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Misjonskirken samlet flere 
hundre i «julemånedene»

En travel høytid med mange møter og ulike samlinger i Misjonskirken samlet flere hundre mennesker.
”Vi synger julen inn” samlet stappfullt hus og andre møter var godt besøkt de siste to månedene. 

Bak oss ligger en flott juletrefest arrangement i Herøyahallen i samarbeid med Herøya Idrettsforening. 
I tillegg samles ca 60-90 barn hver uke i Misjonskirken til Etter Skoletid og barnekor.

Det spirer og gror i Misjonskirken ”der du bor”. Velkommen til nytt år!

UNG-prisen 
2008 til Herøya

Mer om dette på side 3.

I overkant av 200 mennesker og av dem ca. 90 barn var 
samlet til juletrefest i Herøyahallen 11. januar i år.
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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 m/Åpent Lekested
–  Barnearbeid: Etter Skoletid og Barnekor 

Herøya Misjonskirke
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
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

Det er februar og på Herøya ligger snøen høyt og det er kaldt. 
Vinteren er fortsatt her i full styrke. Likevel merker vi at det 
går mot lysere tider og godt er det… 

Bak oss ligger to måneder med mange positive møter og sam-
linger i Misjonskirken. Masse folk har vært innom en ”festkledd” 
Misjonskirke som var flott pyntet i anledning advent og jul. 
Mange positive tilbakemeldinger er også gitt oss for vår satsing i 
nærmiljøet for barn, unge og eldre. Og mer vil komme i tiden og 
årene fremover…

Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner på Herøya. 
Her er det plass til alle uansett bakgrunn, tro, ikke-tro. Alle som vil 
Herøya det beste er velkommen til oss…

Nysatsing denne gangen blir TEMA-KVELD i Misjonskirken 
i slutten av mars. Tema-kvelden vil være for foreldre og ”unge-
voksne”, gjerne av barna på Etter Skoletid og barnekoret, men 
også for alle andre som er interessert. Tema-kveld er ment å møte 
behov for kunnskap om interessante temaer som generasjonen 
opplever som aktuelt i den fasen de er i livet. Mer info om dette 
kan du lese inne i bladet. 

Vi gleder oss også over muligheten for å arbeide på Herøya i 
større stilling. Det vil hjelpe oss til å ha mer fokus på et sted. Fra 
1. januar gikk Gordon opp i en 80 % stilling. Mer tid for Herøya 
og mer pust mellom aktivitetene er bedre for oss som familie og 
for menigheten.

Til slutt: Vi vil ønske deg velkommen til våre møter og samlin-
ger i Misjonskirken som er lagt til rette for deg og dine. Er det noe 
du lurer på, noe du søker svar på, ikke vær redd for å ta kontakt, 
for vi er her for deg!

Fortsatt god vinter!
   På vegne av familien
   Gordon Kleppe - Redaktør

Pastorparet 
har ordet...

Kjære naboer!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 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.) 

Gi pantelappen til 
et godt formål!

Husk pantekassa som står i Rema 1000 og Rimi butik-
kene på Herøya.

Tomflaskene gir verdifull støtte til arbeidet blant barn, 
unge og eldre på Herøya.

Pantekassa har de siste månedene gitt oss i snitt ca. kr 600,– 
pr. måned.

Takk til alle dere som gav pantelappen!

Nå håper vi mange vil støtte oss med pantelapper kom-
mende måneder!

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. 10.30–11.00
Gordon Kleppe - 
Tlf. 920 69 100  
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Konfirmant 2009–2010?

Hele gruppen på 35 konfirmanter og ledere fra
fjorårets tur til London.

UNG-prisen 2008 til Herøya

Ønsker du å stå som konfirmant i 
Misjonskirken? 
Undervisningen er lagt til en kveld ca 
annenhver uke og varer i en time. Det 
blir et samarbeid mellom menighetene 
på Herøya, Porsgrunn, Bøle og Moflata. 
Undervisningen vil bli på de forskjellige 
steder avhengig av antall konfirmanter 
på hvert sted.

