
PMF VINTERMØTE 23
1 3 - 1 6  m a r s .  2 0 2 3



Tro - SENDE - Plante 

Dette året ønsker vi i PMFstyret 
å løfte fram SENDE delen av 
strategiplanen som ble vedtatt 
på generalforsamlingen i 2020. 
Det kommer til å bli å spennede! 
Fokuset på fjorårets PMF var på TRO. 

Vi håper at du vil bli oppmuntret, 
inspirert og utfordret denne uken. 
Satser også på at du vil få ladet 
batteriene denne uken. Det blir 
boblebad (kanskje du er så heldig 
at du får dele boblebadet med Egil), 
god undervisning, god mat, lovsang 
og forkynnelse. Dette vil du ikke gå 
glipp av!

Vi ber om at du skal få smake mer 
av Den Hellige Ånds kraft og nærvær 
denne uken. 

Kragerø Resort er igjen lokasjon for 
PMFs vintermøte 2023, 

Du er hjertelig velkommen! 

Mvh. PMF styret. 
Johnny Omdal,  Jorunn Lohne, 
Johannes Øverland, Hannah Træen 
og Thomas Aas Pedersen

«
Dere skal få kraft 

i det Den Hellige Ånd 

kommer over dere»
Apg 1:8



Bidragsytere

Vi har selvfølgelig flere bidragsytere, 
også fra egne rekker som bidrar. 

Disse vil bli nærmere presentert på www.mknu.no/pmf23/ 
og Facebookgruppa ”PMF”etter hvert.

Egil Svartdahl er mest kjent som tv-pastoren 
på TV2, og han har helt siden kanalen gikk på 
lufta laget en lang rekke programmer om tro og 
livssyn. Han er en av landets fremste talere og 
kommunikatorer. Hans unike kombinasjon av 
humor og alvor gjør forkynnelsen til en opplevelse 

som setter spor.

Tormod Kleiven, sosionom og diakon, er professor og 
senterleder på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Han 
har gjennom flere år beriket PMF’s vintermøter som 
«Pastorenes pastor» og vil også i år tilby samtaler for 
dem som ønsker det.

Ingrid Eskilt har jobbet ved Ansgarskolen i en
årrekke. Hun er kjent for sin varme, ærlighet og
klokskap. Vi er glade for å med også en kvinnelig
sjelesørger og samtalepartner denne gangen, og
vi er glade for at det er Ingrid!

Tony Gulbrandsen, Arendal misjonskirke, vil
være med oss gjennom uka og lede oss i 
lovsang. Tony har vært med flere år tidligere 
og har ledet lovsang i mange år i både små 
og store settinger. Han har en begestring for 
Jesus som smitter!



Program

MANDAG:
Lunsj: 12.00-13.00 

Etter lunsj: Seminarer og fritid. 

Festmiddag: 18.30 

TIRSDAG:

Før lunsj: Morgensamling, seminar og panelsamtale. 

Lunsj 12.00-13.00

Etter lunsj PMF talks og årsmøte. 

Middag 18.00

Kveldsmøte 20.00 med Egil Svartdahl. 

ONSDAG:

Før lunsj:  Morgensamling og undervisning med Egil Svartdahl 

Lunsj: 12.00-13.00 

Etter lunsj:  Undervisning med Egil Svartdal og bønnemøte. 

Middag: 18.00

Kveldsmøte: 20.00 med Siri Iversen.

TORSDAG:

Før lunsj: 09.15-10.00 - Morgensamling m/PMF-styret. 

Avreise: 10.00 - Ikke lunsj men mulighet for matpakke. 



Kragerø Resort ligger utenfor Kragerø ca 2,5timer 
fra Oslo.

Her fins mange fasiliteter i tilknytning til hotellet. 
Golf, tennis og minigolf fins rett utenfor, så det er jo 
lov å håpe at våren kommer tidlig!

Ellers er det innendørs treningsrom og spa-avdeling på 
hotellet.

Fasilitetene for PMFs vintermøte er i det hele 
tatt godt ivaretatt på Kragerø Resort! 
Gode møterom, flott spa-avdeling 
med nydelig utsikt, god mat, fine 
rom og fine omgivelser gir 
oss mulighet til avkobling 
og utrustning i fellesskap 
med gode kolleger.

På www.krageroresort.
no kan du få mer 
informasjon om 
hotellet vi skal være på.

“Lunsj til lunsj”

Fra lunsj tirsdag til lunsj onsdag har vi ett 
døgn hvor vi særlig inviterer alle ansatte, 
også de som har andre arbeidsoppgaver enn 
pastorale, til å sette av tid til å bli med på 
vintermøtet. 

Hjertelig velkommen!

Kragerø  
resort

For oppdaterte detaljer i programmet, se
www.mknu.no/pmf23/ eller meld deg inn i 
Facebookgruppa “PMF”.

Hjertelig velkommen!



PRIS:

Medlemmer: 5315,- pr. pers i tomannsrom og 5815,- pr. person i enkeltrom.

Ikke-medlemmer: +800,-

Student/honnør: - 1000,-

”Lunsj til lunsj” (tirsdag til onsdag) 1745,-/ 1895,- pr

person. NB! Ingen student/honnørabatt.

Det er mulig å komme på dagsbesøk. Dette koster 625,- og inkluderer lunsj.

*Prisen forutsetter betalt kontingent. Har man ikke

betalt kontingent for 2022 før deltagelse på vintermøtet,

faktureres et tillegg på 500 kr i etterkant.
På www.krageroresort.no finner du både adresse og mer

informasjon om stedet.

Meld deg på via www.mknu.no/pmf23/

Påmeldingstart 1.februar kl.24.00

Påmeldingsfrist 09. februar, kl 24.00.

Faktura sendes ut når romfordelingen er klar

Praktisk

Klikk på knappen for å komme 
direkte til påmeldingsskjemaet.  

-Eller les QR kode med 
mobilkamera.

https://docs.google.com/forms/d/1XKRoKhahTWy6t2XAF1sCcutFbN3ZItd04J9i4nqLYjw/viewform?ts=63bd94ea&fbclid=IwAR0rDu5lY3747vcvTgVlCIzXZdd2L8GgpSuvqv2M_yGjc8pdaZTcbXQIHdg&edit_requested=true

	Påmelding knapp: 


