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Etter Skoletid er i gang igjen etter ferien med ny rekord. 80 barn var 
samlet første gang etter sommeren. Misjonskirken på Herøya satser 
som aldri før, og nå er vi endelig i gang igjen.

Oppstart og ny rekord...

Pastorparet Bodil & Gordon Kleppe gleder seg 
til nytt semester med mange spennende tilbud; 
nye og gamle aktiviteter og samlinger for alle 
aldre i Misjonskirken. Ikke minst gleder de seg 
også til å få hjelp av det nye ungdomsteamet  
fra Tyskland. 
Herøya Misjonskirke – et sted å trives. 
Et sted å være for deg og dine. 
God høst og velkommen til Misjonskirken.

Pastorparet Gordon & Bodil Kleppe med det nye tyske EVS teamet…
Fra venstre: Gordon Kleppe, Dorothea, Michaela, Lea, Karin, Hanna, Katrin og Bodil Kleppe
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Herøya Misjonskirke
www.herøyamisjonskirke.no

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 
Herøya Gospel children:  
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

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. 10.00–10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 10.30–11.45 Åpen kafeteria/Åpent Lekested
 kl. 11.45–14.30 Etter Skoletid
Torsdag kl. 18.00–19.30 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
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  ”No perfect people allowed” 

”Ingen perfekte mennesker tillatt” heter tittelen på ei inte- 
ressant bok. En tittel til ettertanke og som vi i Misjonskirken  
gjerne kan stå bak. Vi ønsker ikke å utelate noen mennesker, 
her er alle velkommen. Vi som går i Misjonskirkene eller  
jobber her er langt ifra perfekte, men helt normale mennesker 
som forsøker å gjøre noe godt for andre. Derfor er nettopp du 
hjertelig velkommen til vår uperfekte Misjonskirke i løpet av 
høsten!

Vi ønsker å være med å bygge et godt og trygt lokalmiljø  
på Herøya, og gjennom våre voksende aktiviteter og tilbud  
finner du garantert noe du liker.

Så er det på`n igjen. Arbeidsliv og skole er igjen i sin vante 
gang og vi nærmer oss vanlig travel hverdag igjen. Vi kan med 
det bare konstantere det faktum at høsten er på vei. Men fortvil 
ikke. Når høsten setter inn så er det nok av tilbud og mulig-
heter for deg i Herøya Misjonskirke.

Vi er optimistiske med tanke på kommende skoleår, for 
det siste året har gitt oss mye positivt å bygge på. Oppstart på 
Etter Skoletid med 80 barn etter ferien er bare helt fantastisk. 
Nytt ungdomsteam fra Tyskland er kommet for å hjelpe oss.  
I år har vi fått to konfirmanter og snart starter ungdomsklub-
ben TreffpUNGt, i tillegg har vi barnekoret. Er det rart vi er 
optimistiske?

Derfor drømmer vi at flere familier vil se Misjonskirken 
som et godt sted å komme til, et sted hvor nestekjærlighet, 
trygghet, åpen og inkluderende fellesskap for alle skal være 
noen av verdiene. I tillegg så er troen på Gud og Guds kjærlig-
het til den enkelte av oss fundamentet for virksomheten. 

Men om du tror eller ikke tror, om du har mye tro eller lite 
tro, hos oss er rom for alle! Skulle det være noe du lurer på 
eller om du ønsker en prat, ikke nøl med å ta kontakt. 

Vi er her for deg! Håper vi sees kommende år.

   På vegne av familien
   Gordon Kleppe - Redaktør

TraffpUNgt: 
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 

Konfirmant 2009/2010
Herøya & Porsgrunn Misjonskirke samarbeider om årets kon-
firmantarbeid. Porsgrunn har 17 konfirmanter og Herøya har 2. 
Pastorene i begge Misjonskirkene er hovedledere sammen med  
to hjelpeledere fra Porsgrunn og to tyske jenter fra Herøya. Vi 
gleder oss til å ta fatt på opplegget og først på programmet står  
en ”bli kjent dag” gjennom harry-tur til Sverige.

Det blir også en rekordstor konfirmanttur til London. Det ser  
ut til å bli ca 80 konfirmanter og ledere som drar på tur i april  
2010 med Bodil & Gordon Kleppe som reiseledere. Da har vi 
måttet si nei til flere grupper i Norge som ønsket å være med.

