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Fra ‘Jesu grav’ 

Herre, la meg kjenne dine veier. 

          Lær meg dine stier!  

Salme 25,4 



VIKTIGE DATOER 

15.sept  Presentasjon av konfirmantene  

19.sept  Oppstart Alpha-kurs 

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

Til tjeneste! 
Menigheten vokser og det er spennende! Dette gjør også 
at vi trenger flere med i tjeneste. Spesielt nevner vi kafe-
verter, kakebakere og hjelpere i søndagsskolen. Det er 
også mange andre oppgaver du kan bidra med og vi kan 
helt sikkert finne noe som passer for deg! Ta kontakt med 
noen i de ulike tjeneste-gruppene eller staben om du vil 
være med.  

Høst-semesteret er i gang! Bli med å be for:  

• Barnekoret 

• Tentro og årets 7 konfirmanter 

• Connect-gruppene 

• Onsdagskafe og sangandakt 

• Onsdagsklubben 

• Alpha-kurset 

• ReFocus ungdomsklubb 

Besøk av Arvid Pettersen  
Søndag 22.september får vi besøk av Arvid Pettersen med team som leder 
sang og musikk på gudstjenesten.  

Presentasjon av årets konfirmanter! 

15. september blir årets konfirmanter presentert på gudstjenesten. 

I år er vi så heldige å ha 7 konfirmanter som er med på Tentro. 

Vi håper mange blir med denne dagen og heier dem frem! Og vi 

oppfordrer alle til å være med å huske dem, og lederne, i bønn! 



Gi Jesus videre - 22.-24.november - Q42 Kristiansand 

Gi Jesus videre er en konferanse for deg som bryr deg om at de som 
vokser opp i dag får en tro på Jesus som vil vare livet ut. Misjonskirken 
UNG er med som arrangør sammen med andre barne- og ungdomsorga-
nisasjoner. Siri Iversen, Øystein Gjerme og Dan Scott (Orange) deltar. 
Dette er en konferanse både for frivillige og ansatte; om du har ansvar 
for de yngste barna eller menighetens eldste; om du har barn eller ikke: 
Vi vil utruste deg til å snakke med barn og unge om tro, slik at troen blir 
varig. Sammen kan vi gi Jesus videre – hele uka!  Vi er flere fra PMK som skal på konfe-
ransen og vi håper også DU har lyst å bli med. Mer info på gijesusvidere.no  

PMK-camp 

Siste helga før skolestart 
var vi godt over 100 men-
nesker samlet på Vegårtun 
til mye gøy og moro for 
både små og store. Takk til 
alle som var med og gjorde 
dette til ei flott helg! 
Møter, dåp, grønnsåpes-
klie, masse mat, gode sam-
taler og bra folk var bare 
noen av helgens ingredien-
ser!  

Sett allerede nå av datoen 
for neste års camp:  
21.-23.august 2020.  

Bli med på Alpha-kurs! 

Se egen brosjyre for mer info! 

Husk å meld deg på! 

Enten ved å skrive deg på liste 

ute i gangen, eller via vår 

hjemmeside! 

 



Faste aktiviteter: 

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

Tirsdag:     Tentro (partallsuker)  kl 17.30 

   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 1. september 8.september 15.september 22.september 29.september  

Taler: Tore Mersland Eirik Fjeld Tore Mersland Tore Mersland Tore Granly  

Sang: Rebekka m/team Vegard m/team Ungdomsteam Arvid Pettersen Vegard m/team 

Møtevert: Hilde Pedersen Inger Anita Nygaard Vegard Kastmo 
Marianne  

Harestad Engnes 

Laila Jakobsen/ 

Kjell Halvor  

Møteleder: 
Marte  

Edvardsen 
Tom Edvardsen Eirik Fjeld Trude Jakobsen 

Svein Thore  

Edvardsen 

Lyd: Eivind Pedersen Torgeir Steinde Thor Gunnar Riis Torgeir Steinde Eivind Pedersen 

Data: Vegard T. Monge Tore Mersland 
Miriam S.  

Harestad 
Håvard Jensen Vegard T. Monge 

Lytt til våre taler på: 
 
 
 
 

eller vår hjemmeside www.pmk.no 

Følg oss på sosiale medier 
 

 


