Januar 2017

Men la ikke min vilje skje, men din!
Lukas 22:42B

Bønneuke 2.-7. Januar
I Porsgrunn Misjonskirke har vi stor tro på bønn. Derfor ønsker vi også i år å starte det nye året
med en bønneuke. Vi tror at dette er den beste måten å starte et nytt år på. Hver dag i den
første uka av 2017 kommer det til å være forskjellige typer bønnesamlinger. Alle samlingene
er åpne for alle. Og vi håper at mange vil prioritere å bli med. Kanskje kan du alle dagene, eller
kanskje du bare kan en dag. Uansett så er du hjertelig velkommen!

Tema: Kraften i de løftede hender (2. Mos 17.12)
Mandag 2.1 Bønnemøte kl 19:00 i peisestua
Tirsdag 3.1 Bønnemøte kl 19:00 i peisestua
Onsdag 4.1 Bønnemøte kl 10:00 i peisestua
Torsdag 5.1 Bibel og bønn kl 19:00 i peisestua.
Andakt: Trond Engnes
Fredag 6.1 Bønnemøte kl 10:00 i peisestua
Lørdag 7.1 Bibel og bønnevandring kl 12:00 i kirkesalen.
Andakt: Tore Mersland
Kom innom og bli inspirert

Juletrefest 4. januar kl 17:30
Tradisjonen tror så ønsker vi ALLE hjertelig velkommen til årets juletrefest.
Her blir det noe for både små og store, unge eller voksne.
Det blir andakt, leker, gang rundt juletreet og bevertning.
Og selvfølgelig blir det også godtepose til barna 

VELKOMMEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRIVILLIGE
Vi er en menighet i vekst. Hver uke opplever vi å se nye mennesker her i kirka. Nesten alt arbeidet
som blir gjort, blir gjort av mennesker som sier de kan være med å hjelpe til. Dette er helt
fantastisk. Men nå som vi vokser ser vi at det er mulig for enda flere å bli med i frivillige tjenester.
Er du en av dem som har lyst til å være med å hjelpe til?
Vi trenger folk som kan bake, be, snekre, spille, synge, vaske, lede, organisere, ta bilder, ønske
velkommen, stille lyd og lys, osv osv. Sannsynligvis så er det noe du kan som vi kan trenge hjelp til.
Så meld deg gjerne til tjeneste.
Akkurat nå så trenger vi spesielt folk som kan være med i søndagsskolen og i cafeen på søndagene.
Ta kontakt med en av våre ansatte, eller noen du kjenner i menigheten om du vil være med!

Viktige datoer å notere:
21. januar
2. februar
5. februar
2. mars kl. 19
1. – 2. april

Lovsangs-seminar og konsert med Øistein Øvergaard
fra IMI kirken
Menighetskveld
Besøk av Sten Sørensen
Årsmøte i PMK
Besøk av Jens Petter Jørgensen

FØLG OSS GJERNE PÅ SOSIALE MEDIER!

www.pmk.no

Faste aktiviteter:
Mandag:

Barnekorøvelse (1.-6.kl.) kl. 17.30 (partallsuker)

Tirsdag:

Tentro kl. 17.30 (annenhver uke)

Gave til

Bønnemøte kl. 19.00
Onsdag:

misjonskirken?

Sangkafe kl. 11.00
Onsdagsklubben (1.-7.klasse) kl. 17.30
Mann1 (første onsdag i mnd) kl. 19-21

Fredag:

Refocus (ungdomsskole & vgs) kl. 19.30

Søndag:

Bønnemøte kl 10.00

Bankkonto:
3000.33.33511

Gudstjeneste m/søndagsskole kl 11.00
Kafe etterpå
Ønsker du samtale eller forbønn? Eller lurer du på noe ang. menigheten?
Ta gjerne kontakt enten via vår hjemmeside, direkte med noen i styret eller en av våre ansatte:

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

Hanna Marie Borlaug
Ungdomsarbeider
Tlf.: 452 19 386
Mail: hmarie.bor@gmail.com

Medarbeider info
Oppgaver

Søndag 8.1

Søndag 15.1

Søndag 22.1

Søndag 29.1

Søndag 5.2

Taler: Tore Mersland

Tore Mersland

Tore Mersland

Eirik Fjeld

Sten Sørensen

Sang: Kjetil m/team

PMK Unit

Ole Henrik
m/team

PMK Unit

Ole Henrik
m/team

Laila Jakobsen

Marianne H.
Engnes

Borgny Madsen

Brit Marie Lindahl

Trude Jakobsen

Tore Mersland

Torgeir Steinde

Børge Iversen

Thor Gunnar Riis

Børge Iversen

Lasse Monge

Håvard Jensen

Lasse Monge

Håvard Jensen

Møtevert: Anne-Lise Granly
Møteleder: Merete R. Borlaug
Lyd: Torgeir Steinde
Data: Kjetil Seppola

Marianne H.
Engnes
Svein Thore
Edvardsen