Har du ikke meldt deg på til konfirmantundervisning for  
kommende skoleår er det fortsatt mulighet til å bli med oss  
hvis du melder deg til konfirmantleder Gordon Kleppe på mobil 
920 69 100 snarest.
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Ny og større stab, økt satsing 
i Misjonskirkene!

Dugnad på uteareal
Før sommerferien tok til har utearealet fått en betydelig ansikts-
løftning. Fredag og lørdag 12. og 13. Juni ble det invitert til 
dugnad i Misjonskirken. Og selv om det var sent og like før som-
merferie var det flere som stilte opp og gjorde en kjempeinnsats.

Tre store trær foran Misjonskirken ble saget ned, fronten ble 
vasket og takrennene renset. I tillegg ble det lagt ca 50 kvadrat 
med belegningstein utenfor kafeen. Alt i alt fremstår eiendommen 
lettere, lysere og mer åpent. Håpet er også asfaltering utenfor 
hovedinngangen før vinteren kommer.

En stor takk til dugnadsgjengen for all hjelpen!

Bak fra venstre: 
Gordon Kleppe, Eirik Fjeld, Ben Solberg, Jan Danielsen og 
Karl Fredrik Kittilsen

             Samarbeidet mellom bydelskirkene, Moflata, 
Bøle, Skotfoss og Herøya utvikles videre. 

Flere medarbeidere er kommet og 
sammen skal vi satse mer enn noen gang i 

”Misjonskirken – der du bor” fellesskapet.

Denne høsten er det ansatt ny pastor på Moflata. Ben 
Solberg opprinnelig fra Mjøndalen har startet opp som pas-
tor sammen med sin kone Tove i Moflata Misjonskirke. Vi 
ønsker dem og familien velkommen til Skien og Grenland 
etter 16 år i pastortjeneste i Kristiansund Misjonskirke.

Nå starter aktivitetene opp igjen for fullt med et varier- 
ende tilbud i de forskjellige bydelskirkene i Grenland. Her 
er barnehage, barnekor, hobbyklubb, konfirmantundervis-
ning, Etter Skoletid, bordtennis, Unge Voksne, Jentegruppe, 
Babysang, Gla trim, trimmarsj og mye mer. Foruten dette 
tilbyr vi kafeteria, midtukegudstjenester, søndagsgudstjen-
ester og kveldsmøter. Her er noe for enhver smak og vi  
gleder oss over flere medarbeidere og økt satsning kommende 
år i Misjonskirkene i Grenland. 

Søndag 23. august markerte starten på semesteret for 
Misjonskirken – der du bor. Herøya Misjonskirke hadde 
invitert Bøle, Skotfoss og Moflata Misjonskirker til 
samlingsfest, og gjestene kom i store skarer. I løpet av 
kvelden ble de seks tyske jentene presentert, den nye 
pastoren på Moflata, Ben Solberg, talte og det ble også 
tid til mye latter, sang og musikk. Da møtet var over 
var det tid for hjemmelagede smørbrød og kaker. Denne 
dagen var ”værgudene” på vår side og vi fikk fint vær. 
Det gjorde at vi kunne slå opp flere langbord ute på 
den nye steinlagte terrassen utenfor kafeteriasalen. Det 
ble fullt ute og inne og folk reiste begeistret hjem fra 
Grenlands perle - Herøya!

Fullsatt hus på
samlingsfest

Dugnads-
gjengen er 
i full gang 
med opp-
rydding...

En hvile-
pause i 
sola med litt 
mat gjorde 
godt...

«De kommer fra øst og vest. 
De kommer fra syd og nord» ... 
Fullsatt Misjonskirke samlet til oppstartsfest på her-
øya.
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Lederne Bodil Kleppe & Gordon Kleppe, 
Wenche Stormoen Larsen og dirigentene 
Cecilie Thambirajah og Kristina Karlsen 
ønsker alle barn fra 3.–7. klasse velkommen 
til barnekoret i Misjonskirken. Denne høsten 
vil det bli storsatsing med mange øvelser, 
utflukt på Eventyrfabrikken og bowling for  
å nevne noe. I tillegg skal koret synge på  
flere familiemøter i november og desember. 
Vi gleder oss!

