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Internasjonalt 
ungdomsteam til
Misjonskirken!
Misjonskirkene godkjent
som partner i EU-prosjekt
Gleden i Misjonskirkene var stor da 
meldingen kom om at Herøya, Moflata 
og Skotfoss Misjonskirker nå er godkjent 
som partner i EU prosjektet ”Aktiv ungdom”. 

Prosjektet har fått navnet ”Misjonskirken - der du bor
Grenland” og til høsten kommer de første ungdommene
som skal arbeide i de tre Misjonskirkene. EU-prosjektet
”European Voluntary Service” (EVS) er et prosjekt som
gir ungdom fra forskjellige land mulighet til å arbeide opp
til et år som voluntør i en frivillig organisasjon. 

Flere ungdommer har meldt sin interesse for å komme
til Misjonskirkene i Grenland. De første avtalene er nå
underskrevet med to unge jenter fra Tyskland. Målet er 
å få fire ungdommer på plass til høsten 2008. Vi gleder
oss og ser frem til å få et internasjonalt ungdomsteam i
tjeneste i våre Misjonskirker.

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 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.

Den nyoppussede kafeen i Misjons-
kirken er et hyggelig sted å være for alle
generasjoner. 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. Vi kan anbefale Bodils gode snitter
og kaker til en rimelig penge. Håper vi
sees!

Kafé på Herøya, 
et treffsted for unge og eldre!

Kafé på Herøya, 
et treffsted for unge og eldre!

Hver onsdag kl 11.00-12.30 i skoleåret (ut mai måned) er det åpen formiddagskafé for alle i Misjonskirken. 

De unge samlet rundt kafébordet
koser seg med lunsj i Misjonskirken.

Rundt pensjonistbordet går praten liv-
lig for seg. Mon tro hva de prater om ...
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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

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: 
2670 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
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

Timjan virkelig fikk smilet fram i barn og voksne. Les mer om
dette i bladet.

Vi er også svært glade for alle barna som kommer på Etter
Skoletid hver onsdag. Vi har vært fra ca 30-40 unger hver gang.
Barnekoret har også kommet godt i gang og vi gleder oss til
første fremførelse søndag 18. mai.

Foran oss er det mange ting vi gledes over og utfordringene
står i kø. 
Vi er spente på høsten og ungdomshjelpen fra EU gjennom
EVS. Vi gleder oss til barneleiren på Kollmyr Skole 23.-25.
mai hvor vi håper på flere påmeldinger fra Etter Skoletid, og
Barnekoret.

Til høsten er det familieleir for menighetene på Herøya,
Moflata, Skotfoss og Gjerpen. Mer om dette kan du lese i vårt
neste nr, men vi vil gi dere anledning til å krysse av for datoen
som er 5.-7. september. 

Til slutt: Er det noe du lurer på, noe du søker svar på, ikke
vær redd for å ta kontakt. Du er hjertelig velkommen til sam-
linger og møter i Misjonskirken. Kan vi hjelpe, gjør vi det så 
gjerne. 
… og til neste nr av «Der du bor» sier vi: God sommer!

Varme hilsener fra familien Kleppe
Gordon & Bodil, Markus, Benjamin og Thomas

Endelig er det igjen snart sommer. Etter en lang vinter og vår
kan det være godt å få sol på kroppen igjen. La oss håpe at det
blir en deilig og varm sommer i år. Det ønsker i alle fall en ekte
sørlending seg…

