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Fra ‘Jesu grav’ 

Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker 

røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten  

kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i  

tørketider og slutter ikke å bære frukt. 

Jeremia 17,8 



Tentro 
Til høsten har vi en fin gjeng 

med konfirmanter som starter 

med Tentro-undervisning. Det er 

fortsatt mulighet å melde seg på. 

Er du interessert, ta kontakt med 

Jan Einar eller Tore. 

VIKTIGE DATOER 

16.-18.aug.   PMK-CAMP for alle  generasjoner 

19.sept   Oppstart Alpha-kurs 

22.-24.nov  Gi Jesus videre-konferanse i Kristiansand 

 

 

PMK CAMP 16.-18.aug. 

Påmeldingen er allerede startet!  

Vi håper DU blir med!  

Meld deg på via checkin.no eller prat 

med Stine!  

Og inviter gjerne med deg noen! 



GOD SOMMER! 

Vi i stab og styre vil alt nå ønske alle 

sammen en riktig god sommer! 

Vår bønn for dere alle er at 

dere kan kjenne at Gudsordet er 

sant når det sier: 

«Han lar meg ligge i grønne enger,  

Han leder meg til vann der jeg finner 

hvile»   

Takk for at du er en del av PMK, og 

må Gud velsigne deg rikt tilbake! 

FULL RULLE 

Tradisjonen tro så er det ikke noen 

aktivitet i PMK i juli. Da oppfordrer vi 

alle til å stoppe innom på et av de 

mange sommerstevnene. 

GLED DEG TIL 25.august, da er vi 

igjen i full gang. Denne dagen starter 

vi opp igjen med søndagsskole og 

Gudstjeneste. Så det er bare å begyn-

ne å glede seg alt nå! 

ANBEFALTE STEVNER 
 

Nissedal bibelcamp  
29. juni - 7. juli 

 

Liv & Vekst/Across/
JumpStagedive/Stagedive  

9. -14. juli 

 

 

 

 

Vega rtun bibelcamping  

16.-28. juli 

 

FELLESMØTE PÅ RÅDHUSTRAPPA 
16. juni kl. 11 blir det fellesmøte sammen 

med alle menighetene i byen! La oss alle 

stille opp og gjøre dette til en fest! 

KVELDSSAMLINGER I AUGUST 
Tradisjonen tro starter vi opp med noen 

fine samlinger i peisestua  i august. Årets 

samlinger blir 4. og 11.august kl 19.00 

VELKOMMEN 



Faste aktiviteter: 

Mandag:    Barnekorøvelse (5-12år) kl. 17.30 (partallsuker) 

Tirsdag:     Bønnemøte kl. 19.00 

Onsdag:  Sangkafe kl. 11.00 

   Onsdagsklubben (1.-7.klasse) kl. 17.30 

Fredag:  ReFocus (ungdomsskole & vgs) kl. 19.30 

Søndag:  Bønnemøte kl. 10.00 

   Gudstjeneste m/søndagsskole og kafe kl. 11.00.  

Gave til misjonskirken? 

Bankkonto: 3000.33.33511 

Ønsker du samtale eller forbønn? Eller lurer du på noe ang. menigheten? 
Ta gjerne kontakt enten via vår hjemmeside eller direkte med noen i styret eller staben: 

Stine Sætre Risanger 
Barne- og familiekoordinator 
Tlf.: 977 78 712 
Mail: stine@pmk.no 

Tore Mersland 
Pastor 
Tlf.: 901 57 240 
Mail: pastor@pmk.no 

Tore Granly 
Frivillig stab 
Tlf.: 971 59 382 
Mail: tore@granly.org 

Jan Einar Lerbrekk 
Ungdomsarbeider 
Tlf.: 913 98 767 
Mail: janeinar@pmk.no 

Medarbeider-info 

Oppgaver 2. juni 9.juni 16.juni 23.juni 30.juni 

Taler: Tore Mersland Tore Mersland    

Sang: Vegard m/team Rebekka m/team    

Møtevert: Vegard Kastmo Anne Lise Granly    

Møteleder: Svein Thore  Marte Edvardsen    

Lyd: Thor Gunnar Riis Eivind Pedersen    

Data: Vegard T. Monge Håvard Jensen    

Lytt til våre taler på: 
 
 
 
 

eller vår hjemmeside www.pmk.no 

Følg oss på sosiale medier 
 

 