For mer info og påmelding: 
Ring konfirmantleder Gordon Kleppe 
på tlf. 920 69 100 eller 
mail: mcgordon@online.no 

Barneleir 2009
Vi inviterer alle barna i Misjonskirken til barneleir. 
Dette er en årlig foreteelse som har pågått i Skien i flere år. Det er en arbeids-
gruppe bestående av ledere i Misjonskirkene i Grenland som har tatt hånd om plan-
leggingen av årets barneleir. Leiren blir på Kollmyr skole fra fredag 24. april til
søndag 26. april. Det blir lagt opp til en spenende leir med flere valgmuligheter når 
det gjelder aktiviteter spesielt knyttet til ”barnas supervalg” på lørdag. 

Pris/info:
Prisen er ca kr 300,- og det gis god søskenmoderasjon. Mer informasjon, bro-
sjyre og påmeldingsmateriell kan fåes ved henvendelse til lederne på Etter Skoletid 
og Barnekoret i Misjonskirken, eller ringe Gordon Kleppe på mobil 920 69 100. 
Påmeldingsfrist med underskrift av foresatte og betaling gis til våre ledere fort-
løpende etter programmet foreligger.

Vi i Misjonskirken kan virkelig anbefale denne leiren. Bli med!

Pastor Eirik Fjeld deler ut UNG-prisen 2008 på vegne 
av Misjonsforbundet UNG til Bodil og Gordon Kleppe.

UNG-prisen er en utmerkelse til en person eller gruppe som 
har spesiell betydning for barn og unge i sitt lokalmiljø. Prisen 
må brukes til lokalt arbeid for barn og unge gjennom et av 
UNGs lokallag. UNG-prisen var for 2008 på kr. 20 000,- 
og er midler som kommer fra Frifond. Det er midler mottatt fra 
staten, og som blir videre formidlet i sin helhet til lokale grupper i 
Misjonforbundet UNG.

UNG-prisen skal stimulere til/premiere:
• nyskapende arbeid
• kvalitet og kreativitet
• arbeid som kan være modell for andre lokale grupper
• arbeid som har betydning for barn og unge i lokalmiljøet 
  og lokalmenigheten

Blant flere forslag til prisen gikk Bodil og Gordon Kleppe, initia-
tivtakere til Etter Skoletid, av med seieren i år. Bodil og Gordon 
har vært «primus motorer» i nysatsningsarbeidet på Herøya.  

Landsstyret i Misjonforbundet UNG vedtok i august 2008 at 
UNG-prisen skulle tildeles Gordon og Bodil for sin innsats blant 
barn og unge på Herøya. Prisen ble delt ut fredag 14. november på 
en «Unge Voksne» kveld i Moflata Misjonskirke. 

VI GRATULERER!

Misjonforbundet Ung gratulerer Bodil og Gordon Kleppe og lokal gruppa Etter Skoletid i Herøya Misjons-
menighet som vinner av UNG-prisen 2008!

Tekst: Wenche Myren, Oslo  •  Foto: Marta T. Diez

Bodil og Gordon Kleppe er 
reiseledere på konfirmantturen 
til London.

Barna stortrivdes på barneleir sist år. 
Vi håper på en stor flokk fra Herøya 
også i år ...
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Advents- og julemøtene i Misjonskirken ble en stor suksess! Mye folk 
til fullt hus gjestet Misjonskirken i høytiden. Programmet var inn-
holdsrikt og varierende for store og små. Aldri har vel Misjonskirken 
vært pyntet så fint? Med masse levende lys, stor stall og krybbe, 
stjernehimmel og over hundre stjerner i taket gav et fantastisk flott og 
stemningsfullt kirke. 

Det var pastorparet Gordon & Bodil Kleppe som hadde ansvaret for deko-
rering av kirke samt program for møtene. Barna var selvsagt midtpunkt 
i adventsmøtene noe både profil og program ga uttrykk for. Mye sang og 
musikk var naturlig i slike samlinger og fikk god plass. Solister, grupper 
og flere kor gav et flott og allsidig sang- og musikkopplevelse i Misjons-
kirken. Barnekoret Herøya Gospel Children, Herøya Oldermannslag, Herøya 
Musikkorps, Moflatamusikken, Zoarmusikken, Ole Arne Hestvik, Ann 
Kristin Fjellvang med flere deltok med sang og musikk i møtene. 