I hånden har du nå fått årets andre nr av vårt informasjons-
blad ”Misjonskirken – der du bor”, utgitt til alle husstander på
Herøya og til abonnenter. Håper du også liker dette nr. Studer
og les det nye bladet nøye for mange gladmeldinger og utfor-
dringer annonseres.
Bak oss ligger både gode og vonde opplevelser. 
Når det gjelder det vonde tenker vi selvfølgelig på de to jen-
tene som ble truet av kniv fra en voksen mann da Etter Skoletid
var ferdig for dagen. Jentene lekte ved containeren ved Rema
1000 butikken på Herøya da mannen truet dem. Det er forfer-
delig at voksne mennesker kan gå frem på en slik måte. Det
kjæreste vi har er barna, og når noen rører ved barna så rører
de ved det som er mest sårbart hos oss. Jentene kom gråtende
og redde opp til Misjonskirken hvor Bodil og jeg holdt på å
rydde og vaske etter dagens økt. Bodil ringte til foreldre og
trøstet og hjalp jentene så godt hun kunne mens jeg måtte ringe
politiet. Heldigvis har det gått bra med jentene. De har fått god
oppfølging hjemme, på skolen og også fra Misjonskirken. Men
det ble selvsagt mye styr i forbindelse med denne saken i form
av mange avisoppslag og intervjuer. Til og med TV3/Visasat 4
kom og gjorde en tv intervju med oss i forbindelse med tv pro-
grammet ”Etterlyst”. Vi er glade for at vi kunne hjelpe. Vår
drøm er at Misjonskirken skal være et godt og trygt sted i nær-
miljøet. 

Når det gjelder glad meldinger så var vi veldig fornøyd med
overnattingsdøgnet for barna på Etter Skoletid i Misjonskirken.
Over 40 barn storkoste seg og hadde det kjempegøy. Døgnet
ble avsluttet med familiegudstjeneste hvor tryllekunstneren

PPaassttoorrppaarreett  
hhaarr  oorrddeett......

Kjære naboer!Kjære naboer!
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Midtukegudstjeneste er en annerledes gudstjeneste en gang midt
i uken. Det er halv times bønnegudstjeneste hvor vi ber for 
nærmiljø, skole og barnehage, sykehuset, kirkene, verdenssitua-
sjonen, de som er tilstede og for de tente lys. 

Her tennes hver gang lys i lysgloben for å vise omtanke over-
for noen vi tenker på og har kjær. Det er en stund for bønn, still-
het og rom for ettertanke. Midtukegudstjenesten er på mange
måter et hvilested og en ladestasjon for mennesker i alle aldre.
Gudstjenesten består av et par fellessanger, et gudsord og bønn.
Stunden oppleves som en god start på dagen før vi innbyr 
hverandre til fellesskap og åpen kafeteria i Misjonskirken.
Velkommen hver onsdag kl. 10.30–11.00. Vi holder på ut mai
måned før sommerferie, og starter opp igjen etter sommeren 
onsdag 27. august. Håper vi sees!

Midtukegudstjeneste –
eenn  11//22  ttiimmeess  gguuddssttjjeenneessttee  
ii  ssttiillllhheett  oogg  bbøønnnn

Kirkesalen på Herøya 
ferdig oppusset!

Kirkesalen NÅ!

Kirkesalen FØR!

Pastor med mange 
baller i luften...
Borte er ”snippen” og dressen, på er
treningstøy og håndballsko. Ja, slik
blir det når pastoren har sagt ja til å
trene 12 års guttelaget i håndball for
Herøya Idrettsforening.

Pastoren har ikke trenet et hånd-
ballag tidligere. Det har han ikke
hatt tid til, strengt tatt ikke nå heller,
men da spørsmålet kom ble det et ja
og et ønske om å prøve å rydde plass
til dette neste skoleår for å hjelpe
klubben på Herøya. 

Gordon Kleppe har spilt mye håndball tidligere i sin egen
hjembygd på Sørlandet samt i Kristiansand og med Urædds
”gamle” old-boys, men i de senere år har mindre tid til dette
gitt tydelige og synlige tegn på kroppen - ler Gordon. Et ønske
om å hjelpe og selv å komme i bedre form er motivasjon nok
til å komme i gang.

Det er i dag ikke for mange spillere på laget. Vi etterlyser
derfor flere gutter i alderen 5.-7. klasse om å bli med hånd-
ballaget til Herøya. Treningstiden til høsten blir sannsynligvis
på mandager fra kl 16.00-17.00 med oppstart etter skolen har
kommet i gang etter sommerferien.
For mer info, ta kontakt med HIF eller med Gordon Kleppe.

