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Fra ‘Jesu grav’ 

Lær den unge veien han skal gå, 

          så forlater han den ikke når han blir gammel.  

Ordspråkene 22.6 



Konfirmant i 2020? Bli med på infomøte!  

Høsten 2019 starter vi opp med konfirmantundervisning, eller Tentro som vi kaller det.  

Torsdag 21.mars kl 19 er du velkommen til infomøte! 

Dette er for alle som lurer på om de ønsker å konfirmere seg i PMK. Kan være lurt å ta med 

mamma/pappa eller en annen foresatt. De har ofte mye rart de lurer på. 

På dette møte vil det bli info om oppstartsdato, hvordan en Tentro-kveld ser ut, hva vi skal 

gjøre i løpet av året, samt hva slags tur vi skal på. Si gjerne fra til Tore eller Jan Einar om du 

kommer slik at de har en liten oversikt før denne kvelden om hvor mange som kommer. 

Men det er også fullt lov å komme uten å være påmeldt. Så kanskje du skal invitere med 

deg en venn? 

Har du spørsmål eller vil melde deg på som konfirmant? 

Ta kontakt med Jan Einar eller Tore.  
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Slitesterk tro?  
Innflytelse 
Hjemmet har den største innflytelsen i et barns liv når det gjelder tro. Som kirke kan vi ha 
flott søndagsskole, fine aktiviteter og kule eventer, men uansett hvor bra og viktig dette 
er så det er hjemmet som har hoved-påvirkningen på barn og deres tro. Statistikk viser at 
mor er den som har størst innflytelse, deretter far og annen nær familie. Lenger ned på 
lista kommer kirkens aktiviteter.  

Dårlig statistikk 
Statistikk viser at flertallet av barn som 
vokser opp i kristne hjem forlater troen på 
Jesus når de blir voksne. Denne utviklingen 
ønsker vi å snu. Vi ønsker å se at flest mulig 
tar et aktivt valg om å følge Jesus og lar 
dette prege livet deres, både som barn, ung-

dom og voksne. Det er ikke mye som skal til for at statistikken skal snu, kun noen små 
grep for å ta med troen i hverdagen kan ha stor betydning. Statistikken viser at de som 
ser troen levd ut hjemme har større sannsynlighet for å få en levende tro som voksne.  
Foreldre/foresatte og nære familiemedlemmer er mest sammen med barna i hverdagen. 
Menigheten møter barna bare noe få timer i løpet av ei uke. Samarbeidet mellom hjem 
og menighet er derfor den beste kombinasjonen for å gi evangeliet videre til neste gene-
rasjon.  
 
Levende Tro 
Levende tro er en måte å tenke på. Den 
starter med en overbevisning om at bå-
de hjemmet og menigheten betyr mye 
for hvordan barnets tro og liv skal utvik-
le seg. Hver for seg kan både hjem og 
kirke gjøre mye. Men om vi kombinerer 
de to, vil det forsterke både hjemmets 
og kirkens betydning, noe som kan bety 
mye for den unges veivalg. Hjemmet 
må altså på banen i trosformidlingen. 
Men hvordan arter det seg i et hjem 
med en treåring, tiåring eller tenåring? 
For å vise vei i dette må kirken se sitt ansvar. Den må gi foreldre og andre voksne bevisst-
het, kompetanse og trygghet så de selv har en levende tro i sin hverdag. Slik kan de gi 
troen videre til neste generasjon. 
 

Statistikk viser at flertallet av barn som vokser opp i kristne hjem  
forlater troen på Jesus når de blir voksne,  
hvis de ikke ser troen levd ut i hjemmet.  

Vi ønsker å se at flest mulig tar 

et aktivt valg om å følge Jesus og 

lar dette prege livet deres, både 

som barn, ungdom og voksne.  



Sammen 
I PMKs strategiplan står det at vi skal 
ha en Levende Tro-plan for 0-100 år. 
Dette arbeidet er det nå en gruppe 
som er i gang å arbeide med. Med 
en plan og tilpasset strategi for me-
nigheten, vil vi sammen kunne styr-
ke menighetenes arbeid i samarbeid 
med hjemmene.  
 

Levende Tro-gruppa i PMK: Tore M, Sigrid, 
Stine, Ingunn, Arild, Malin, Ina og Tove. 
Jan Einar var ikke der da bildet ble tatt.  
 

Boktips 
Hver tid teller når vi skal formidle troen til barn  
i alle faser av oppveksten. Det vi gjør i dag, får betyd-
ning i morgen. Ønsker du gode tips og veiledning til 
hvordan du kan dele troen din videre til andre anbe-
faler vi boken til Linda A. Johannesen: 
«Hver tid teller».  
 
 
Be for arbeidet 
Levende Tro-gruppen jobber med å lage en plan for 
menigheten. Disse gjør en viktig jobb og vi setter pris på om du vil ta med personene i 
gruppen og arbeidet som gjøres der i bønn.   
 
 
Spørreundersøkelse 
I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet en undersøkelse som vi håper dere alle 
vil besvare. Undersøkelsen er anonym og det tar ca 5 minutter å svare. Du finner undersø-
kelsen her https://no.surveymonkey.com/r/2WZPYPL og de av dere som står på menig-
hetens sms-liste vil få tilsendt en link per sms.  
Mottar du ikke sms fra PMK? Ta kontakt med en i staben for å melde deg på.  

 
 

Hjem + menighet =  
gir neste generasjon en 
levende tro på Jesus! 
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Levende Tro i hverdagen 
 

Hør alle i PMK!  
Herren er vår Gud, Herren er én.  

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte,  
med alt som er i deg og alt du har.  

Disse ordene som jeg pålegger deg i dag,  
skal du bevare i ditt hjerte.  

La de leve i deg og gi ordene videre  
til de som kommer etter deg.  
Snakk om de hvor enn du er,  

når du sitter i ditt hus  
og når du kjører din bil,  

når du legger deg og  
når du står opp.  

 
5.mosebok 6,4-7 

Fritt oversatt  



VIKTIGE DATOER 

14.februar   Årsmøte 

21.mars    Infomøte for konfirmanter og foresatte 

30.mars-3. april  Tur til Romania (se egen folder/www.pmk.no) 

24.-26.mai    CAMP KOLLMYR BARNELEIR for deg i 4.-7.klasse 

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

Vi håper alle våre medlemmer blir 

med oss denne kvelden! 

Dagsorden er hengt opp i gangen. 



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 3.feb 10.feb 17.feb 24.feb 3.mars 

Taler: Tore Mersland Tore Mersland Tore Mersland 
Intervju            

TM & LIW  

Johannes       

Øverland 

Sang: Rebekka m/ream Vegard m/team Ansgar team Ungdomsteamet 
Skien               

ungdomsteam 

Møtevert: Laila Jakobsen Marianne Engnes Vegard Kastmo 
Anne-Lise         

Kjell Halvor 
Laila Jakobsen 

Møteleder: 
Svein Thore    

Edvardsen 
Heidi Kastmo Tom Edvardsen Lene L. Lindahl Tore Mersland 

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

Data: Mariam Harestad Håvard Jensen Vegard T. Monge Håvard Jensen Vegard T. Monge 


