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Fra ‘Jesu grav’ 

Hvorfor er du full av uro, min sjel, 

        hvorfor stormer det i meg? 

        Vent på Gud! For enda en gang 

        skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. 

Salme 42,6 

 



VIKTIGE DATOER 

9.-10.nov  Kommunikasjonskurs for par 

22.-24.nov Gi Jesus videre-konferanse  

 

Gudstjenester i oktober 
Du kan allerede nå glede deg til mange flotte 
gudstjenester i oktober! 

Vi kan blant annet nevne at vi 27.oktober får besøk av 
Linda A. Johannesen som skal tale for oss. Vårt eget kjære 
barnekor skal synge.  Barnekoret har hatt fine øvelser i høst, 
med flere nye barn! For de som er glade i å synge er det  
fortsatt plass til flere, og det er bare å møte opp på øvelse.  
Se mer info på www.pmk.no/barnekor 

 

 

 
 

Kommunikasjons-kurs for par 
Misjonskirkene i Grenland arrangerer PREP-kurs 

9.-10.november på Kragerø resort. Kursholdere 

er Kristin Lie og Frode Fjeldbraaten, begge fami-

lieterapeuter.  

Påmelding via checkin innen 1.oktober.  

Se brosjyre/nettsiden vår for mer informasjon.  

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

Dette 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 ungdomsorganisasjoner. 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 konferansen og vi håper også DU har lyst å bli med.  
Mer info på gijesusvidere.no  



ONSDAGSKLUBBEN 
FOR 1.-7.KLASSE 

På onsdagene treffes en super 
gjeng med barn og en gjeng tro-
faste ledere til spennende aktivite-
ter og mye moro. Noen onsdager 
er de i kirken, andre drar de på tur. 
Kjenner du noen i 1.-7.klasse som 
har lyst å bli med så er det bare å 
komme.  

Program og mer info finner du på 
www.pmk.no/onsdagsklubben  

Levende Tro 
Levende Tro-gruppa i PMK jobber med å 
utarbeide en Levende Tro-plan fra 0-100 år. 
Dette handler om hvordan vi som voksne gir troen videre til de som kommer etter oss. På 
nyåret vil planen bli presentert for menigheten. Dersom du har noen barn rundt deg: 
egne barn, barnebarn, venners barn eller andre barn kan du bety en forskjell for disse! Vi 
anbefaler deg å sjekke ut Fasekortene. Disse er utviklet som en hjelp til deg som voksen, 
for at du skal kunne forstå barnet og dets faser enda bedre. Her er barnets tjue første 
leveår delt inn i fem faser. Hver fase beskriver både barnets utvikling og hvilken rolle de 
voksne rundt kan ha i de ulike fasene. Hvordan tenker barnet og hva er det opptatt av når 
det er 3, 12 eller 17 år? Hvordan påvirker barnets utvikling måten vi kan formidle troen på 
Gud til dem? Hver fase er nemlig et tidsrom i barnets liv der vi har unike muligheter til å 
påvirke barnas liv. 

Vi anbefaler også boken «Hver tid teller» av Linda A. Johannesen.  

Spør noen i Levende Tro-gruppa hvis du vil vite mer: Arild Borlaug, Ina Juoniene, Ingunn 
Boge, Jan Einar Lerbrekk, Malin Giskehaug, Sigrid T. Lofstad, Tove Edvardsen, Tore Mers-
land og Stine Sætre Risanger.  



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 

Medarbeider-info 

Oppgaver 6. oktober 13. oktober 20. oktober 27. oktober 3. november 

Taler: Tore Mersland 
Svein Thore       

Edvardsen 
Tore Mersland 

Linda A.          

Johannesen 
Tore Mersland 

Sang: 
Ole Henrik m/

flere 
Vegard m/team 

Rebekka S m/

team 
Barnekoret +  Vegard m/team 

Møtevert: Hilde Pedersen Vegard Kastmo 
Inger Anita  

Nygaard 
Anne-Lise Granly 

Hilde Pedersen 

 

Møteleder: Merete Borlaug Tom Edvardsen Trude Jakobsen Tore Mersland 
Svein Thore  

Edvardsen 

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

Data: 
Miriam S.  

Harestad 
Håvard Jensen Vegard T. Monge Håvard Jensen Håvard Jensen 

Lytt til våre taler på: 
 
 
 
 

eller vår hjemmeside www.pmk.no 

Følg oss på sosiale medier 
 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Mersland 

Pastor 

Tlf.: 901 57 240 

Mail: pastor@pmk.no 

Stine Sætre Risanger 

Barne- og familiekoordinator 

Tlf.: 977 78 712 

Mail: stine@pmk.no 

Tore Granly 

Frivillig stab 

Tlf.: 971 59 382 

Mail: toregranly@pmk.no 

Jan Einar Lerbrekk 

Ungdomsarbeider 

Tlf.: 913 98 767 

Mail: janeinar@pmk.no 