Misjonskirken inviterer barna 
til barneleir.
Dette er en tradisjon som har pågått i Skien
2–3 år. En barneleir vi tror er kommet for å
bli. En arbeidsgruppe bestående av ledere i
Misjonskirkene i Grenland har tatt hånd om
planleggingen av årets barneleir. Leiren blir
på Kollmyr skole fra fredag 23. mai til søn-
dag 25. mai.
Det blir lagt opp til en spennende leir med
flere valgmuligheter når det gjelder aktivi-
teter spesielt knyttet til ”barnas supervalg”
på lørdag. Her kan vi nevne noen: Fotball,
kokkekurs, dans, gårdsbesøk, hobbykurs,
kanopadling, drama og skuespill med mer.

Pris/info:
Prisen er kr 300,- og det gis god søskenmoderasjon. 
Mer informasjon kan fåes ved henvendelse til Gordon
Kleppe på mobil 920 69 100. Påmeldingsfrist med under-
skrift av foresatte og betaling gis til våre ledere omgående.
Vi i fra Misjonskirken kan virkelig anbefale denne leiren.
Bli med!

Barneleir 2008

I forrige nr av ”Der du bor” skrev vi om oppussingen av 
kirkesalen i Misjonskirken. Nå er lokalet ferdig oppusset.
Det er et flott syn som møter deg når du nå kommer inn i
kirkesalen. Lyse lette farger, sterkere belysning, nytt gulv-
belegg, ny plattform/scene, og nye stoler. I tillegg er det blitt
investert i ny projektor for film, lydanlegg til barnekor med
ny miksepult, og alle sikringsskapene har fått nye automat-
sikringer.

Besøkende kjenner seg nesten ikke igjen og spør om det
er det samme lokalet. For oss i Misjonskirken er det blitt et
mer moderne og tjenelig redskap. Vi vil igjen takk alle dem
som har bidratt på dugnad og gjort dette mulig.

Har du lyst til å være med å gi et engangsbeløp til byg-
gekontoen er vi svært glade for en håndsrekning. Konto nr
er 2670 44 92145. 

Titt gjerne innom og se hvor fint det er blitt…

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

Pastor med mange baller i 
luften. Gordon Kleppe prøver 
seg som håndballtrener i HIF.
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I kaféluken er det alltid kø på Etter Skoletid.

Her er hele gjengen samlet for fotografering.

Rundt kafébordene går praten livlig for seg på Etter Skoletid.

Etter Skoletid var samlet til overnattingsleir i Misjons-
kirken på Herøya 8.–9. mars. Sammen med lederne
Bodil & Gordon Kleppe var to ungdomsledere fra Pors-
grunn Misjonskirke samt noen foreldre og over 40 barn
samlet i Misjonskirken på Her-øya. 

Det var et døgn spekket med mye moro. Vi hadde
mange leker og konkurranser, sangøvelse og spill i 2 
etasje. Ut på kvelden var det grand prix og Idol i kirke-
salen som var svært populært. Barna hadde øvd og 
forberedt seg før de kom til Misjonskirken og når vi
startet opp var det ikke mindre enn 20 innslag av barna.
Du verden å flinke de var. Kanskje det er en eller annen
kommende ”stjerne” blant deltakerne.

Kvelden ble avsluttet med nattfilm på storskjerm.
Filmen ”Alene hjemme 3” er alltid populær og morsom.

Da hadde mange av barna allerede rigget seg til i sove-
pose og pysj.

Mat er alltid viktig på et slikt døgn. På kvelden hadde
vi stor taco buffet i kafeteriaen hvor de kunne forsyne
seg til de var gode og mette. Til filmen var det is, dessert
og snacks. Kiosken var selvfølgelig også åpen så barna
koste seg skikkelig. Søndag morgen var det ”påskefro-
kost”. Barna måtte spise først fordi vi var så mange.
Senere kom foreldre til frokost og da var kafeen full
igjen.

