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Barn og unge trenger gode fritids-
tilbud i tillegg til trygge hjem og gode 
skoler i nærmiljøet. Skal vi få vekst i 
Grenland, må vi bygge levende lokal-
samfunn der det er godt å vokse opp.
Der du bor – Grenland har som mål å 
stimulere til aktiviteter som gir barna 
de beste muligheter for en god opp-
vekst. ”Etter skoletid”-tilbud, bord-
tennis og ungdomsklubber der barna 
og ungdommene bor, gir gode rammer 
for fritid, lek og fellesskap.

Pensjonister ønsker kort vei til møte-
plasser og aktiviteter der de kan fort-
sette et sosialt liv når arbeidsdagen er
slutt. Lokale nærmiljøsenter gir mulig

heter til å møtes og gi hverandre sosi-
ale fellesskap og trivsel.

Kontakten mellom unge og eldre er 
viktig i et samfunn som splittes opp i 
separate sektorer. Når barna er i barne-
hagen eller skolen, de voksne på jobb 
og de eldre på eldresenter og gamle-
hjem, er det viktig med felles arenaer 
i lokalsamfunnet. Et nærmiljøsenter 
gir rom for alle generasjoner så de ser 
verdien av hverandre.

Siden 2008 har Der du bor – Gren-
land stimulert til utvikling av «Etter 
skoletid» på Moflata, Skotfoss og Her-

øya, og flere steder tar nå i bruk 
”Moflata-modellen”. I 2010 har 
Barne- og likestillingsdepartementet 
gitt 150.000 i tilskudd til å videre-
utvikle dette på Moflata og Herøya.
Telemark Fylke støtter Gla’-trim, 
kulturkaféene og Grenlandsmarsjen 
hvert år og EU-programmet Aktiv 
Ungdom gir tilskudd til å ha inter-
nasjonale frivilligarbeidere i de lokale 
prosjektene. 

Kulturdepartementet godkjente nylig 
Moflata Nærmiljøsenter som frivil-
ligsentral for Gimsøy bydel og sti-
mulerer på denne måten til fortsatt 
utvikling av levende nærmiljø. 

Steder som Moflata Nærmiljøsenter og 
lokale misjonskirker er nødvendige for 
å skape levende nærmiljø der unge og 
eldre kan kjenne seg trygge, inkludert 
og verdsatt.
Der du bor – Grenland vil fortsatt være 
med å bygge gode nærmiljøtiltak som 
gjør bydelene til levende nærmiljø.

Levende nærmiljø
Der du bor – Grenland

De tyske jentene som arbeidet som 
volontører gjennom prosjektet «Aktiv 
Ungdom» 2009/2010.

Etter Skoletid Moflata.

Du kan engasjere deg i de lokale 
tilbudene du leser om i dette 
bladet, og på den måten 
gjøre ditt til at nær-
miljøet blir levende 
og godt å være 
i for unge 
og eldre.
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I sommer sluttet Karl Fredrik Kittilsen som pastor i Moflata misjonsmenighet. Karl Fredrik har i hele sitt liv viet seg
til mennesker i nød og nå er han i gang igjen med en ny aksjon. Denne gang sammen med en av sine gode Afrika
venner Geir Ommundsen som leder Stiftelsen Yme.

Stiftelsen Yme arbeider i flere land i Afrika med vannprosjekt. I Somalia har 200.000 mennesker fått rent vann i løpet
av de siste tre år. I Cabinda i Angola har et stort vannprosjekt pågått i flere år med boring av brønner og utvikling av
vannsystemer. I partnerskap med Skoler i Samarbeid arbeides det med å sette i gang et prosjekt for Kongo
Brazzaville.

Innsamlingsaksjon med flaske i alle hjem!

Karl Fredrik oppfordrer nå alle hjem til å ta i mot en liten vannflaske som fungerer som innsamlingsbøsse. Her kan du
hver uke legge på noen kroner som takk for rent vann slik at mennesker i Afrika kan få den samme mulighet. For
barna i hjemmet er dette en fin anledning til å lære å sette pris på vannet og samtidig dele med andre. Hvorfor ikke
lage en liten familieseremoni ved frokostbordet eller på et annet tidspunkt hvor mann legger penger på flasken.

To ganger i året mottar du en tekstmelding

"FLASKEN SKAL TØMMES NYE BRØNNER SKAL BORES"
.

Du sender inn pengene og snart så får du en
tilbakemelding som forteller resultatet fra
innsamlingen av alle flaskene som har stått plassert i
forskjellige hjem.. Tenk deg 1000 flasker hvor hver gir
20 kroner i uken vil gi ca en million kroner. På
Handelsstevnet i Skien kan du motta flaske. Du kan
selvsagt også kontakte oss på telefon eller nett og vi
sender deg en flaske.

Bli med oss på storaksjonen

og hjelp oss å gi vann til nye områder.

