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Barneleir til stor glede for liten og stor!

For 7. år på rad 
arrangører Misjons-
kirkene i Grenland 
barneleir. Fra Herøya 
reiste 35 barn og 
voksne på leir.

 Motto for 2010 er ”oppmuntringens år!”

   Gjør noe positivt for din neste ...

Neste år kan du bli konfirmant i Misjonskirken       

Vårens store konfimanttur til London 
gikk opp i aske. Til høsten gjøres 
et nytt forsøk av Bodil og 
Gordon Kleppe.

For mer info – se side 5
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Kafeteria:  
Hver onsdag kl. 10.30–11.45
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Etter Skoletid: 
Hver onsdag kl. 11.00-14.30
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
Ledere:
Bodil Kleppe - Tlf. 90 75 74 63
Wenche S. Larsen - Tlf. 40 4192 08
Dirigent:
Cecilie Thambirayah -
tlf. 48 22 83 78

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 (ca. 3 ganger i mnd.)
Tirsdag kl. 11.30 Bønnegruppe
Onsdag kl. 10.00–10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 10.30–11.45 Åpen kafeteria/Åpent Lekested
 kl. 11.45–14.30 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.)
 

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. 10.00–10.30
Gordon Kleppe -
tlf. 920 69 100  
TreffpUNGt: 
Ungdomsklubb - 
ca. 2 fred. i mnd. kl. 19.00. 
Leder: Gordon Kleppe

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 

Endelig er våren her. Sola begynner å varme og naturen 
spirer igjen. Folk trekker også ut igjen og atter er det liv 
på Herøya igjen… 

Bak oss har vi i Misjonskirken hatt mye LIV de siste måned- 
ene. Det ene arrangementet har avløst det andre og hver uke 
har ”super-onsdag” blitt en suksess med midtukegudstjeneste, 
åpen kafé for alle og Etter Skoletid med i dag over 90 medlem-
mer. Vi glemmer heller ikke barnekoret Herøya Gospel 
Children som samles trofast hver torsdag og er nå opp i ca.  
30 medlemmer. Ungdomsklubben TreffpUNGt har kommet 
godt i gang og samler ca. 25 ungdommer to fredager i måne-
den. Bak oss har vi akkurat hatt en flott barneleir og søndag  
9. mai skal vi ha vår første konfirmasjonsgudstjeneste på 
mange år. 
Vi er så takknemlige og glade for alt det positive vi får 
være med på her på Herøya og i Misjonskirken. Nå drøm-
mer vi videre. Til høsten håper vi på nye konfirmanter, 
nytt voksenkor og husgruppe med fellesskap og omsorg i  
sentrum. Det er mye å se frem til, kjære naboer på Herøya. 
Gled dere og bli med oss…

Før vi tar en velfortjent ferie vil jeg igjen minne dere om 
mottoet vårt for 2010 som er ”oppmuntringens år”. 

Håper du prøver å være noe positivt for din familie, barn og 
medmennesker. Fokus på ”oppmuntringens år” håper vi skal 
skape ønske om å gjøre det beste en kan for å bygge et varm-
ere, positivt og godt miljø på Herøya, og hvor enn jeg går 
og er. Jeg vil minne deg om noen ”go” ord fra Bibelen som 
kan hjelpe deg på veien. Ordspråkene 16:24 sier: ”Vennlige 
ord er som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for 
kroppen.” Du vil bli glad selv av å spre gode ord. Husk også 
visdomsordet i Ordspråkene 11:25 hvor det står: ”Den som 
sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir 
oppkvikket selv”.
Til slutt: Vi vil ønske deg velkommen til våre møter og sam-
linger i Misjonskirken. Er det noe du lurer på, noe du søker  
svar på, ikke vær redd for å ta kontakt, for vi er her for deg!

Varm vår- og sommer hilsen fra familien Kleppe, 
i ”oppmuntringen tegn”.