Døgnet ble avsluttet med familiegudstjeneste kl.
11.00. Pastor Gordon Kleppe ledet en nesten fullsatt 
forsamling gjennom det som hadde skjedd siste 
døgn. Mange trøtte barn fulgte med så godt de kunne.
Da tryllekunstneren Timjan kom ble det imidlertid liv i
gjengen. Han fikk forsamlingen til å le mang en gang
over showet han gjorde. Gleden var likevel kanskje
størst når barna selv deltok med flere sanger til stor 
applaus fra resten av forsamlingen.

Dette var veldig populært døgn og alle maste om når
vi kunne ha neste overnatting. Til det er det å svare i
løpet av høsten igjen. Men vi anbefaler barneleiren i
mellomtiden. Vel møtt igjen!

Foreldrene til
barna på påske-
frokost før familie-
gudstjenesten.

Barna fyller kafeteriaen på
Etter Skoletid

BBaarrnn  ppåå  oovveerrnnaattttiinngg  ii  MMiissjjoonnsskkiirrkkeenn

Etter Skoletid er en stor suksess på Herøya. 
Hver onsdag kommer ca 30-40 barn innom Etter Skoletid. 
53 barn har betalt kontingent for skoleåret 2007/08. I løpet 
av tiden vi har hatt Etter Skoletid har det vært over 70 for-
skjellige innom Etter Skoletid. Det er vi godt fornøyd med.
Foreldre som barn har satt stor pris på tiltaket som er satt i
gang av Bodil & Gordon Kleppe. Utfordringen er nå at kafe-
teriaen er for liten. Barna fyller nå hele rommet og plass-
behovet er vår utfordring fremover. Heldigvis er det flere som

gjør lekser i kirkesalen hvor vi setter opp ekstra bord. Fortsatt
trenger vi flere medhjelpere. Vi trenger folk på kjøkkenet, 
leksehjelpere og folk i miljøet. Vi oppfordrer folk som har lyst
til å hjelpe om å melde seg. Det kan være pensjonister som
har tid til overs eller foreldre eller andre voksne som ikke er
på arbeid på onsdager. Det er bare å ta kontakt med lederne.
Etter Skoletid holder på ut mai måned og er i gang igjen uken
etter skolen har begynt i august.

Tryllekunstner 
Timjan lurer Stine
trill rundt...

Barna 
sang og
sjarmerte
forsam-
lingen 
med frisk
sang.
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Hele gruppen på 35 konfirmanter og ledere fra årets tur til London.

HER KOMMER LITT FACTS:
Hvem kan konfirmant hos oss?
- Alle som vil ha en kristen konfirmasjon
- Vi setter ingen betingelser i forhold til dåp, tro og kirkemedlemskap

Hva er konfirmasjon i Misjonskirken?
- Innføring i den kristne tro
- Tid for bevisstgjøring, undring, spørsmål og samtaler                                             
- Kunnskap om Bibelen  
- Stor konfirmantleir i november (obligatorisk)
- ”Harry-tur” til Sverige i løpet av tiden. Pris ca kr 200,- inkludert buffé på utreise.
- Tur til London i april 2009 (frivillig). Kostnadene dekkes stort sett av 

dugnad/lotteri (kr 3.750,-).
- Avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste en søndag i slutten av april, 

begynnelsen av mai 2009.

Fritidstilbud:
- Tilbud om godt ungdomsmiljø under og etter konfirmasjonstiden
- Nystart av et helgetilbud for ungdom på Herøya i løpet av høsten 2008/09 
- Etter Skoletid hver onsdag - Barnekor torsdager
- Ungdomslokaliteter, turer, konserter m.m.