Norsk bistandsorganisasjon støttet av:

FN

Karl Fredrik Kittilsen og Geir Ommundsen oppfordrer om
støtte til aksjonen Gi vann til Afrika
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Moflata Nærmiljøsenter endelig godkjent

I juli ble Moflata Nærmiljøsenter ende-
lig godkjent av Kulturdepartementet. 
Etter to års arbeid med bl.a. støtte fra 
Gimsøy lokalutvalg, lokale organisa-
sjoner og tilskudd fra Skien kommune, 
fikk Der du bor – Grenland gjennom-
slag for sin søknad om etablering av 
frivilligsentral i Moflata Misjonskirke.
Departementet bevilget kr 145.000,- i 
etableringstilskudd for 2010, og vi for-
venter opp mot kr 300.000,- i 2011 
dersom vi skaffer egenandelen på ca. 
kr 200.000,-. Dette vil dekke en frivillig-
hetskoordinator i full stilling med utgif-
ter til kontor og enkelte tiltak, forteller 
Gisle Lunde som er sekretær i styret for 
Der du bor – Grenland. 

Karl Fredrik Kittilsen er styreleder og en 
sterk motivasjonskraft i arbeidet.

Moflata Nærmiljøsenter skal være en 
møteplass for mennesker og foreninger 
som vil styrke det frivillige liv i bydelen 
og skal stimulere til ny frivillig virksom-
het, forteller de.

Allerede er det planer om utvidelse av 
bordtennisklubbens aktiviteter og det 
planlegges felles familiemiddager på 
ukedager der barn og voksne kan treffes 
og spise sammen. Det er også konkrete 
planer om å bygge ut lokalet på Moflata 
for å få plass til ny virksomhet. For å 
realisere det, er vi avhengig av et enda 
sterkere samarbeid mellom stat, kom-
mune, menighet og private givere. Hver 
enkelt er viktig for å bygge opp et slikt 
Nærmiljøsenter i bydelen, sier Lunde og 
Kittilsen.
Ben Solberg er konstituert daglig leder 
for å utvikle Nærmiljøsenteret sammen 
med Misjonskirken, Bordtennisklubben 

og Der du bor – Grenland som deler 
ansvaret for driften.

Et Nærmiljøsenter gir rom for ny frivil-
lighet, og har du ønsker eller forslag om 
nye aktiviteter, kan du kontakte:

Ben Solberg på tlf. 90 22 55 64 eller 
ben@derdubor.org.

Bordtennistrener 
Øystein Pettersen 
i aksjon.Lder av Der du bor - Grenlabd, 

Gisle Lunde.
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Sangkveldene den første onsdag i måneden, fortsetter. Dette 
har vært en stor suksess med god stemning og mye allsang. 
Den første gangen i høst blir 1 september. Da kommer Roar 
Berg Olsen sammen med flere musikere. Han er en dyktig 
sanger og musiker og vi regner med at det skal bli fullt hus 
og god stemning. Moflatamusikken vil som vanlig være 
med. 

6. oktober kommer Vigdis og Helge Hovet som 
gjesteartister. De har gitt ut flere cd innspillinger. 

Gladsang

Enda en sesong med «Etter Skoletid» er i gang igjen med mat, aktivite-
ter, bordtennis, leksehjelp og konkurranser. Hver torsdag samles 50–70 
barn i fra 4. til 7. klasse seg og stortrives i Misjonskirken. Gjertrud, 
Margit, Tove og Ben sammen med de nye volontørene sørger for at 
trivselen er på topp og at det ikke blir kjedelig. Av og til får vi besøk av 
de som har gått på «Etter Skoletid» tidligere, og dette er veldig trivelig. 
Som før er åpningstida kl. 14.00–16.00 på torsdager.

«Etter Skoletid» 

Porsgrunn
gospelkor

Nye volontører

Jentegruppa
inviterer

I høst får vi igjen besøk av Porsgrunn gospelkor. Dette 
blir en kjempeopplevelse som absolutt kan anbefales. 
Porsgrunn gospel har gjennom de siste årene etablert seg 
som noe av det beste du kan oppleve av kor her i distrik-
tet. Koret teller i dag 50 medlemmer inklusive bandet. De 
synger med begeistring og kvalitet og vi er svært glade 
for å få oppleve dem i høst. Tidspunktet for konserten er 
7. november kl.17.30. Konserten er gratis, men vi samler 
inn en gave til koret.

Også i år har vi gleden av å ha volontører til å jobbe i 
kirka. Sist år var det 6 jenter fra Tyskland som gjorde en 
kjempefin jobb og som vi ble veldig glade i. I år kommer 
det 2 volontører til Moflata, ei Jente i fra Østerrike og ei 
i fra Tyskland. De vil ankomme ca. 1 september sammen 
med en volontør fra Tyskland som skal jobbe på Herøya. 
Vi er som vanlig spente og forventningsfulle til å møte 
disse jentene og gleder oss til å bli kjent med dem. Også 
i år vil den første tiden gå med til å lære språk og bli kjent. 
Inger Bjørge har enda en gang tatt på seg norskunder-
visningen, så dette er i de beste hender. Vær med å inklu-
dere Josephine, Teresa og Inga i fellesskapet og snakk 
gjerne med armer og bein om du ikke kan tysk eller 
engelsk.