På vegne av familien
Gordon Kleppe - Redaktør

Bli med på laget...
Kunne du tenke deg å hjelpe oss i 
pionerarbeidet på Herøya. Det være seg i 
barnearbeidet, ungdomsklubben, 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…
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Barneleir, vårens store høydepunkt

Gave samlet 
inn til barne- 
hjem i Bolivia

På familiemøte søndag 11. april fikk 
Misjonskirken besøk av to unge damer 
fra Porsgrunn Misjonskirke. Annette & 
Irene Larsen er søstre og døtre av Kjersti 
og Eivind Larsen som driver barnehjem i 
Bolivia. 

Vi fikk et sterkt og personlig inntrykk 
fra to jenter om hvordan det var å besøke 
barn på hjemmet som ikke har en brøkdel 
av de goder som vi har. Det ble samlet 
inn en gave til arbeidet i familiemøtet som 
skal sendes til Bolivia. Vi vil også minne 
om at Etter Skoletid har en bøsse stående 
fremme hver onsdag hvor barna blir lært 
opp til å gi av sin overflod til andre som 
ikke har det så bra gjennom å gi noen 
kroner når de handler mat. Det er større 
glede å gi enn å få og det er stort for oss å 
kunne hjelpe andre. 

Seks Misjonskirker i Skien og Porsgrunn 
var i år igjen samlet til barneleir på 
Koll-myr skole i Skien i helgen 23.–25. 
april. 163 barn i fra 1.–7. klasse med 
mange voksen ledere brukte helga til å 
være sammen med barna i ulike aktivi-
teter og samlinger i og utenfor skolen. 

Dette var det syvende året Misjonskirkene 
arrangerer leir og den er fortsatt like populær. Det var

et yrende liv sent og tidlig på leiren, men mest under barnas 
super-valg på lørdagen. Noen spilte fotball på banen. Noen var 
”ut på tur” med hest, andre på kano tur, mange var på digital 
skattejakt ute i naturen, ei gruppe reiste til en hall og stod på 
skateboard, andre var på dansegruppe, noen var på låtskriver-
verksted i ekte studio, mens andre var på hobby gruppe, og 
noen til slutt på klatring i Himalayaparken. Det var med andre 
ord et allsidig programtilbud for liten og stor. 

Fra Herøya var det en stor gruppe på 29 barn og 6 ledere. 
Bodil & Gordon Kleppe var hovedledere sammen med Wenche 
S. og Tommy Larsen. Dorothea og Lea fra EVS teamet var med 
på lørdagen. En stor takk til lederne og barna for en fantastisk 
helg.

Det er nesten ikke til å tro at det snart er gått et år  
siden de tyske jentene kom til Norge og Misjonskirkene 
i Grenland. På Herøya har Dorothea og Lea bodd i 
Misjonskirkens leilighet i 2. etasje. Karin og Hannah  
har hjulpet oss på Etter Skoletid på onsdager. De er sta-
sjonert på Moflata. Fra Skotfoss kom Karin og Michaela 
når hele teamet skulle synge og spille.

I løpet av dette året har jentene blitt flinke i norsk og 
har dermed kunne vært til nyttig hjelp i arbeidet. Vi vil 
takke jentene for flott sang og musikk innslag gjennom 
hele året og for innsatsen blant barn og unge i kirkene 
våre. Det blir avskjedsfest for teamet og sommerfest på 
Moflata søndag 20. juni kl 17.30. 

Vi ønsker fortsatt å satse videre med ”Aktiv Ungdom” 
og EVS-programmet, og håper på 2 nye europeiske ung-
dommer til høsten.

Irene Larsen forteller fra Bolivia mens 
søsteren Annette venter på sin tur…

Foran og bakover: 
Dorothea og Lea, 
Hannah og Karin, 
Katrin og Michaela.

EVS-teamet ferdig
til sommeren

Hver torsdag kl. 17.00–18.30 er det høy musikk og vakre barnestemmer som høres 
i Herøya Misjonskirke. 