Undervisningen:
- Undervisningen er gratis, materiell koster kr 250,-
- Konfirmantleir ca kr. 450,- + reise til Vegårshei

Påmelding snarest og innen 20. august:
Ring konfirmantleder Gordon Kleppe på tlf. 920 69 100 eller mail: 
mcgordon@online.no 

Barnekoret startet opp for første gang torsdag 
6. mars kl. 18.00. 
Det er over 20 år siden sist Misjonskirken hadde
barnekor. Gleden var stor da 12 jenter og gutter
kom til første øvelse på tross av at det ikke var den
beste tiden for oppstart av kor, nemlig på våren.
Siden har barna øvd på torsdager fra kl.18.00–
19.00. Siste halvtimen brukes til sosialt fellesskap i
kafeteriaen. Her blir det alltid noe godt å bite i. 

Ledere er foruten hovedleder Bodil Kleppe,
Gordon Kleppe, Wenche Stormoen Larsen og 
dirigentene Cecilie Thambirayah og Kristina
Karlsen. Til høsten vil det bli storsatsing med 
flere øvelser, samarbeid med andre kor og synging
på flere familiemøter. Vi gleder oss!

Koret øver til og med torsdag 15. mai før 
første ordentlige fremføring skjer søndag 18. mai
kl. 17.00 på familiemøte. Vi har fått nyss om at
noen av barna også skal ha en fremføring på 17. mai
tilstelningen i regi av skolen ved Rema 1000 
og idrettshallen til HIF. Vi ønsker dem lykke til.

Konfirmant
2008–2009
Ønsker du å stå som konfirmant i
Misjonskirken?
Undervisningen er lagt til en kveld hver uke
og varer i en time. Det blir et samarbeid
mellom menighetene på Herøya, Porsgrunn
og Moflata. Undervisningen vil bli på de
forskjellige steder avhengig av antall konfir-
manter på hvert sted.

I Misjonskirken har vi tradisjon for å gjøre 
mye gøy sammen.
Vi drar på harry-tur til Sverige, vi jobber
dugnad i Misjonskirken for inntekt til en stor
avslutningstur til London i april (frivillig)
2009. 

Konfirmantleir.
I tillegg til den lokale undervisningen og
vektlegging på fellesskap og turer så er det
lagt opp til konfirmantleir på Vegårshei i
november, sammen med konfirmanter fra
Misjonsforbundets menigheter i Sør-Norge.
Alt dette og mye mer skjer i konfirmanttiden
i Misjonskirken.

Barnekoret godt i gang!

Fra kor-
øvelsen i
Misjons-
kirken.
Barna
lærer seg
sang-
teksten 
utenat.

Kordirigentene
Kristian Karlsen
og Cecilie
Thambirayah er
godt fornøyd
med oppstarten.

Familiemøte søndag 18. mai kl. 17.00
Denne søndagen fremfører hele koret sanger 
de har øvd inn på familiemøtet i Misjonskirken.
Vi gleder oss til å høre koret synge og ønsker alle
familier, besteforeldre voksne, barn og venner vel
møtt til familiemøte. Barna på Etter Skoletid vil
også delta. Enkel kafé etter møtet. Vel møtt!

Bodil og Gordon Kleppe er reiseledere
på konfirmantturen til London,
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Sangkveldene i Misjonskirken for godt voksne har samlet mye
folk det siste året. Mange gjester fra fjern og nær har funnet veien
til Misjonskirken disse kveldene. I vår har blant annet
Moflatamusikken, Zoarmusikken og Frekvens gitt oss mye flott
sang. 

I tillegg har vi alltid på Herøya, kafé eller bevertning. Da trår
de eldre i menigheten til og steller så fint med smørbrød, kaffe og
kaker. Neste sangmøte er torsdag 22. mai kl. 18.00. Da kommer
Treffmusikken fra Frelsesarmeen i Langesund på besøk. Vi kan
også love flere sangkvelder til høsten. Da er det bare å ta veien
innom Misjonskirken på Herøya.

