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PASTORS RAPPORT TIL MENIGHETSKONFERANSEN FOR METODISTKIRKEN PÅ SOTRA,  

TORSDAG 11. APRIL 2019 

 

 

 

Kjære tilsynsprest og menighet! 

Dette blir en kort rapport for arbeidsåret 2018-2019, og jeg starter med litt statistikk for kalenderåret 

2018. 

Statistikk 

Det har ikke vært noen bevegelser i medlemstallene i 2018. Ingen døpte, ingen døde, ingen utmeldte og 

heller ingen nye medlemmer, men vi kan glede oss over ett nytt medlem nå på nyåret 2019. Likevel er 

det grunn til å se positivt på fremtiden for menigheten. Det er en god ting at vi stort sett har flere folk på 

gudstjenestene våre enn vi er medlemmer, og vi håper til Gud at vi skal vokse og bli enda flere 

medlemmer, slik at vi kan stå sterkere med tanke på å fullføre oppdraget vårt om å gjøre mennesker på 

Sotra til Jesu Kristi disipler.  Flere villige medarbeidere og en enda sterkere økonomi, vil hjelpe oss til å nå 

målet. 

I rapporten til statistisk sekretær i Årskonferansen har jeg meldt inn et gjennomsnittlig 

gudstjenestebesøk på 44, og i tillegg at vi i 2018 hadde 82 mennesker i snitt på Myldremandag. 

Kontaktflaten er stor, og dermed også mulighetene mange for at vi skal vokse og se nye komme til tro. 

En viktig observasjon som flere har gjort, er at vi som menighet synes å ha blitt tydeligere og mer 

frimodig på vegne av hvem vi er og hva vi står for. Det lover godt. 

 

Fellesskapsgrupper 

Høsten 2018 starter vi opp med grupper igjen.  En kvinnegruppe som Solveig Barmen-Johnsen har ansvar 

for og en mannsgruppe som jeg har ansvar for. Gruppene møtes annenhver uke på onsdager. Dette er 

etter min mening et viktig tiltak, og også noe av grunnlaget som menigheten ble plantet på. For noen 

synes det likevel å være vanskelig å prioritere dette med et mindre fellesskap. Gruppene er et viktig 

redskap for å bygge relasjoner oss imellom, men også et redskap med tanke på å få nye mennesker inn i 

fellesskapet. 
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 Å leve misjonalt       

    

Et viktig fokus for enhver kristen, er å leve med en bevissthet om at vi er til for å bringe velsignelse til 

andre mennesker. Dette har jeg snakket om i Menighetsrådet og berørt på en gudstjeneste. Mitt mål er 

at alle vi som tilhører dette fellesskapet skal lære oss å leve «misjonalt», og da vil «BLESS» være en god 

oppskrift. BLESS står for Bønn, Lytte, Ete, Sørve og Snakke. 

Det starter med Bønn. Å be er som å være en veirydder, slik døperen Johannes var for Jesus. Bønnene 

våre vil rydde bort hindringer som gjør at andre mennesker ikke ser Jesus klart, eller ser at de har behov 

for å bli frelst. Det er derfor viktig og fint å ha noen ikke-troende som vi jevnlig kan ta med i våre bønner. 

Lytte. Om vi skal være til velsignelse for våre medmennesker, må vi lære oss til å lytte. Vi må lytte til 

andres historier og være interessert i det de er opptatt av. Slik kan vi bygge gode relasjoner. Ete. Et 

måltid mat, en kopp kaffe o.l. har alltid fungert som relasjonsskapende. Jesus gjorde det ofte og ble 

derfor kalt «storeter». Dette er fortsatt en god ting og noe av basisen ved Myldremandagene. Sørve. Det 

er også viktig å ha en tjenende innstilling til våre medmennesker. Vi kan alltid gjøre noe godt for andre, 

hjelpe og møte behov. Og så skal vi huske at Jesus løftet statusen for det å være tjener. «Den som vil bli 

stor, skal være alles tjener.» Og selv kom han ikke for å bli betjent, men for å tjene. Snakke. Følger vi 

disse trinnene har vi skapt oss en plattform for selv å snakke og kunne dele vår troshistorie/vitnesbyrd og 

kanskje også forkynne evangeliet. Og selv om vi ikke får den anledningen, har vi likevel gjort noe 

verdifullt for andre.  