Barnekoret Herøya Gospel Children og Herøya Gospel Teens øver annenhver torsdag 
for harde livet. Opp til 30 barn på øvelsene har gitt lederne hendene fulle med å lære 
inn nye sanger og holde koret på tå hev gjennom øvelse etter øvelse. Barnekoret er blitt 
veldig flinke til å synge og har gledet mange med sin sang dette året. Nå er koret lagt 
merke til og flere henvendelser for sangoppdrag ute er spennende. Foruten sangoppdrag  
i Misjonskirken på familiemøter, skal koret synge ”på oppmuntringens dag” utenfor 
Rema 1000 fredag 8. mai. De skal også synge under PIT i Porsgrunn i løpet av juni.  
Til høsten skal de synge på Handelsstevne i Skien. Det er mye å glede seg til!

Har du lyst til å synge i barnekoret er det bare å begynne. 
Vi har plass til mange flere…

Populært barnekor med 
nye oppdrag
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TreffpUNGt på show med 
Team Xtrem Vikings!

Det var mye liv og røre i kirken dette døgnet. Kvelden ble startet med  
leker og konkurranser, spill og kos rundt småborder. Senere var 
det tid for mat. På menyen var taco buffet til manges begeistring. 
Herøyas største is dessert ble servert etter maten. Pyntet med 
masse kakelys og godis lyste det av øynene til barna. Talentiade 
er alltid populært. Mange av barna opptrådte med sang, sketsj 
eller miming til stor applaus fra alle barna. Nattkino ble det også 
tid til. Etter at ungene hadde handlet i kiosken, var det bare å 
finne godstolen og sette seg til rette. Omsider var det tid for å 
sove. Det tar tid å få alle til å sovne, og da lederne sjekket alle rom  
kl. 03.00 var alle sovnet.

Fullt til siste plass på familiemøte
Etter frokosten på søndag avsluttet vi med familiemøte kl. 11.00 
hvor overnattingsdeltakerne deltok. Foruten dem deltok barne-
koret og EVS-teamet. Mange foreldre og søsken og andre fra 
menigheten hadde ankommet for å overvære familiemøtet hvor 
barna bar tydelig preg av at de hadde hatt et fint døgn i 
Misjonskirken men også lite søvn. Det ble en flott familiemøte 
med mye sang og musikk fra barnekoret og de andre deltakerne. 
Pastor Gordon holdt andakt om å ikke bekymre seg for alt,  
men å våge å kaste alle tunge byrder på Gud, for han har omsorg 
for oss.

Etter Skoletid hadde sin årlige overnattingsdøgn i Misjons-
kirken 13.–14. mars i år. Det ble et spennende og innholdsrikt 
døgn for Etter Skoletid i Herøya Misjonskirke. 56 barn og  
11 ledere storkoste seg. 

‘‘Fullt’’ hus på Etter Skoletid overnatting

Konkurranse mellom 
klassene er alltid moro…

TreffpUNGt, Misjonskirkens nye ungdomsklubb, har siden 
oppstart i september 2009 vært med på mange ting.

Klubben som samles ca. to ganger i måneden har hatt klubb-
kvelder, utflukter og turer i Grenland. Nå stod en overnattings-
døgn i Misjonskirken for tur. Foruten god mat, konkurranser, 
leker, nattkino, spill og gode samtaler rundt småbord, var nok 
høydepunktet en tur på Vessia tidligere på kvelden for å se Team 
Xtrem som er kjent fra Norske Talenter på TV2.

Disse tidligere kriminelle har nå fått orden på sitt liv og er fri 
for rus og annen elendighet. Nå forteller de om sitt nye liv på 
skoler og i kirker hvor de holder sine show. Det ble gitt sterke 
historier og mange kule stunts av muskelmennene fra Team 
Extrem. Samtalen resten av kvelden gikk på å fordøye de sterke 
inntrykkene og vise hverandre souvernirene fra det kule showet.

Klubben går sakte mot sommeravslutning, men ønsker neste 
års 7. klassinger velkommen fredag 8. og fredag 28. mai. Mer 
info gis på Etter Skoletid og på skolen. Her settes det fyr på steinene som skal knuses....