Skoleprosjekt i Kongo Brazzaville
I Kongo Brazzaville er vi nå, sammen med en lokal samarbeids-
partner, i gang med å starte opp skole i et av byens fattigste om-
råder. Her finner vi mange barn som ikke får noen hjelp til skole-
gang. Nå ønsker vi å gi disse barna hjelp. Målet er at skolen skal
være klar til høstens skolestart. Det blir foreløpig et begrenset
antall som kan begynne. Skolen vil gradvis utvikles slik at det
blir plass til flere barn.

Videregående skole i Burundi
Skolesenteret i Burundi, med ny
videregående skole bygget med støtte
fra "La Afrika Leve", har allerede
vært drevet et år med ca 800 elever.
Mange elever avsluttet skoleåret med
gode resultater. Nå venter nye stu-
denter på plass til et nytt skoleår.
Fredsavtalen som er undertegnet gir
Burundis folk tro og håp om en bedre
fremtid med fred og fremgang.

Godt besøkte sangmøter 
på Herøya.

Menighetens eldre står 
på kjøkkenet.

Vi trenger flere støttepartnere til arbeidet som skal drives i
Herøya Misjonskirke blant barn, unge og eldre.

Misjonskirken kan motta gaver med rett til fradrag på 
skatten. For 2008 er maks beløpet kr. 12.000,- pr person. 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 penger til et godt 
formål i nærmiljøet.

Vi oppfordrer flere til å bli med. Ta kontakt med oss hvis 
du er interessert eller trenger ytterligere informasjon.

SSaannggkkvveellddeerr  
ii  MMiissjjoonnsskkiirrkkeenn

Mai:
Søndag 11. mai ”Vi over 60” weekend på Vegårshei. 

Søndagsmøtet utgår!
Onsdag 14. mai Midtukegudstjeneste kl. 10.30

Kafeteria og Åpent lekested kl. 11.00
Etter Skoletid kl. 12.45

Torsdag 15. mai Barnekoret. Sommer avslutning kl. 18.00
Søndag 18. mai Familiemøte med kafé kl. 17.00

Barnekoret synger
Etter Skoletid barna deltar
Bodil & Gordon Kleppe

Tirsdag 20. mai Styremøte kl. 18.00
Onsdag 21. mai Midtukegudstjeneste kl. 10.30

Kafeteria og Åpent lekested kl. 11.00
Etter Skoletid kl. 12.45

Torsdag 22. mai Sang & musikk møte kl. 18.00
Treffmusikken fra Frelsesarmeen 
i Langesund
Pastor Gordon Kleppe taler
Bevertning

Fredag 23. mai Barneleir kl. 17.00
Barneleir weekend 23.–25. mai
Bodil & Gordon Kleppe er 
ledere for barna fra Herøya

Søndag 25. mai Kveldsmøte kl. 18.00
Sigrunn Dalene taler
Sang & musikk

Onsdag 28. mai Midtukegudstjeneste kl. 10.30
Kafeteria og Åpent lekested kl. 11.00
Etter Skoletid kl. 12.45
NB! Siste før sommeren!

Juni:
Søndag 01. juni Kveldsmøte kl. 18.00

Rune Einarborg taler
Sangbrødrene synger

Søndag 08. juni Kveldsmøte kl. 18.00
Michael Mizidy taler og synger

Søndag 15. juni Kveldsmøte kl. 18.00
Thorleif Bruseland taler
Sang & musikk

Søndag 22. juni Kveldsmøte kl. 18.00
Pastor Gordon Kleppe taler
Sang & musikk

Tirsdag 24. mai Styremøte kl. 18.00

Juli:
”Åpnet hus” i Kilebygda – Hver torsdag i juli måned 
inviterer Sigrunn Dalene og Svein Tore Stensrud til 
”Åpent hus” fra kl 11.30. Ta med noe mat og gjerne en stol.
Adr.: Frønesvn. 78.
Vi anbefaler også ”Sommer OASE” i Skien Fritidspark 
8.–13. juli. Se egne annonser i avisene.

