei flott, sporty ung dame som vil gjøre en kjem-
peinnsats for koret. 

At vi skulle få mulighet til å starte opp allerede nå med nytt
barnekor er ekstra gledelig for oss som har pusset opp og
investert mye tid på å klargjøre lokalitetene for ny barne- og
ungdomsdrift.

Vi vil derfor invitere alle barn i nærmiljøet fra 3. 
klasse og oppover til barnekorøvelse torsdag 6. mars 
kl. 18.00–19.30. 

Malin, Synne, Yvonne, Markus og Ida sang og spilte på juletrefesten. Det gav mersmak.
Kanskje er det nettopp dem som blir en del av det nye koret.

Foruten sangøvelse så vil det hver kveld bli en liten god-
bit å tygge på og kose seg med. Av og til vil vi få besøk 
av korledere og dansere fra andre kirkers barnekor for nytt 
repertoar. Det er bare å glede seg…

Kjære foreldre, besteforeldre, hjelp oss å informere barna
om at nå er endelig barnekoret i gang på Herøya. 

Velkommen til nytt kor!

Etter Skoletid inviterer til «påskefrokost» i forbindelse med over-
nattingsdøgnet og før familiegudstjeneste i Misjonskirken søndag 
9. mars. ”Påskefrokosten” starter søndag kl. 10.00. 

Familie av barna som har overnattet er spesielt invitert, men også du som
leser bladet har mulighet til å komme. Har du lyst på en annerledes frokost
en søndags morgen i kafeteriaen i Misjonskirken, bli med! Frokosten er
”gratis”, men vi setter frem en kollektbøsse for frivillige gaver som kan
dekke utgiftene. Etter frokosten blir døgnet avsluttet med familieguds-
tjenesten kl 11.00 hvor barnadeltar. Vi gleder oss…

Påmelding frokost:
Vi håper så mange som mulig blir med på frokosten. ¨
Send påmelding på sms eller ring Bodil på mobil 90 75 74 63 for navn og antall. 
Det blir også gitt ut skriv til alle på Etter Skoletid.

Markus Kleppe sov godt
under et bord i kafeen på
Moflatas overnattings-
døgn for ett år siden.

Nytt barnekor i Misjonskirken!
Oppstart torsdag 6. mars kl. 18.00

Info om barnekor:
Vi håper at foresatte 
kan kommer i slutten 
av første øvelse ca 
kl 19.00 for litt info 
om koret og planene 
videre. 
Første øvelse er
torsdag 6. mars 
kl. 18.00.
Håper vi sees!

nnsskkiirrkkeenn ««PPååsskkeeffrrookkoosstt»»
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Lørdagen markerte nysatsingen i menigheten, og innvielse av
ny kafeteria og lokaliteter som var ferdigstilt for anledningen.
Mange gjester var innbudt og pastorene Karl Fredrik Kittilsen
og Gordon Kleppe ledet forsamlingen inn i fremtidsplanene
for menigheten. Moflata Gospelkor stod for frisk sang og flere
gjester kom med hilsener. I møtet ble også dugnadsgjengen
takket for kjempeinnsats, noe forsamlingen og pastorene gav
uttrykk for. En fullsatt sal delte gleden med menigheten og
mang en gammel ”junior” eller tidligere menighetsmedlem
var begeistret på menighetens vegne over nysatsingen og opti-
mismen som nå råder.

Søndagen innbød menigheten til 75 års fest med middag.
60 påmeldte, deriblant flere gjester fra de andre Misjons-
menighetene og lokalmenighetene gjorde dette til en minne-
verdig høytidsdag. Det var hilsener fra de forskjellige menig-
heter i nærmiljø og distrikt som gledet seg sammen med
menigheten over ikke bare de 75 år men også nysatsingen.
Distriktsforstander Sven Øverland talte og ei sanggruppe fra
Misjonskirken i Porsgrunn deltok.