Herøyas største is ble servert til dessert…

    Misjonskirken var helt full da Etter Skoletid inviterte  
foresatte og barnekoret til å komme på familiemøte. 
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Her stifter man nye bekjentskaper på tvers av både kirker, 
bygrenser og landsdel. Ikke nok med det så blir man også 
kjent med andre kulturer og språk gjennom vår årlige kon-
firmanttur til London. 

Konfirmasjon er kanskje noe annerledes i dag enn før, selv om 
de grunnleggende temaene om Bibelen og den kristne tro, etikk 
og moral, rusproblematikk, forhold jente-gutt samt samfunns- 
engasjement tas opp. Men det er vel ikke tvil om at turene, 
konfirmantleiren og London turen er de største opplevelsene 
for mange, og greit er det. Konfirmantene skal se tilbake på 
konfirmasjonstiden i Misjonskirken som noe positivt, lærende 
og utfordrende i forhold til kommende valg på alle livets om- 
råder.

Konfirmanttur til London er en stor opplevelse!
I 10 år har Bodil & Gordon Kleppe gitt konfirmanter i 
Misjonskirkene i Norge muligheten til å dra på tur til London. 
De ønsker at ungdommene skal møte andre kulturer, andre kirker 
og andre ungdommer. I tillegg til alle de vanlige attraksjonene, 
shopping, fotballkamp, besøker de derfor også noen annerledes 
kirker enn de vi møter i Norge. 

Misjonskirkene i Skien og Porsgrunn opplever større og større 
søkning av konfirmanter som ønsker å stå til konfirmasjon i hos 
oss. 
Vi håper selvsagt at Misjonskirken på Herøya igjen kan få 
konfirmanter som vil være med på et kjempeopplegg for 
neste skoleår. Dermed er oppfordringen gitt!

Konfirmasjon i Misjonskirkene er populært!

Konfirmant 2010–2011?

Bodil og Gordon 
Kleppe er reise-
ledere på kon-
firmantturen 
til London.

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?
- Undervisningen er lagt til en kveld ca. annenhver uke i en time. 
- Innføring i den kristne tro.                                                                                                                                 
-  Tid for bevisstgjøring, undring, spørsmål og samtaler.                                                       
-  Kunnskap om Bibelen.
-  En dags overraskelsestur for å bli kjent i september. 
-  Stor konfirmantleir i oktober/november.
-  Tur til London i mars/april 2011 (frivillig). 
- Avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste siste søndag 
 i april eller første søndag i mai.

Fritidstilbud:
- Tilbud om godt ungdomsmiljø 
 under og etter konfirmasjonstiden
- Ungdomslokaliteter, turer, 
 konserter m.m.

For mer info og påmelding: 
Velkommen til innskrivning av neste års konfirmanter - onsdag 19. mai kl. 19.00 i Herøya Misjonskirke.
Ellers åpen påmelding for etterpåmeldte frem til 25. august på mobil 920 69 100 eller mail mcgordon@online.no
Det vil også være mulig å melde seg på vår web side www.herøyamisjonskirke.no
Nytt info-møte for etterpåmeldte konfirmanter og foresatte vil skje like etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Oppslag TA 1. april 2009.

London 2009 - arkivbilde.

Pris:
- Undervisningen er gratis
- Materiell koster kr 250,-
- Overraskelsestur ca kr 150,-
- Konfirmantleir ca kr. 450,- + reise til Vegårshei
- London tur dekkes av dugnad 
NB! (etter egeninnsats) - årets pris kr 3 850,-
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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

TEAM GRENLAND

Faste Lave Priser
HERØYA 

13326_A4_REMA_Moflata  05.03.03  12:53  Side 1

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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På tur til USA og
besøk i megakirke

For ca 12 år siden var Moflata misjonsmenighet i ferd med å bli lagt ned slik Herøya 
var det for tre år siden. Men slik ble det ikke på Moflata pga noen få ildsjeler og Karl 
Fredrik Kittilsen, som ikke ville la dette skje uten sverdslag. Han gikk i gang med en 
liten resursgruppe rundt seg og begynte å tenke muligheter. Siden da var eventyret 
i gang. Nå har menigheten fått et helt nytt kirkebygg på toppen av Rema 1000 på 
Moflata. I dag samler Moflata Misjonskirke ca. 400 mennesker i løpet av en uke i gjen-
nomsnitt gjennom ulike aktiviteter og møter. 