BLESS – vi er til for å VELSIGNE! La oss hjelpe hverandre til å implementere dette i livene våre og i hele 

menighetens virke.  

Strategi 

I strategiarbeidet som Menighetsrådet stadig vekk arbeider med, har vi dette året foretatt to bevisste og 

viktige valg. 

1. Vi reiser ikke lenger på Menighetstur, men på det som vi har begynt å kalle «Sammen på Tur». Dette 

fordi vi ikke vil være en eksklusiv klubb som har nok med oss selv. Vi ønsker å få med flere, og inviterer 

derfor folk fra Myldremandag til å bli med. Programmet er ikke veldig stramt, men likevel tydelig. Det er 

godt med rom for fellesskap og relasjonsbygging. Vi har også senket prisen ved å la menighetskassen 

sponse turen med et større beløp. I fjor var tre familier som ikke tilhører menigheten med, noe vi gleder 
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oss over og som vi mener er verd å feire.  «Sammen på tur» er noe vi vil videreføre, og jeg tror det er et 

godt valg. 

2. Vi har valgt denne våren å satse mer på familiegudstjenester, og doblet antallet (riktignok bare fra en 

gudstjeneste til to). Vi har også valgt å kalle det Myldregudstjeneste, og vi har gjort endringer på formen 

ved å ta flere elementer fra Myldremandag inn i gudstjenesten. Vi har nå feiret to slike gudstjenester og 

opplever konseptet som veldig bra. Ikke mange nye, men sist var det i alle fall en ny familie, og det gleder 

vi oss over. Uansett hvor mange nye som kommer, eller ikke kommer, tror jeg at vi her gjør noe riktig. Vi 

har kontakt med mange mennesker utenfor menighetsfellesskapet. Vi bygger relasjoner, viser godhet og 

tjenesteiver, vi ber for dem og vi inviterer til gudstjenester og husgrupper. 

 

Den ekstraordinære Generalkonferansen i St. Louis, februar 2019 

Jeg vil her uttrykke takknemlighet for at Generalkonferansen vedtok den såkalte Traditional Plan, som 

innebærer at kirken ikke gjør endringer angående likekjønnet vigsel og ordinasjon av samlevende 

homofile, men holder fast på det som til alle tider har vært kirkens lære. Samtidig konstaterer jeg at 

kirken vår er delt i dette viktige spørsmålet, nesten på midten (53% mot 47 % av stemmene). Jeg 

registrerer at uenigheten er stor også her til lands, og at noen tar til orde for ikke å akseptere resultatet 

fra Generalkonferansen. Selv om vedtakene fra GK ikke blir gjort gjeldene for oss før etter 

Sentralkonferansens møte i mai 2021, så går vi nok urolige tider i møte, og må belage oss på endringer 

og kanskje en splittelse av kirken. Det maner oss til bønn og årvåkenhet. 

 

Ros og oppmuntring 

Så noen ord til ros og oppmuntring. Jeg vil først takke og rose menigheten for stor offervilje. For et drøyt 

år siden måtte jeg sende ut en bekymringsmelding fordi vi styrte mot et større underskudd. Den 

situasjonen har endret seg nå og vi kan lese ut av regnskapet at det kun ble en minus på kr 4 532. Når vi 

samtidig tar med at vi i 2018 budsjetterte med et underskudd på kr 49 380 (fordi vi ville satse litt), så er 

det all grunn til å glede seg og være takknemlig for den giverinnsatsen som er blitt vist. Jeg er stolt av 

denne menigheten. 

Det er også alle grunn til å rose dere for stor innsats, tjenestevillighet og ansvar når det gjelder å ta i et 

tak, både i forbindelse med gudstjenestene og Myldremandag. Jeg legger merke til at mange tar i et tak 

og hjelper til, selv om det ikke er deres oppgave den dagen. Og mange av dere ser ting som skal gjøres, 

og gjør det. Og det er nydelig. Arbeidet og samarbeidet synes å flyte godt, og en menighet som har det 

på denne måten, er en velsignet menighet. Dette er ikke bare «noens» menighet, men vår alles 

menighet, hele fellesskapets menighet, og det kan merkes! 