Foruten sangøvelse så vil det hver kveld 
bli kos den siste halvtimen. Det kan være  
vanlig kveldsmat, snacks eller annet godt å 
bite i på og kose seg med. Kontingent for  
hele skoleåret 2008-2009 er kr. 100,-. De som 

betaler kontingent får også et lite armbånds-
smykke fra Tyrkia som en liten gave.

Om ikke lenge drar vi på Barne-
gospelfestivalen i Kragerø som samler over 
1000 barn fra hele Norge. Det er Skjær-
gaardsfestiavlen som arrangerer og vi kan 
love full rulle i et døgn. Barnegospelfestiva-
len er lørdag til søndag 17.-18. oktober. Mer 
info om pris og påmelding vil gitt på barne-
koret. Det er bare å glede seg…

*) NB: Tidspunktet kan bli forandret til kl. 19.00-20.30. 
Grunnen er kollisjon med idretten og ønske om del-
takelse på begge aktivitetene. Mer info om dette på 
koret.

Rekordstort
Etter Skoletid 
i Misjonskirken

Høsten er kommet og vi er igjen i gang på Etter Skoletid i Herøya Misjons-
kirke. Velkommen til nye og gamle deltakere. Vi hadde ny rekord på første 
samling, nærmere 80 (!) unger var innom, og det er tydelig at mange setter 
pris på tiltaket. Vi takker for alle positive tilbakemeldinger som vi får.

Barna på Etter Skoletid har en spennende overnattingstur i 
vente på Lensmannssetra i Skien 19.-20. september.

Som i fjor drar en stor gjeng til Setra på overnatting i selvlagte 
gapahuk i skogen. Forrige gang var vi ca 35 deltakere, i år ventes 
flere. Det er pastorparet og EVS teamet som blir hovedledere på 
turen.

Spennende blir å se om vi kommer unna regn og vind for da 
blir det veldig kaldt og guffent. Derfor blir værforbehold hvis 
været blir for ille. Vi skal lage gapahuk, ha leirbål, leker og kon-
kurranser med mer. Lite søvn blir det vel også, men med erfaring 
fra i fjor tror vi barna kommer til å ha det kjempegøy.

Mer info om turen med påmelding leveres på Etter Skoletid. 
Nå er det bare å begynne å glede seg og håpe på godt vær…
 

Tegning er gøy på Etter Skoletid. 
Her sitter Michaela med flere av barna...

Etter Skoletid er et tilbud i sammenheng med vår 
”SUPER-ONSDAG” satsning i Misjonskirken. Vi 
begynner dagen med møte for voksne og  
eldre før vi har åpen kafé for nærmiljøet. Siste del  
av dagen er gitt til barna og Etter Skoletid. På grunn 
av nye avslutningstider for skoleklassene 4.-7, er  
vi nødt til å justere alle tidspunktene for ”super- 
onsdagen” i Misjonskirken. Det medfølger ny tid  
for Etter Skoletid: Vi starter kl. 11.45 (før 12.45)  
og er ferdig kl. 14.30 (før 15.00). Da har vi tatt 
høyde for når barna er ferdig på skolen og de andre 
aktivitetene tidligere på dagen. 

Vi minner om at alle som betaler kontingent på  
kr 100,- for hele (!) skoleåret får tilbud om å bli med 
på overnattingstur til Setra. Kontingenten betales 
fortløpende. Velkommen til Etter Skoletid…

Overnatting på Etter Skoletid

Barnekoret har startet

Barna lager sin egen soveplass under en gapahug...

Barnekoret i aksjon i vår....

Hver torsdag kl. 18.00-19.30*) øver barnekoret Herøya Gospel Children. Vi ønsker  gamle 
og nye medlemmer velkommen til barnekoret i Misjonskirken.



F.v.: Michaela, Dorothea og Karin.
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TreffpUNGt, Misjonskirkens nye ungdomsklubb starter opp fredag 11. 
september kl. 19.00.

Leder er Gordon Kleppe sammen med to av jentene fra EVS teamet. TreffpUNGt blir  
et samlingssted for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Vi har klubbkvelder i Misjonskirken, vi drar på turer, har overnattinger, besøker andre 
ungdomsklubber i Misjonskirkene i Grenland m.m.

Vi samles ca. 2 ganger i måneden. Datoene for høsten er: 11. september, 25. septem-
ber, 23. oktober, 13. november, 20. november, 4. desember og 18. desember. I tillegg 
blir det overnatting ute lørdag til søndag 18.–19. september sammen med Etter Skoletid  
på Setra.