Karl Fredrik har alltid hatt stor tro på den lokale kirke. Han har gjennom mange år 
fått være med å inspirere til satsing på bydelskirker. Vi er svært takknemlige for den 
påvirkning Karl Fredrik hadde med å få i gang prosessen med nysatsing på Herøya, og 
vi håper at Misjonskirken på Herøya kan bli et ”nytt” Moflata eventyr.

Karl Fredrik skal nå arbeide med Afrika som han også alltid har gjort. Vann og yrkes-
utdanning blir hovedprosjektene i Angola, Kongo, Mosambik og Somalia. Han skal 
ikke flytte og kommer fortsatt til å være en del av miljøet på Moflata og Misjonskirkene 
i Grenland. Vi ønsker ham lykke til videre i liv og tjeneste…

Gordon på Saddleback Campus, et enormt stort område 
som inneholdt flere store kirkebygg, blant annet hovedkirken 
(i bakgrunnen) som tar ca 3.000 mennesker…

Pastor Gordon Kleppe ble invitert av Misjonsforbundet til å være 
med på en konferanse i en av verdens mest kjente kirker som  
heter Saddleback i Los Angeles USA. Det var med stor spenning 
Gordon drog til USA for første gang siden han flyttet derfra for 
34 år siden. 

Det ble en fantastisk tur hvor inntrykkene fra besøket i  
California var for livet. Å høre pastor Rick Warren undervise og 
dele tanker og erfaringer fra livet sitt var som å sitte ved en oase. 

Rick warren har skrevet boka ”Målrettet liv” som er en av verd-
ens mestselgende bøker i et opplag på over 30 millioner eksem- 
plarer. Han er av The Times kåret til en av de 100 mest innflytel- 
sesrike personer i verden. Det var en opplevelse å hilse personlig 
på ham og se hvordan en ”vanlig” pastor fungerer blant menne- 
sker. 

Saddleback er en baptistkirke som har 22 000 aktive medlem-
mer. De har minst 5 gudstjenester lørdag og søndag. Kirkesalen tar 
bare ca. 3 000 mennesker om gangen og er full hver gang. Gordon 
var på en konferanse med 3 000 pastorer og kirkeledere fra USA 
og hele verden.

Besøket gav mersmak og tro på den lokale kirkes betydning for 
alle mennesker ble igjen fornyet ved besøket.

Midtukegudstjeneste: Onsdager kl. 10.00–10.30
Avslutning: 2. juni. Oppstart: 25. august

Kafé: Onsdager kl. 10.30–11.45 
Avslutning: 2. juni. Oppstart: 25. august

Etter Skoletid: Onsdager kl 11.45–14.30 
Avslutning: 2. juni. Oppstart: 25. august

Herøya Gospel Teens:  
Ca. annenhver torsdag kl. 18.30–19.30 
Avslutning: 2. juni. Oppstart: 25. august 

Herøya Gospel Children: torsdager kl. 17.00–18.30. 
Avslutning: 2. juni. Oppstart: 25. august

Ungdomsklubben TreffpUNGt:
Ca. 2 fredager i mnd kl. 19.00–22.30 
Avslutning: 28. mai. Oppstart: 3. september

Velkommen til Misjonskirken!

Viktige avslutnings- og oppstartsdatoer

Støtt opp om aktivitetene og kafeen 
i ditt nærmiljø. Håper vi sees!