Møtene ble avsluttet med åpen kafeteria hvor folk fikk tid til en liten pust, 
matbit og en prat rundt kaffekoppen. Etter lyden å 
dømme storkoste alle seg i Misjonskirken.

En vellykket adventstid er ferdig, men vi gleder oss 
allerede til neste års møter. Gled deg du også…

Adventsmøter 
samlet fulle hus ...

Årets juletrefest ble en spennende nyskapning i form 
av et samarbeid mellom Herøya Idrettsforening og 
Misjonskirken. Begge hadde juletrefest på samme dato, 
11. januar. En forespørsel om samarbeid resulterte i at 
årets fest ble avholdt i Herøyahallen til stor glede for alle.

Det ble litt av en fest også. Over 200 mennesker var påmeldt til 
juletrefesten. Gordon Kleppe ble forespurt om å være kon-
feransierer, barnekoret sang og barnepastor Viggo Klausen fra 
Kristiansand kom og sang og holdt julefortelling. Older-
mannslaget spilte opp til gang rundt juletreet to ganger, og i 
slutten kom nissene med godtepose til alle barna. I anledningen 
krigen i Midt-Østen og andre steder på jord ble det også avholdt 
en markering med lystenning for fred i en mørklagt idrettshall.

Tilbakemeldingene på festen var mange. ”Dette må vi gjøre 
igjen”, sa flere... Ja, vi er positive så vi regner med ny fest neste 
år. Det er bare å glede seg…

Juletrefesten ble en stor fest for hele Herøya

Lystenning for fred var til 
ettertanke for mange barn 
og voksne.

Det var mange barn og voksne
som gikk rundt juletreet ...

Herøya IFs Oldermannslag skapte stor stemning 
på førjulskonserten i Misjonskirken.

Pepperkakebaking på hobbykvelden var populært.

Musikkorpset i full gang med spillingen.

Misjonskirken stuvende full på «Vi synger julen inn».

Barnekoret i sving for anledningen 
med Bodil Kleppe som dirigent.

«Den vise mann fra Sørlandet» 
med de tre små vise menn.
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Etter Skoletid over-
natting i Misjonskirken

Vi er glade for å kunne innby alle barnas foresatte på Etter Skoletid og barnekoret eller 
«unge voksne» som er interessert i å bli med på en annerledeskveld i Misjonskirken, 
en tema-kveld.
Pastorparet Bodil & Gordon Kleppe er vertskap og står som initiativtager til det nye 
tilbudet. Blir det god respons ønskes det å arrangere flere tema-kvelder i Misjonskirken 
kommende år.

Tema-kveld starter med en varmrett/middag fra ”husets kokk”. Etter maten følger kveldens 
foredrag, deretter tid for samtale med kaffe og dessert. Undervisningen vil vare i ca ½ til 
1 time avhengig av tema og gjest som foreleser. Temaene vil være tidsaktuelle for denne 
genera-sjonen. Om temaet ikke alltid ”treffer” deg der du er, håper vi du likevel kommer og 
blir med oss disse kveldene. Vi håper å bygge et treffsted for ”unge-voksne” på Herøya. Etter 
undervisning blir det god tid til sosialt fellesskap, samtale og dessert. 

Tema-kveld i Misjonskirken

Linda Andernach Johannesen.

Å finne frem soveposen og prate 
langt ut på natten var gøy ....

Her er bilde av gjengen fra sist overnatting i Misjonskirken.

Etter Skoletid 
inviterer til
overnatting og 
familiemøte i Misjonskirken 28. februar – 1. mars.

Fra lørdag til søndag blir det et spennende døgn for Etter Skoletid 
i Herøya Misjonskirke. Da blir det overnatting i kirken med mye 
spennende på programmet… uten å røpe for mye av detaljene 
nå. 