Det ble en minneverdig og rik helg for menigheten som
også markerte nysatsingen på en flott måte. Vi takker alle som
var med og gjorde helgen til en uforglemmelig opplevelse.

Fullsatt sal storkoste seg på lørdagens fest. Dugnadsgjengen fikk kjempeapplaus for innsatsen.

SSaannggkkvveellddeerr
ii  MMiissjjoonnsskkiirrkkeenn
Denne våren får menigheten besøk av flere sangkor for
godt voksne ved jevne mellomrom.

Først ute er Moflatamusikken som er sangkoret i sam-
arbeidsmenigheten på Moflata, Misjonskirken som deler
bygg med Rema 1000. De kommer til Herøya torsdag 
28. februar kl 18.00. Pastorene Gordon Kleppe og Karl
Fredrik Kittilsen deltar og det blir også kafé.

Torsdag 27. mars kl 18.00 er det igjen sangkveld med
sangkoret ”Frekvens” fra Bamble Frikirke. De har besøkt
menigheten før og vi gleder oss over nytt besøk. Det blir
bevertning i møtet.

Søndag 30. mars får vi også besøk av sangkor, men da
på kveldsmøte kl 18.00. Med oss denne kvelden blir
”Andaktsmusikken”, et mannskor med trekkspill, piano og
saksofon som instrumenter. Vi gleder oss over besøkene og
ønsker alle vel møtt til møtene. 

For mer info følg med i Varden.

75 års markering ble en festreise!
Lørdag og søndag 24.-25. november ble en festreise for Herøya Misjonskirke

Moflata-
musikken 
i aksjon.

En tverrkirkelig midt-
ukegudstjeneste!

Diakon i Den norske
kirke, Øystein Norli
har deltatt med sang
en gang i blant. Noe
vi i Misjonskirken 
setter stor pris på.

Hver onsdag kl 10.30–11.00 i sko-
leåret er det åpen midtukeguds-
tjeneste for alle i Misjonskirken. 

Det er en halv time med bønn for
nærmiljø, skole, barnehage og ulike
temaer knyttet til ”livet”. Det er
mulighet til å tenne lys i globen og
det blir lest et kort gudsord og det
synges en sang eller to. Her kan du
delta med lys-tenning, bønn eller
sitte i stillhet og nyte freden og roen.

Med oss disse onsdagene er ofte
mennesker fra Klevstrand kirke,
Normisjonen og andre Misjons-
kirker i Grenland. Vi har plass til
mange, så har du anledning er det 
en flott start på dagen. Etter guds-
tjenesten er det åpen kafé i kafete-
riaen, så her er det noe for hele men-
nesket å få. Vel møtt!
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«Musesyke»
Prøv Mousetrapper
- den hjelper!

ErgoSafe NH as
Rådhusgt. 2, 3724 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

www.nyttig.no 
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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 
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 pantekasser 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 for 
desember og januar gitt til sammen cirka kroner 1.400,-.

Takk til alle dere som gav pantelappen!

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

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…

Hver onsdag kl 11.00–12.30 i skoleåret er det åpen for-
middagskafé for alle i Misjonskirken. En flott nyoppusset 
kafeteria venter på deg og dine. Vi kan anbefale kafeen med
Bodils gode snitter og kaker til en rimelig penge. 

Her kan du som er hjemme, om du er pensjonist eller hjemme-
værende mor med barn ta med deg kjente og nyte en lunsj i nær-
miljøet. 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.

Kafeen i Misjonskirken er et hyggelig sted å være for alle gene-
rasjoner. 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.

Håper vi sees!

Spennende utfordring 
i Misjonskirken

Mødrene synes det er gøy å ha et sted å treffes 
hvor barna også koser seg.

Benjamin Kleppe oppfordrer alle til å
støtte barnearbeidet i Misjonskirken ved
å gi sin pantelapp.

Velkommen til kafé hver onsdag kl.11.00