Mange av dere gjør en fantastisk tjeneste og det på mange ulike områder. Jeg vil likevel trekke frem to 

personer denne gang, Endre og Sissel. På sin fremragende måte er de primus motor for 

Myldremandagene, med ansvar for middagslaging hver uke, samt ansvar for hver sin aktivitet. Takk for 

det dere gjør, og for at dere gjør det med så stor glede. Så har dere mange gode medarbeidere med 

dere, men uten dere hadde bildet blitt et helt annet. Tusen takk og vær velsignet! 
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Vi er ingen stor menighet, men vi er en engasjert menighet. Det er stort. La oss fortsette å tjene Herren 

med glede. Vårt mål er å se at mennesker kommer til tro på Jesus og at de velger å følge ham resten av 

livet. Her skal vårt hovedfokus være. Og vi tror at det skal gi resultater og at menigheten vil vokse – til 

Guds ære! 

 

Ønske 

La meg til slutt få komme med et ønske: I vår menighet har vi noe over 20 gudstjenester i året. Dette 

betyr at det er ca. 30 søndager i året uten at vi har gudstjeneste. Så, selv om dere gjør en fantastisk 

innsats og jeg er veldig stolt av dere alle sammen, så er det likevel mitt ønske at vi alle prioriterer å være 

tilstede når vi har gudstjeneste, og at vi heller benytter de andre helgene til å reise bort og finne på 

andre ting. Og som dere skjønner, er det da riktig så mange helger å velge mellom.  

Hvorfor dette?  

Enkelt, fordi vi trenger hverandre og fordi det betyr så mye at du er tilstede når menigheten samles. 

Dessuten står vi sterkere når alle er med, og det trenger vi om vi skal lykkes med å nå målene våre.  

 

Kleppestø, 1. april 2019 

Deres i tjenesten 

Tom G. Johnsen 
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MENIGHETSRÅDETS RAPPORT TIL MENIGHETSKONFERANSEN 11. APRIL 2019 

 

Kjære menighet og tilsynsprest! 

Menighetsrådet har dette arbeidsåret 2018/2019 bestått av: 

Roar Barmen- Fløisand, legleder, Vetle Karlsen Eide, leder av Personalutvalget, Sissel Merethe Flølo, 

leder av Barnearbeidet og Myldremandag, Øistein Barmen-Johnsen, kasserer, Elianne Skoge, medhjelper, 

Tom G. Johnsen, pastor og Eirik Sjøstrøm, leder. 

Sekretærfunksjonen har gått på omgang. 

Menighetsrådet har så langt i arbeidsåret hatt 7 møter og behandlet 54 saker. 

 

Tre fokusområdet 

Vi arbeider fortsatt etter modellen Opp, Inn og Ut, og vi er stadig opptatt av å bevisstgjøre hverandre på 

at vi må pleie opp-dimensjonen, altså relasjonen med Gud. Den ivaretas først og fremst i gudstjenestene 

våre, samtidig som hver enkelt har et ansvar for sitt eget liv og relasjon med Gud. 

Inn-dimensjonen blir også ivaretatt gjennom gudstjenestene og andre sammenheng hvor menigheten 

møtes og gjør tjeneste, men først og fremst gjennom fellesskapsgruppene. Derfor er vi glad for å kunne 

melde at det ble startet opp to grupper i fjor høst, en damegruppe og en mannsgruppe. Men vi tenker 

også at det med grupper kan være en del av ut-dimensjonen, da det også vil være naturlig å invitere folk 

som ikke nødvendigvis har et helt avklart forhold til sin egen tro. 

Ut-dimensjonen blir best i varetatt gjennom arbeidet med Myldremandag, hvor vi treffer mange barn og 

voksne som ikke nødvendigvis bekjenner en kristen tro. Der får vi vise kjærlighet og omsorg, bygge 

relasjoner og dele vår tro i noen grad.  

Som en del av ut-dimensjonen fortsetter vi med å arrangere «Sammen på tur» i overgangen 

august/september, og lar menighetskassen sponse noe av turen. Målet er å få med flere som ikke til nå 

tilhører menigheten. 

Ut-fokuset kommer også til uttrykk i menighetens engasjement gjennom Hallo Venn og Godhet Fjell. 