Tur til Løten 18. september. 
Påmelding til Marita Mathisen, innen 11/9. 

Tlf: 47 23 88 01, pris kr. 450.-
Vi minner også om basar 20. oktober.
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Velkommen til en
hyggelig handel hos
REMA 1000 Moflata

Nå kan du handle kjente merkevarer uten å betale mer enn 

nødvendig. At REMA 1000 kan gi deg lave priser, skyldes 

ikke bare at vi har lave innkjøpspriser. Det skyldes vel 

så mye at vi hele tiden forsøker å gjøre alt så enkelt som 

mulig. For når vi driver enkelt, blir det billig for deg som 

kunde. Det er derfor vi mener at det enkle er det beste. Vi 

gleder oss til å se deg. Helt enkelt.

bare  lave  pr iser
Hverdager 8 - 22   Lørdager 8 - 20
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Ecclesiastes

SEPTEMBER
Onsdag 1/9 kl. 18.30 Gladsang
Torsdag 2/9 kl. 11.00 Formiddagstreff

 kl. 11.15 Gladtrim
Fredag 3/9 kl. 18.00 Unge voksne
Søndag 5/9 kl. 17.30 Kveldssamling
  Ben Solberg taler
  Tore Gundersen synger
Tirsdag 7/9 kl. 16.00 Grendlandsmarsjen
Torsdag 9/9 kl. 10.30 Midtukegudstjeneste

kl. 11.00 Kafé
kl. 11.15 Gladtrim

Søndag 12/9 kl. 17.30 Familiesamling
  Barnekoret synger
  Ben Solberg taler
Tirsdag 14/9 kl. 16.00 Grenlandsmarsjen
Torsdag 16/9 kl. 10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00 Kafé
 kl. 11.15 Gladtrim
Søndag 19/9 kl. 17.30  Kveldssamling
  Moflatamusikken synger
  Roar Åkre taler
Tirsdag 21/9 kl. 16.00 Grenlandsmarsjen
Torsdag 23/9 kl. 10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00 Kafé
 kl. 11.15 Gladtrim
Søndag 26/9 kl. 17.30 Kveldssamling
  Team fra Romania synger
  Taler
Mandag 27/9 kl. 18.00 Drive-in cup bordtennis
Tirsdag 28/9 kl. 16.00 Grendlandsmarsjen
Torsdag 30/9 kl. 10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00 Kafé
 kl. 11.15 Gladtrim

Kalender Moflata Misjonskirke
OKTOBER
Fredag 1/10 kl. 18.00 Unge voksne
Søndag 3/10 kl. 17.30 Familiesamling
  Herøya barnegospel synger
  Ben Solberg taler
Tirsdag 5/10 kl. 16.00 Grendlandsmarsjen
Onsdag 6/10 kl. 18.30 Gladsang
Torsdag 7/10 kl. 11.00 Formiddagstreff
 kl. 11.15 Gladtrim
Søndag 10/10 kl. 17.30 Kveldssamling
  Gospelkoret synger Øydis 
  og Michael synger
  Ben Solberg taler
Tirsdag 12/10 kl. 16.00 Grendlandsmarsjen
Torsdag 14/10 kl. 10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00 Kafé
 kl. 11.15 Gladtrim
Søndag 17/10 kl. 17.30 Kveldssamling
  Moflatamusikken synger
  Roar Åkre taler
Tirsdag 19/10 kl. 16.00 Grendlandsmarsjen
Onsdag 20/10 kl. 18.00 Basar
Torsdag 21/10 kl. 10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00 Kafé
 kl. 11.15 Gladtrim
Fredag 22/10 kl. 19.00 Konsert med Ecclesiastes
Søndag 24/10 kl. 17.30 Familiesamling
  Barnekoret synger
  Ben Solberg taler
Mandag 25/10 kl. 18.00 Drive–in cup,  bordtennis
Tirsdag 26/10 kl. 16.00 Grenlandsmarsjen
Torsdag 28/10  kl. 10.30 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00 Kafé
 kl. 11.15 Gladtrim
Fredag 29/10 kl. 18.00 Senior-junior treff
Søndag 31/10 kl. 17.30 Kveldssamling
  Gospelkoret synger
  Ben Solberg taler
  

Gjennom 20 år har den fargerike sanggruppen Ecclesiastes reist i Sverige og Norge. Flere 
ganger har man trodd at det var siste turneen, men denne høsten  blir det en siste runde med 
koret. Denne sangturneen er eneste sjanse koret har til å skaffe penger til sitt oppofrende arbeid 
blant gatebarn i Epatoria, Ukraina.  I høst får vi høre mer fra en 16 år gammel gutt som spiller 
balalaika og piano. Misja har vunnet flere store musikalske konkurranser og betegnes som et 
vidunderbarn.
Dette blir en stor musikalsk opplevelse som du ikke må gå glipp av. 
Konserten blir i Misjonskirken fredag 22. oktober kl.19.00



ARNE THORSEN
TRANSPORT A/S
SPEDISJON A/S

Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien
Tlf. 35 50 47 00

«Musesyke»
Prøv Mousetrapper
- den hjelper!