Alle som betaler kontingent på kr 50,- betaler ikke for å bruke internettkafeen når  
den tas i bruk i løpet av høsten. På klubbkveldene i Misjonskirken vil det bli anledning  
til å kjøpe rimelig mat og godis.
Vi ønsker alle ungdommer vel møtt!

Misjonskirkens nye ungdomsklubb!

F.v.: Katrin, Lea og Hannah.

Nytt EVS 
team fra 
Tyskland!

TySKE MUSIKErE 
I MISjONSKIrKENE!
I fjor hadde Misjonskirkene glede 
av de to tyske jentene Miriam og 
Franziska som jobbet som volontører. 
Et halvt år hadde vi også to spanske 
volontører. Det kommende skoleåret 
er vi så heldige å ha seks tyske jenter 
hos oss.

I år har også Bøle Misjonskirke 
blitt med i prosjektet, og får i til-
egg til Moflata, Skotfoss og Herøya 
Misjonskirker nyte godt av det nye 
teamet. Dorothea, Hannah, Karin, 
Katrin, Lea og Michaela ankom Norge 
15. august og skal være til juni 2010. 

Jentene skal være med å hjelpe til 
på Etter Skoletid, bordtennisklubben, 
konfirmant-, ungdomsarbeid, kafé og 
andre aktiviteter som drives i de for-
skjellige Misjonskirkene. Felles for  
de alle er at de er aktive musikere. 
Instrumenter som piano, gitar, fløyte, 
saksofon og kontrabass kommer de til 
å benytte i mang en søndagssamling. 
Så her er det bare å glede seg til mye 
vakker musikk!

Jentene er fra forskjellige plasser i 
Tyskland, og derfor kjente de hveran-
dre ikke da de ankom Norge. Etter å 
ha vært hos vertsfamilier ankomsthel-
ga, dro de den påfølgende uka opp til 
misjonshuset i Luksefjell. Her ventet 
teambyggingsoppgaver og andre akti-
viteter. I løpet av uka var flere perso-
ner oppe for å bli kjent med jentene. 
På samlingsfesten i Herøya Misjons-
kirke uka etter spilte og sang gruppa 
tre sanger allerede.

Jentene har nå bosatt seg i hybler  
på Skotfoss, Herøya og Gråtenmoen. 
Michaela og Katrin bor på hybelen i 
Skotfoss Misjonskirke, Karin og Han-
nah bor i Riddergården på Gråten-
moen og Lea og Dorothea har hybelen 
i Herøya Misjonskirke. Vi ønsker dem 
et flott år her i Grenland. Ta gjerne en 
prat med dem når du møter dem, de 
snakker litt norsk allerede!



atte 
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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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Takk for sommergaven!
Bli en fast støttespiller til et positivt arbeid og få 
igjen på skatten!
Sommergaver fra støttespillere gav ca 30.000,- kroner i år. 
Det er godt tiltrengte midler i en periode som aktivitetene og 
møtene i Misjonskirken har sommerpause. Takk til alle gode 
støttespillere for gode ord, oppmuntringer og gaver.

Nå kan du også bli en fast støttespiller til arbeidet i 
Misjonskirken og faktisk få igjen penger på skatten. 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. 

Med flere faste støttepartnere kan vi skape et enda bedre 
tilbud til barn, unge og eldre.
Ta kontakt med oss så får du hjelp til å komme i gang. 

Midtukegudstjeneste
Vi er i gang igjen med nytt tidspunkt, hver onsdag kl 10.00.

Midtukegudstjeneste er en annerledes gudstjeneste en gang i 
uken på onsdager kl.10.00. Det er halv times bønnegudstjeneste 
i stillhet og bønn for nærmiljø, skole og barnehage, sykehus, 
kirker, verdenssituasjon, de som er til stede og for de tente lys.  
Midtukegudstjenesten er på mange måter et hvilested og en lade-
stasjon for mennesker i alle aldre. Gudstjenesten består av et par 
fellessanger, et Bibelord og bønn. 

Stunden oppleves som en god start på dagen før vi koser oss 
med kaffe, smørbrød og kaker i kafeteriaen i Misjonskirken. 
Velkommen hver onsdag kl. 10.00-10.30. Vi holder på hele  
høsten utenom skolens høstferie. Håper vi sees!