August:
Søndag 10. august Kveldsmøte kl. 18.00

Tale, sang & musikk
Søndag 17. august Kveldsmøte kl. 18.00

Tale, sang & musikk
Søndag 24. august SAMLINGSFEST kl. 17.30

Sted: Moflata Misjonskirke
Festmøte for Herøya,Moflata og Skotfoss
Salg av grilltallerken
Pastorene Gordon Kleppe & Karl Fredrik 
Kittilsen deltar

Onsdag 27. august Midtukegudstjeneste kl. 10.30
Kafeteria og Åpent lekested kl. 11.00
Etter Skoletid kl. 12.45

Torsdag 08. mai Barnekoret kl. 18.00
Søndag 31. august Kveldsmøte kl. 18.00

Tale, sang & musikk

Kalenderen

Gi din gave til Misjons-
kirken skattefritt!

Nytt fra La Afrika Leve!
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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

EAM GRENLAND

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

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

Kunne du tenke deg å hjelpe oss i pioner-
arbeidet på Herøya. Det være seg barne- 
og ungdomsarbeidet, praktisk arbeid eller 
oppstart av noe nytt som du drømmer om.

Vi har nok av oppgaver. Vi trenger frivillige til kafete-
riaen, Etter Skoletid, barnekor, lyd og data mann, vasking av
kirke, vedlikehold av utearealer og bygg m.m.

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...

Spennende utfordring 
i Misjonskirken

Pastor Gordon
Kleppe oppfordrer
mange til å gi pante-
lapper til det gode
arbeidet som nå dri-
ves i Misjonskirken
og takker alle som 
er med og gir på
denne måten.

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!

Pastor Kleppe inviterer nærmiljøet på Herøya til trim rundt 
vannet på Herøya. Blir du med?

Tilskudd 
fra kommunen

Porsgrunn kommune har tildelt Etter Skoletid på Herøya ekstra-
ordinert tilskudd i forbindelse med menighetens søknad om 
støtte til arbeidet. Tilskuddet var på kr 25.000,- og ble brukt til 
nedbetaling av de nye stolene i aktivitetslokalet i Misjonskirken.
Vi takker for støtten og håper på mer tilskudd i årene som kom-
mer…

Herøya-marsj,
en drøm eller...?

I Misjonskirken er vi opptatt av ”hele” mennesket. I dag
stresser vi som aldri før. Vi ender opp med å gå på akkord
med vår egen helse. Vi lever stadig mer usunt og trimmer
mindre. Vi trenger å komme ut i frisk luft og bevege oss mer
både for vår egen helse og velværes skyld.

Vi går med en liten drøm i Misjonskirken om å starte opp med
”Herøya marsj” rundt Gunnekleiv vannet (ved Hydro). Det tar
ca en time å spasere rundt og noe mindre selvsagt hvis du jogger.
Start og avslutning (registrering) i Misjonskirken. 

Hva med hele familien på tur? Er det for langt å gå hele run-
den kan du godt starte med å bruke sykkelen. Det viktigste er at
vi beveger oss.

Vi drømmer om å gjøre dette i løpet av månedene september
og oktober, april, mai og juni. Kanskje blir det på lørdager med
mulighet for en liten matbit i kafeteriaen etter trimmen.
Premiering hører selvsagt med i slutten av hvert semester.

Kunne du tenke deg å være med på dette?
Gi en tilbakemelding til oss i Misjonskirken om du ønsker at
dette skal bli en realitet. Mer om dette og respons fra leserne
kommer vi tilbake til i neste nr av ”der du bor”.

Gi pante-
lappen 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 har for februar, mars og april
gitt til sammen ca 1.700 kroner. Til sam-
men for de tre første månedene er det
kommet inn ca 2.400,- kroner.
Takk til alle dere som gav pantelappen!
Nå håper vi mange vil støtte oss med
pantelapper kommende måneder!

PS! Pantekassa vil stå på Rema 1000
ut august måned. Tør vi be støtte-
spillere om å ytre ønske til betjenin-
gen på Rema 1000 om å fortsette
med pantekassa for Misjonskirken.
Dette er et viktig bidrag for å drive
barnearbeidet vårt. På forhånd takk!