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

    FRISØRSTUA 
           og Wenches fottjenester
                               Timebest.: Tlf. 35 54 61 44

    ÅPNINGSTIDER:
        Mandag kl. 12-18 / Tirsdag – fredag kl. 10-16

Haldor Tveitan
Bilverksted

Opdalsvn. 167, 3748 Siljan • Tlf. 91 72 06 34

Flatins Bakeri AS
BAKERI • KONDITORI • KAFÉ

SILJAN:
Tlf. 35 94 12 03  •  Fax 35 94 23 16

FILIAL: Liegt. 9, 3717 Skien
Tlf. 35 59 01 61  •  Fax 35 59 01 62

Lundegt. 25, 3722 Skien • Mobil: 99 03 98 02
E-post: bjelekt@online.no

BLIKKENSLAGER
LAURITZEN

97 05 69 52  -  47 23 93 85
Alt innen blikkenslagerarbeid

på Varpet 
vis à vis rekkehusa

GRÅTENMOEN

Skien

Hagebyveien 33

47 65 10 00

7-18 9-15

www . m o nte r . n o

Har du behov for å leie:
KONTORLOKALER - FORRETNINGSLOKALER - INDUSTRILOKALER

Ta kontakt med:

Postboks 192, 3701 Skien • Tlf. 35 58 73 00 • Fax 35 58 73 19
e-mail: kontbygg@online.no

SORG
En verdig begravelse fjerner ikke 
sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no Behjelpelig hele døgnet 35 52 49 00

Adresse: Skippergata 8, 3732 Skien
Tlf. 35 90 57 70  •  Telefax 35 90 57 79

www.ntt.no

SKOTFOSS

Vi tar nå topp og bunnVi tar nå topp og bunn

Ledig for annonsører!

Ledig for annonsører!
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Kjære Herøya!Kjære Herøya!
Endelig er høsten (!) her og igjen inviterer 
vi til et nytt og spennende semester med 
mange aktiviteter for liten og stor. Med dette 
spesialnummeret av ”der du bor” ser du noe 
av det som Misjonskirkene i Grenland holder 
på med.

Herøya Misjonskirke har valgt dette året, gjennom 
”oppmunt-ringens år”, å legge vekt på og stimulere til å 
være gode naboer hvor vi alle hjelper til og bidra til et 
varmere og inkluderende fellesskap på Herøya eller der 
vi bor. Vi hadde en oppmuntringens dag 7. mai utenfor 
Rema 1000 hvor barnekoret sang og vi delte ut gratis 
pølser og drikke til alle som ville ha, med godt bidrag 
fra Rema 1000. Er ikke det godt å kunne gjøre noe for 
hverandre, og at det ikke koster noe å gi eller ta imot?

En person som heter Ed Delph har sagt at det finnes fem 
interessesfærer i et lokalsamfunn. Han sier at kirken 
(Herøya Misjonskirke) er dets hjerte, utdannelse dets 
hjerne, øvrighet dets skjelett, media (kunst, kultur, 
sport, underholdning og nyhetsformidling) dets øyne, 
nese, ører og munn, og næringsliv er ”alt det andre”. 

Vi synes det er godt sagt, og Misjonskirken ønsker 
å handle ut fra hjertet. Vi ønsker som det stod på en 
våre plakater på ”oppmuntringens dag”: ”Tenk positive 
tanker, bruk positive ord, gjør positive handlinger og det 
positive gror!”. Vi ønsker å være med å bidra, vi ønsker 
å gjøre noe godt for vår neste – til Herøyas beste. Det er 
vår drivkraft og passion! 

Til slutt: Vel møtt til våre aktiviteter, møter og samlinger 
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 høsthilsen fra Bodil og Gordon Kleppe, 
i ”oppmuntringen tegn”.

   

Herøya Misjonskirke
www.herøyamisjonskirke.no

Kafeteria:  
Hver onsdag kl. 11.00–12.15
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Etter Skoletid: 
Hver onsdag kl. 12.15-15.30
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
Cecilie Thambirayah -
tlf. 48 22 83 78
Herøya Gospelkor: 
Tirsdag kl. 20.00–22.00
(ca. 2 ganger i mnd.)
Bodil Kleppe - Tlf. 907 57 463
Svenn Aage Johansen - 
Tlf. 954 81 611

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
 kl. 20.00 Herøya Gospelkor (ca. 2 gan. i mnd.)
 kl. 20.00 Livsnær gruppe (gver 3. uke)
Onsdag kl. 10.30–11.00 Midtukegudstjeneste
 kl. 11.00–12.15 Åpen kafeteria/Åpent Lekested
 kl. 12.15–15.30 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. 10.30–11.00
Gordon Kleppe -
tlf. 920 69 100  
TreffpUNGt: 
Ungdomsklubb - 
ca. 2 fred. i mnd. kl. 19.00. 
Leder: Gordon Kleppe

Pastorparet Gordon og Bodil Kleppe.
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Etter Skoletid i gang 
igjen på Herøya …

24.–25. september 
er det overnatting 
ute i det fri for alle 
medlemmer på 
Etter Skoletid og 
TreffpUNGt. 
Vi gleder oss!