Hver onsdag kl 10.30-11.45 i skoleåret er det åpen for- 
middagskafé for alle i Misjonskirken. Nytt tidspunkt er  
kommet grunnet barna på Etter Skoletid kommer kl 11.45.

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 nær-
miljøet. Du trenger ikke alltid å dra til byen 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 vei til jobb.

Den nyoppussede kafeen i Misjonskirken 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! 

Å bry seg om andre er viktig. Å tenne lys for andre er også tenne 
håp om bedre tider for mange mennesker som sliter i dag…

Kafeen onsdag formiddag er et samlingspunkt for mange ....

Sangkveldene i Misjonskirken for godt voksne samler mye 
folk. Mange gjester fra fjern og nær har funnet veien til 
Misjonskirken disse kveldene. 

I høst inviterer vi til flere flotte sangkvelder. Vi starter 
med sangkoret ”Treffmusikken” fra Frelsesarmeen, torsdag 
24. september kl 18.00. Torsdag 29. oktober kl. 18.00 kom-
mer ”Kraftlaget” fra Evangeliehuset.

I tillegg har vi alltid på Herøya, kafé eller bevertning.  
Da trår de eldre i Festkomiteen og Bodil Kleppe fra menig-
heten til og steller med smørbrød, kaffe og kaker. 

Da er det bare å ta veien innom Misjonskirken på 
Herøya. 

Håper vi sees!

Husmøte
Pastorfamilien inviterte medlem-
mene til et husmøte ved oppstart 
i høst. Mye sang og musikk lød 
i hjemmet til Bodil & Gordon 
Kleppe. Gordon hadde en andakt 
før vi satte oss til bords for bevert-
ning. Bodil hadde laget deilig 
kyllingsalat med fuccatiabrød og 
kaker. Det ble en koselig start på 
en travel høst.

Sangkvelder i Misjonskirken

Asbjørn leder an på gitaren 
på husmøter...
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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!

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.

Pantekassa gir oss ca. kr 
500–600 pr. måned.
Takk til alle dere som gav 
pantelappen!

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

Julemesse 28.–29. nov.
Misjonskirken inviterer til julemesse lørdag og søndag 
28.-29. november. 

Det blir dager med masse på programmet. Vi inviterer til kafete-
ria, salg av markens grøde, ”ting & tang”, lotteri, minikonserter 
av gjestende kor og grupper, og ikke minst tenning av julegrana 
ute. Vi vil ikke røpe alt nå, men se frem til spennende dager i 
Misjonskirken for liten og stor. Mer info kommer i neste nr av 
– der du bor.

Vi trenger også hjelp disse dagene. Kunne du tenke deg å være 
med å stå i kafeen, selge eller annet er du velkommen til det. Vi 
trenger også at noen gir gaver til julemessa som for eks håndar-
beid, markens grøde eller andre ting du har å gi bort. For gaver til 
Julemessa, ta kontakt med Gordon på mobil 920 69 100.

Da sees vi på julemessa…

Flere abonnenter 
til – der du bor
Vi har et mål å få 50 frivillige 
abonnenter til bladet – 
der du bor fra Herøya. 
Bladet koster Misjonskirken 
ca 40.000,- kroner i året. 
Det er penger vi må ha inn 
for å drive bladet og arbeidet 
i Misjonskirken. 
Støtteabonnementet er 
kr 350,- pr år. 

Vi håper at flere på Herøya 
kan være med å gi et støtte-
abonnement slik at vi kan 
klare å gi ut bladet på 
Herøya fire ganger i året 
i fulle farger. 

Mange medlemmer fra 
menigheten og dets familier 
har gitt et støtteabonnement 
selv om de får bladet i postkassene på Herøya eller i Misjons-
kirken. Nå håper vi på flere støttespillere ifra nærmiljøet. 

Uten støtte fra annonsører og de abonnentene vi har i 
dag kunne vi ikke gitt ut bladet. Til deg som allerede er  
abonnent: takk for at du er med. Vi ønsker nye abonnenter 
velkommen med å ta kontakt med oss, gjerne via talongen 
på siste side. Alle husstander på Herøya får bladet i post-
kassen og bor du utenfor Porsgrunns beste bydel får du  
tilsendt bladet i posten.

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