Vi møtes lørdag kl 17.00 og skal holde det gående med spenn-
ende opplegg utover kvelden frem til søndag formiddag. Det blir 
massevis av lek og moro, ”grand prix”, konkurranser, nattkino, 
mat og andre ulike aktiviteter. 

Vi kan love fullt kjør og lite søvn dette døgnet! Prisen for helgen, 
påmelding og ellers opplysninger om overnattingsturen kommer i 
en eget innbydelse til skolebarna på Etter Skoletid.

Etter frokost på søndag inviterer vi alle barna og foresatte med 
familie til en avsluttende familiemøte kl. 11.00 hvor over-
nattingsdeltakerne deltar. Vi gleder oss til et spennende døgn i 
Misjonskirken…

Pris:
Prisen blir kr 100,- pr voksen og inkluderer varmrett/middag/
dessert og aktuelt tema.

Påmelding:
- Send påmelding med antall som kommer på sms til
 mobil 920 69 100. 
  Husk å undertegne sms med navnet ditt.
- Mer info fås også av pastorene eller ved å ringe oss.
- Vi vil gjerne at mange skal komme, så inviter venner 
 og kjente. 

Barnekoret sang
på skoleavslutning

Barnekoret Herøya Gospel Children sang på skoleavslutningen før jul i 
regi av FAU.
Det var et stort nissetog fra Herøya Kirke til Klevstrand skole, hvor varm 
gløgg og pepperkaker ventet i det kalde været. Det var juletregang og 
fl ott sang ved barnekoret fra Misjonskirken. Barnekoret øver på torsdager 
kl. 18.00. Liker du å synge er du velkommen til oss.

Barnekorets flotte sang varmet den kalde kvelden.

Første samling:
Første samling blir fredag 27. mars kl 18.00-21.00. 

Tema/gjest:
Tema blir ”nett-vett” og det vil gi oss råd om trygg nettbruk for 
barn og unge. Gjestetaler er Linda Andernach Johannesen fra 
Skien. Hun har hatt flere foredrag om emnet for både foreldre 
og konfirmanter med mer. Vi anbefaler henne og temaet på det 
varmeste. Foredraget er bygget på den ideelle organisasjonen 
”BarneVakten” som gir råd om barn og medier.
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«Musesyke»
Prøv Mousetrapper
- den hjelper!

ErgoSafe NH as
Rådhusgt. 2, 3724 Skien - tlf. 35 53 20 44

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

AM GRENLAND

Faste Lave Priser
HERØYA 

Velkommen til en
hyggelig handel hos
REMA 1000 Herøya

bare  lave  pr iser
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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Takk til alle 
støttespillere!
Vi vil så gjerne få takke alle som støtter oss med gaver til 
arbeidet i Herøya Misjonskirke. En spesiell takk til deg som 
har sendt oss en julegave. Årets julegave har vært god og vi 
retter en stor takk for hjelpen.

Har du lyst til å bli fast støttepartner i 2009? 
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 
gi til et godt formål i nærmiljøet.

Ta kontakt med Gordon Kleppe 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.

FEBRUAR
Torsdag 26. februar   
 Sangmøte kl. 19.00
 Kraftlaget synger. Bevertning. 

Lørdag 28. februar   
 Overnattingsdøgn 
 Etter Skoletid fra kl. 17.00
 Eget program og påmelding.

MARS
Søndag 1. mars     
 Familiemøte kl. 11.00 
 Barna på Etter Skoletid deltar   
 og barnekoret synger. Bodil og   
 Gordon Kleppe med flere deltar.

Søndag 8. mars
 Kveldsmøte kl. 18.00  
 Sang og musikk.
 Pastor Gordon Kleppe taler.

Søndag 15. mars
 Kveldsmøte kl. 18.00  
 Sang og musikk.
 Pastor Gordon Kleppe taler.

             Søndag 22. mars
                Kveldsmøte kl. 18.00 
       Sang, musikk og tale.

Onsdag 25. mars
 Israelkveld kl. 18.00
 Lilly Tonstad fra Israel deltar.  