Høsten er kommet og vi er igjen i gang 
på «Etter Skoletid» i Herøya Misjons-
kirke. Velkommen til nye og gamle 
deltakere. Forrige skoleår hadde vi ny 
rekord med 94 betalende medlemmer 
og alt fra 50–90 barn hver onsdag. Det 
er tydelig at mange setter pris på tiltaket. 
Vi takker for alle positive tilbakemeld-
inger som vi får.
     
«Etter Skoletid» er et tilbud i sam-
menheng 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 av-
slutningstider for skoleklassene 4.–7, 
har vi måttet justere alle tidspunktene 

for ”super-onsdagen” i Misjonskirken. 
Det medfølger ny tid for Etter Skoletid: 
Vi starter fra kl. 12.15 og er ferdig 
kl. 15.30. Da har vi tatt høyde for når 
barna er ferdig på skolen og de andre 
aktivitetene tidligere på dagen. Nytt i år 
er at vi inviterer også tidligere elever fra 
Klevstrand skole til å komme, de som nå 
går i 8. klasse på Stridskleiv ungdoms-
skole når de er ferige der.

Vi er avhengig av kontingent for å 
drive tilbudet. Kontingenten for «Etter 
Skoletid» er på kr 100,- for hele (!) 
skoleåret og de som betaler får tilbud 
om å bli med på overnattingstur til Setra. 
Kontingenten betales fortløpende. 

Velkommen til «Etter Skoletid» …
Kafeen er alltid populær. Køen er stor 
og maten billig og velsmakende…

Konfirmant 
2010/2011

TreffpUNGt 
Misjonskirkens ungdomsklubb

Forrige år var banebrytende. Første konfirmant i 
Misjonskirken kom etter oppstart av pionerarbeidet på 
Herøya i 2007. I år har allerede 12 konfirmanter meldt 
seg på og i midten av september begynner undervisnin-
gen. Vi gleder oss til å ta fatt på opplegget og først på 
programmet står en ”bli kjent dag” gjennom harry-tur til 
Sverige. I tillegg kommer en konfirmantleir i november. 
Gulroten i opplegget er konfirmanttur til London i mars 
2011.
På grunn av askeskyen fra Island i vår ble turen avlyst, 
men arrangeres i begynnelsen av september. Da reiser 
konfirmantleder og Londontur reiseleder Gordon Kleppe 
til London med 99 konfirmanter og ledere.

Har du ikke meldt deg på til konfirmantundervisning 
for kommende skoleår er det fortsatt mulighet til å bli 
med oss hvis du melder deg snarest til konfirmantleder 
Gordon Kleppe på mobil 920 69 100 eller direkte på 
websiden www.herøyamisjonskirke.no

TreffpUNGt er Misjonskirkens ungdoms-
klubb. Den starter opp, fredag 3. septem-
ber kl. 19.00.

Leder er Gordon Kleppe sammen med 
volontør fra EVS teamet. TreffpUNGt 
blir et samlingssted for ungdom fra 
7. klasse og oppover ca to ganger i 
måneden. Programmet for høsten deles 
ut på TreffpUNGt. 

Vi har klubbkvelder i Misjonskirken, vi drar på turer, 
har overnattinger, besøker andre ungdomsklubber i 
Misjonskirkene i Grenland m.m. 
 
Alle som betaler kontingent får tilbud om å bli med 
på overnattingsturer og utflukter. På klubbkveldene i 
Misjonskirken vil det bli gitt anledning til å kjøpe rimelig 
mat og godis. 

Vi ønsker alle ungdommer vel møtt! 

Konfirmant? 
”Ka du tru?” 

VI TILBYR: 

- Undervisn
ing 

- Konfirmantleir 

- ”Harry-tu
r” 

- LONDONTUR 

Første konfirmant etter ny-
satsningen, Esther Karoline 
Rørstad og pastor Kleppe.
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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 

Ny volontør til 
Herøya
Kommende skoleår skal tre volontører 
arbeide i Misjonskirkene i Grenland. 
Årets volontører kommer fra Tyskland 
og Østerrike. Vi samarbeider med EVS 
programmet ”Aktiv ungdom” og er 
glade for den hjelpen vi får gjennom 
volontørene.
Herøyas volontør heter Inga Koch og er 
på plass i Misjonskirkens leilighet fra 
midten av september. 
Ta vel imot henne og ønsk henne vel-
kommen når hun sees. Fra Misjonskirken 
ønsker vi å uttrykke glede over at de 
kommer og vi ønsker dem hjertelig vel-
kommen.