Karl Fredrik utenfor inngangen til 
Moflata Misjonskirke…

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. Tusen takk for hjelpen. 
Pantekassa gir oss verdifulle kroner for satsningen på Herøya. 
Støtt oss med pantelapper kommende måneder! 

Karl Fredrik takker av som pastor 
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B-blad
Returadresse:
Herøya Misjonskirke
Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

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!

Gjerpen Misjonskirke har et flott voksenkor som heter ”Pajo” 
(arkivbilde). Det samme har misjonskirkene i Skien, Moflata og 
Bøle. Er Herøya neste?

Musikalske ledere/pianister vokser ikke på trær, men vi har 
forespørsler ute og håper vi snart får napp. Kjenner dere noen 
som kan ta denne oppgaven, gi oss beskjed. Vi håper at dette 
kommer på plass i løpet av 2010 slik at et voksenkor/gospelkor i 
Misjonskirken blir en virkelighet. 
Tenk hva dette kunne berike lokalmiljøet på Herøya…

Vi nevnte i forrige nr av ”Der du bor” at vi 
ønsker å starte voksenkor i Misjonskirken. Etter 
forespørsel fra mange på Herøya om ikke vi 
snart skulle starte kor arbeider vi med å prøve å 
få dette til engang til høsten.

Herøya Gospelkor 
– hva skjer?

Åpen kafeteria for alle!
Foruten midtukegudstjneste 
kl. 10.00–10.30 
og Etter Skoletid kl. 11.45–14.30 består 
super-onsdagen av kafeteria.

Kafeen er åpen hver onsdag 
kl. 10.30–11.45.
I Misjonskirkens kafé selges snitter,  
kaker og kaffe med mer. 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. 
Støtt opp om kafeen i ditt nærmiljø. Håper vi sees!
Velkommen til super-onsdag i Misjonskirken!

Kafémøte 4. juni
Kaféen avslutter hvert semester med et «Kafémøte» hvor 
man inviteres til fest. Gjennom sang og musikk ved Moflata-
musikken og et nydelig hjemmelaget koldtbord er alt dekket 
til fest. Det er gratis entré, men kollekt til arbeidet tas opp. 
Vårens kafémøte er fredag 4. juni kl. 11.00. Velkommen!
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Vi er veldig glade i Misjonskirken vår og for fellesskapet vi har 
der. Det er godt å merke varmen og vennligheten som råder iblant 
de som går der. Men vi tror likevel at fellesskap kan utdypes og 
utvikles videre. Selv om Misjonskirken i dag ikke har en stor for-
samling, er det praktisk talt umulig å ha det samme nære felles-
skapet til alle. Man kan faktisk gå med en konstant dårlig sam-
vittighet fordi det er så mange som føler at man skulle ha invitert 
hjem.  Det er naturlig at man dras til noen som man synes at man 
går godt sammen med. Faren er at de som kanskje ikke har så lett 
for å få kontakt med andre, kan komme til å falle litt utenfor.

Det står i Bibelen at vi skal bære hverandres byrder. Men 
mange ganger vet vi ikke hva hver enkelt går og kjemper med,  
og derfor er det vanskelig å hjelpe hverandre. I en husgruppe vil 
det være bedre mulighet for at et fortrolig fellesskap og vennskap 
kan vokse fram, hvor alle kan få den omsorg og hjelp de behøver. 
Det er lettere å åpne seg for noen få mennesker som man kjenner, 
hvor man føler seg elsket og akseptert akkurat som man er. Det i 
seg selv kan virke legende og frigjørende. For mange mennesker 
har det hatt en enorm betydning.

Ønsker du å være med i en livsnær husgruppe i Herøya 
Misjonskirke er det en mulighet for det til høsten. Fellesskap og 
omsorg er viktig i dagens samfunn. Vi ønsker å bry oss. Her vil 
vi snakke om livet, spørsmål om barn, familie, jobb, tro og tvil. 
Ja, alt som møter oss i livet. 

Er du interessert, ta kontakt med Bodil eller Gordon Kleppe.

Bli med i en husgruppe 
– hva er det?