Torsdag 26. mars
 Sangmøte kl. 18.00
 (ikke barnekor)   
 60+ synger. Bevertning.  

Fredag 27. mars
 Tema-kveld kl. 18.00
 Middag/undervisning/sosialt 
 samvær for unge voksne…
 Pris kr 100,-pr person/påmelding.

Fredag 29. mars
 Kveldsmøte kl. 18.00
 Sang, musikk og tale.

Mandag 30. mars
 NmU lederfest Grenland kl. 18.00
 Eget arrangement for ledere i 
 regi av NmU-Telemark.
 Påmelding.

APRIL
Søndag 5. april     
 Kveldsmøte kl. 18.00 
 Sang og musikk.
 Pastor Gordon Kleppe taler.

Kalenderen

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!

Det er en høy snittalder i den eldre delen av menigheten, men du 
verden hvilken fin ”årgang” vi har i den trofaste flokk av med-
lemmer og støttespillere i Herøya Misjonskirke.
Eldste medlem i Misjonskirken er likevel en god del år eldre enn 
de andre. Det er Alfhild Johansen som ble 100 år 7. desember 
2008. 
Det er ikke mange som når en slik høy alder og fortsatt er 
frisk og pigg for besøk. Besøkskomiteen fra menigheten denne 
dagen var Signe Lyngmyr, Alf Stubseid og pastor Gordon 
Kleppe. Vi gratulerer Alfhild så mye med dagen og ønsker henne 
det beste og fortsatt god helse…

Menighetens eldste 
passerte 100 år!

En sprek 
100-åring i 
midten med 
besøk av 
Misjonskirken.

Søndag 12. april
 Kveldsmøte kl. 18.00
 Sang, musikk og tale.

Søndag 19. april
 Kveldsmøte kl. 18.00
 Sang, musikk og tale.

Fredag 24. april
 Barneleir Kollmyr skole 
 Se eget program!
 Barneleir: 24.–26. april 
 med påmelding.

Søndag 26. april
 Kveldsmøte kl. 18.00
 Sang, musikk og tale.

Torsdag 30. april
 Sangmøte kl. 18.00
 (ikke barnekor)   
 Frekvens synger. Bevertning.

Super-onsdag + 
Barnekoret torsdag. 
Se side 2.

NB! Det kan bli forandringer 
underveis! Se i avisen Varden.



8   der du bor

B-blad
Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

RESPONS - Erik Tanche Nilssen as

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

!KLIPP UT

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!

Misjonskirken på web
Den nye nettsiden vår har blitt forsinket, men vil være oppe-
gående i løpet av februar. 

Webadressen er www.herøyamisjonskirke.no. 

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

Kafeen i Misjonskirken er et hyggelig sted å være for alle gene-
rasjoner. Her kan du som er hjemme, om du er pensjonist eller 
hjemmeværende mor eller far med barn ta med deg kjente og 
nyte en lunsj i nærmiljøet. 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.

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. Håper vi sees!

Økt pastorstilling
på Herøya

Fra kafémøte før jul.

Bodils 
snitter 
smaker 
alltid 
godt.

Vi er glade for å meddele at 
pastor Gordon Kleppe øker sin 
stillingsbrøk på Herøya fra 50% 
til 80% stilling fra 1. januar. 
Det hjelper ham og familien at 
engasjementet trappes ned på 
Moflata i forhold til satsingen 
på Herøya. 
Det er støtte fra Misjonsforbun-
det de neste to årene som gjør 
dette mulig. Håpet er full stil-
ling fra august med mange støt-
tespilleres hjelp. Arbeidet som 
er påbegynt på Herøya krever 
minst en full stilling og skal det 
ekspanderes må det økes med 
flere i brøk stillinger. Vi gleder 

Pastor Gordon Kleppe 
gleder seg over økt stilling 
på Herøya.

oss med menigheten og pastoren over økt stilling på Her-
øya og over fremgangen i arbeidet. Takk til alle givere og 
støttespillere som gir håp om enda en gang å kunne øke 
stillingen…