Åpen kafeteria for alle!
Super-onsdag i Herøya Misjonskirke er ikke bare 
Etter Skoletid, men det betyr flere aktiviteter på 
samme dag. Vi starter med midtukegudstjeneste 
kl 10.30–11.00 og kafeteria like etter fra kl 11.00 
før barna kommer på Etter Skoletid.

Kafeen er åpen hver onsdag kl 11.00-12.15.

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. 

Bodils snitter 
smaker alltid godt…

Takk! 
Takk for gode ord og oppmuntring 
på 17. mai arrangementet på skolen. 
Vi i Misjonskirken setter fantastisk 
stor pris på det, og at arbeidet vårt 
blir slikt verdsatt i nærmiljøet. 
Takk til initiativtakerne som samlet 
inn penger til gavekort på Cafe 
Osebro. Vi storkoste oss. Igjen 
tusen takk! Gordon & Bodil Kleppe, 
Tommy & Wenche Stormoen Lar-
sen.

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

Velkommen til super-onsdag i Misjonskirken.

Bli med i en 
livsnær gruppe!

Herøya Misjonskirke starter opp med livsnær 
husgruppe. Ca hver tredje uke samles vi til 
fellesskap, enkel måltid og et tema.
Ønsker du å være med 
i en livsnær husgruppe 
er det en mulighet for 
det denne høsten. Felles-
skap 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!
«Det er mange årsaker til at folk begynner 
i en kirke, men kun en årsak for at de blir - 
RELASJONER!»



12   der du bor

Et aktivt barnekor 
på Herøya

2010 blir et svært aktivt år for barnekoret. Nå er de i gang 
igjen og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til 
barnekoret i Misjonskirken. Lederne Bodil Kleppe & Gordon 
Kleppe, Wenche Stormoen Larsen og Cecilie Thambirajah 
ønsker alle barn fra 1.–7. klasse velkommen til barnekoret i 
Misjonskirken. 

Foruten sangøvelse så vil det hver gang bli kos den siste 
halvtimen. Det kan være vanlig kveldsmat, snacks eller annet 
godt å bite i på og kose seg med. 

Søndag 26. september kl 17.00 inviterer Herøya 
Misjonskirke til kjempefest konsert med barnegospel-
gruppen ”Seven”. 

Seven er en herlig jentegjeng på 7 jenter som opptrer. 
Seven-jentene har i tillegg 8 dyktige aspiranter. Seven-
jentene elsker å synge, danse, og å reise rundt med interakti-
ve barnegospelfester og konserter. De er kjent fra opptreden 
på TV2 og på mange store arrangementer i Norge foruten 
kirkebesøk. 

Denne søndagen har Seven korseminar fra kl 13.30-17.00 
med Herøya Gospel Children og andre barnekor. Kl 17.00 
inviterer vi til kjempefest konsert med Seven hvor barneko-
rene som har deltatt på seminaret er med og deltar.

Det er gratis entré men det tas opp kollekt på konserten. 
Hjertelig velkommen!

Denne høsten vil det bli storsatsing med mange øvelser, 
sangoppdrag for å nevne noe. Det er bare å glede seg! Lørdag 
4. september deltar barnekoret på Porsgrunns musikkmyld-
ringsdag, søndag 5. september deltar de på handelsstevne. 
Siden går det slag i slag utover høsten. Om ikke lenge drar de 
også på Barnegospelfestivalen i Kragerø som samler over 1000 
barn fra hele Norge. Det er Skjærgårdsfestivalen som arrange-
rer og vi kan love full rulle i et døgn. Barnegospelfestivalen er 
lørdag til søndag 16.–17. oktober. Mer info om pris og på-
melding vil bli gitt på Barnekoret. Velkommen til barnekoret!

Torsdag 26. september 
kl. 17.00-18.30 startet 
barnekoret Herøya Gospel 
Children & Teens opp 
etter sommeren. 

Kjempefestkonsert med SEVEN!

Nytt kor i Herøya Misjonskirke er i ferd med å bli en 
virkelighet. Det nye koret – Herøya Gospelkor starter 
opp i høst og inviterer til informasjonsmøte tirsdag 
14. september kl 20.00 i Misjonskirken.

Etter lengre tids arbeid med å finne en musikalske leder og pianist er 
brikkene endelig nå på plass. Pastorparet har nå de nødvendige lederne 
til å kunne ønske alle som liker å synge velkommen til nytt voksenkor 
på Herøya. 

Et korstyre bestående av pastorparet Bodil & Gordon Kleppe, Svenn 
Aage Johansen og Kjetil Ask – pianist, arbeider nå med planene for 
koret. Informasjonsmøtet 14. september vil ta for seg tankene og 
planene med koret, tidspunkt for øvelse, øvelsesfrekvens, sangoppdrag 
med mer.

Vi ønsker at koret skal være åpent for alle som ønsker og har lyst 
til å synge i kor. Gjør koret kjent og bli med! 
Håper vi sees på informasjonsmøtet

Kjetil Ask, Svenn Aage Johansen, Bodil & Gordon 
Kleppe ønsker velkommen til nytt gospelkor på 
Herøya.

Bli med i Herøya Gospelkor!



Preben Utzig - Tlf.: 901 50 104
Per Erik Høiseth - Tlf.: 901 71 240

Begravelsesbyrå ANS
Bøleveien 129 - 3713 Skien

Vakttelefon 35541717

Hele døgnet!

Tlf. 35 90 01 00 • www.elektro4.no

Elektrikerarbeid

B O R G E S T A D
Tlf. 35 50 96 00

Aut. Elektro entrepenør

Hvitsand
Elektrikeren i nærmiljøet

Alltid gode tilbud

GREG. DAGSSONSGT. 114 B, 3713 SKIEN
VAKT-TELEFON 35 50 23 50 - MOBIL TLF. 917 00 714

Elektronisk kvalitetsstyring
Tlf. 35 51 92 20

I høst vil «Etter skoletid» bli holdt på tirsdag fra kl. 14.05 
til ca. kl. 16.00. Skolen slutter kl 14.05 og ungene kan 
da gå rett til Misjonskirken. I vår var det fra 14–19 styk-
ker med på «Etter Skoletid»-opplegget. Det blir servert 
pizza, hjembakte skoleboller, popcorn, is + vafler og kaker. 
Av aktiviteter er det dataspill, brettspill, tegning, leksehjelp 
m.m.
Et av de mest populære innslagene er konkurransen, der ung-
ene deltar med liv og lyst. Det blir en liten bibelfortelling og 
som en del av konkurransen må ungene svare på spørsmål
fra det som blir lest.

Datakroken er også populær så der må vi lage liste så alle får 
prøve seg.
I år vil Anne Ingjerd og Lars Sandell fortsette som ledere 
sammen med to nye europeiske ungdommer som skal jobbe i 
misjonskirkene som volontører. Vi ønsker alle barn som var 
med oss i fjor, samt ny velkommen til «Etter Skoletid». Det 
er en frivillig kontingent på kr 100,-. Vi får offentlig støtte 
til å drive dette tilbudet etter hvor mange som betaler kon-
tingenten. Derfor oppfordrer vi så mange som mulig til å 
betale, slik at vi kan gi ett best mulig tilbud til barna.

Ledig for annonsører!

    Etter 
skoletid
Velkommen 

til
• Å

• S

• K

• L

• G
   a

Hver 
tirsdag 

kl 1405 - 1600

• Leksehjelp

• Godt miljø for 
  alle skolebarn

• Åpen kafeteria

• Spill - Lek

• Konkurranse
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Bøle Misjonkirkes barnehage er en 
toavdelingsbarnehage fra 0–6 år eid 
av Bøle Misjonskirke. Vi har utvi-
det kristen formålsparagraf, men man 
trenger ikke være medlem av kirken 
for å gå i barnehagen. Vi er en barne-
hage som ønsker å være til for nær-
miljøet og holder til i lokalene til 
kirken. Vår visjon er, Din trygghet, 
vår glede! Vi har fokus på små barne-
grupper. Liten avdeling har 9 barn 
og stor avdeling 18 barn. Ønsker du 
barnehageplass hos oss er vi med på 
samordnet opptak. Du kan gå inn på 
www.skien.kommune.no/barnehage-
plass for å søke barnehageplass.

Vi har i sommer pusset opp lekestua 
vår, og resultatet ble fantastisk. Barna 
er superfornøyde og leker der i små 
grupper. Vi hadde felles åpning av 
stua. Mina klippet av snoren før alle 
fikk lov å komme inn å se for første 
gang. Det er svært viktig av vi holder 
orden i lekestua mener Pernille, så hun 
er flink til å sope og rydde 
Nå er nytt barnehageår godt i gang 
og 5 nye barn har startet hos oss. Vi 
gleder oss til å bli bedre kjent med 
dem. I år skal vi jobbe med tema kunst, 
kultur og kreativitet, med undertema 
”vi undres sammen”. Undring er en 
medfødt egenskap, men den må holdes 
ved like. Å undre seg over tilværelsen 
er ikke noe vi lærer, men derimot noe 
vi kan glemme. Undring gir oss inspi-
rasjon til nye tanker og ideer. Dette blir 
et spennende tema gjennom året.  

I barnehagen vår har vi stort fokus på 
fysisk aktivitet, og bruker derfor mye 
av tida vår ute i barnehagen eller på 
tur i nærmiljøet Vi har en fantastisk li 
på uteområdet vårt som barna elsker 
å bruke. De lærer seg fort hvordan de 
skal bevege seg i lia, og den byr stadig 
på nye utfordringer. 

Barnehagen

Visjon; Din trygghet, vår glede!

Jonas, Pelle, Joakim, Håkon, Kasper og Didrik på oppdagelsestur i lia.

Åpning av lekestua.

Holde orden er viktig!

For oss er det viktig at barna lærer 
seg å bygge vennskap fra de er små. 
Derfor jobber vi også bevisst med å 
hjelpe barna til å skape gode relasjoner 
til hverandre. Dette er med på å skape

et trygt miljø for barna, og resulterer i 
glade barn!
Ønsker du mer informasjon om bar-
nehagen kan du ta kontakt på telefon 
35502900, eller mail bolebarnehage@
gmail.com
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I år er det fire konfirmanter som skal stå i Bøle 
Misjonskirke. Disse er Hedda Emilie Hartvigsen, 
Aurora Flohr Hoppestad, Hanne Johnsen og Stine 
Heggli. Vi kommer til å samarbeide med Porsgrunn 
Misjonskirke i år. Det betyr at vi blir ca 15 konfirmanter 
som samles annenhver uke. Sammen med konfirmant-
lederne Eirik Fjeld og Alf Dagfinn Hovland vil de få et 
flott og spennende år med mange inntrykk og opplev-
elser. Det vil bli bli-kjent-tur, leir og Londontur i løpet 
av året i tillegg til mye interessant og relevant undervis-
ning om kristendom og generell samfunnsproblematikk. 
Vi legger også stor vekt på dialog og spørsmål.

En gang i måneden har vi noe vi kaller for husgruppe. 
I en husgruppe legger vi vekt på det sosiale. I tillegg har 
vi en liten undervisningsbolk hvor vi tar opp et tema som 
vi blir enige om i fellesskap. Husgruppene møtes primært 
en søndag i måneden. Høres dette interessant ut for deg, 
så ta kontakt med Eirik, eller se websidene for mer info.

Konfirmanter 
2010/2011

Husgruppe

Londonturen som fjorårets konfirmanter hadde gledet 
seg til, ble avlyst på grunn av askeskyen fra Island. 
I september skal vi prøve å få til turen på nytt. I alt 100 
konfirmanter og ledere skal reise over Nordsjøen for å 
innta Europas største by. Vi håper på en fin tur og litt 
mindre aske denne gangen.

Konfirmanter 
våren 2010

Malene Myren og Mathias Hvale Kristiansen 
med pastor Eirik Fjeld i midten.

Sommeravslutning
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B-blad
Returadresse:
Moflate Misjonskirke
Maribakkane 4, 3728 Skien

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)               
Navn:

Adresse:

Postnr.                             Sted:

Kupongen sendes til:
Moflata Misjonskirke, Maribakkane 4, 3728 Skien
Herøya Misjonskirke, Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

✁KLIPP UT

Adresse: Maribakkane 4, 3728 Skien.
Webside: www.moflatamisjonskirke.no
Tlf.: 35 52 98 70.
E-post pastor: 
ben@moflatamisjonskirke.no

Adresse: Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn.
Webside: www.herøyamisjonskirke.no
Tlf. pastor: 92 06 91 00.
E-post pastor: 
mcgordon@online.no

Adresse: Øvre Ilenvei 2, 3731 Skien..
Webside: www.bøle.no
Tlf. pastor: 91 85 11 43.
E-post pastor: post@boele.no
Tlf. barnehage: 35 50 29 00.

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen AS

Der du bor-ansatte

Misjonskirken på Moflata Misjonskirken på Herøya Misjonskirken på Bøle

Misjonskirken på Skotfoss

Ben og Tove Solberg. Bodil og Gordon Kleppe. Rakel og Eirik Fjeld.

Adresse: 
Skotfossmyra 1,
3720 Skien.
Tlf. kontaktpers.: 
Lars Sandell,
tlf. 90 06 25 84.
E-post:
lars@jamzone.no

Hvem er vi - Moflata?

Hvem er vi - Herøya?

Hvem er vi - Bøle?

Hvem er vi - Skotfoss?

 Sted: Moflata, i samme bygg 
som REMA 1000 • Grunnlagt i 1898 • Tilknyttet Misjonsforbundet 
• Midt i kirkelandskapet • Barne- og ungdomsarbeid

 Sted: Vis a vis Tippen 
Barnehage • Grunnlagt 1932 • Tilknyttet Misjonsforbundet • Åpen 
kafeteria på onsdager m/Åpent Lekested • Barne- og ungdomsarbeid

 Grunnlagt i 1897 
• Tilknyttet Misjonsforbundet • Midt i kirkelandskapet • Barnehage 
• Barne- og ungdomsarbeid

 Sted: Skotfoss, vis a vis Coop 
Prix • Grunnlagt i 1898 • Tilknyttet Misjonsforbundet 
• Midt i kirkelandskapet • Barne- og ungdomsarbeid

Moflata - kontonr. «der du bor» 2610 12 16348
Herøya   - kontonr. «der du bor» 2670 44 92218
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