Begge er årlige arrangement. Hallo Venn er et samarbeid med Landro menighet av Den norske kirke, som 

retter seg mot barn og unge og deres familier. Godhet Fjell handler om å gi en håndsrekning til folk som 

trenger hjelp til praktiske ting som hagearbeid, maling av hus og mye annet. Her er det mange 

menigheter som står sammen om å gjøre dugnad noen dager i mai. 

Kjerneteam 

På vårt første møte i høst, startet vi en samtale om vi skulle blåse liv i kjerneteamet igjen. Da menigheten 

ble etablert for over fem år siden, var kjerneteam en avgjørende funksjon. Viktig med dedikerte 

medarbeidere som var villige til å forplikte seg til Gud, hverandre og arbeidet. Flere ble med i 
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kjerneteamet og de forpliktet seg i tre år, både på økonomi, tjeneste og tilstedeværelse. Det var bra og 

nødvendig. 

Saken har blitt drøftet i flere møter og i november konkluderte vi med at vi ikke vil videreføre dette med 

kjerneteam, men vi vil videreføre å ha menighetsmøter, hvor alle medlemmer er velkommen, og 

samtidig understreke den forpliktelsen som ligger i medlemsløftet. 

Alle medlemmer av MetSo har svart ja på disse spørsmålene: Vil du være lojal mot Kristus gjennom 

Metodistkirken og støtte menigheten med dine bønner, ditt nærvær, dine gaver, din tjeneste og ditt 

vitnesbyrd? 

I forbindelse med at vi fikk nytt medlem på nyåret, laget pastor Tom en brosjyre som han har kalt «Mitt 

MEDLEMSSKAP i MetSo» hvor han utdyper og konkretiserer hva dette innebærer. Den skal være delt ut 

til alle våre medlemmer, med navn og dato for opptakelse i menigheten. 

Faste saker 

Menighetsrådet har alltid med disse postene på sin saksliste:  

Strategi, Års-hjul, Myldremandag og økonomi, og så er det forskjellig hvor mye tid vi bruker på hver av 

disse sakene fra gang til gang. 

En av de viktige tingene MR er satt til å gjøre, er å være et godt lederskap som vet å gi retning, og som 

kan følge opp slik at vi ikke skifter kurs underveis. 

Annet 

• Menigheten vår var representert ved markeringen av Krystallnatten i Foldnes kirke fredag 9. 

november. 

• Vi har snakket om å implementere BLESS, en modell for å leve misjonalt, slik pastor skriver om i 

sin rapport. 

• Som en del av strategien vår om å nå lenger ut, ble konseptet Myldregudstjeneste lansert på 

nyåret. Og dette er noe vi vil fortsette med – et forsøk på å føre de som går på Myldremandag et 

skritt videre på en reise til en tydelig og bevisst tro på Jesus. 

• MR støtter at pastor og legleder blir med på Utdanningen «Verdibevisst ledelse» i regi av 

Metodistkirken i Norge. Roar og Tom har sendt sine søknader. 

• Vi er meget tilfreds med et godt regnskap, som ble godkjent og underskrevet av MR på møtet 12. 

mars. 

• MR støttet ungdomskonferansen STEG som ble avholdt i september 2018 med et beløp. 

• Vi har nominert Magnus Løvland til leder av MNA i perioden 2019 -2022. 

• Vi har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av pastor, legleder og leder av MR. 

• Vi har snakket om å motivere folk til å reise på Sommerfesten 2019, og om muligheten for å 

kunne gi økonomisk støtte til familier med begrensende ressurser. 

 

Øygarden/ Kleppestø, 3. april 2019 

Eirik Sjøstrøm/ Tom G. Johnsen 
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Rapport om MetSo sitt barnearbeid. 

Barnearbeidet på METSO består for tiden av Myldremandag, Søndagsskolen og Tweens. Jeg er 

svært takknemlig for å få lov å være leder for barnearbeidet i menigheten. Hver uke får jeg lov til 

å leke og ikke minst dele evangeliet om Jesus for barn på Ågotnes og det er en stor glede å få lov 

til. Dette gir meg mye og jeg kjenner at Gud har lagt barna på mitt hjerte. Før jeg sier mer om 

arbeidet vi driver og om veien videre ønsker jeg å rette en stor takk til lederteamet jeg har med 

meg. Takk til Øistein som driver søndagsskolen sammen med meg og som også er leder for 

småsang på myldremandag. Takk til Eirik og Endre som er ledere på Tweens og som også er med 

å drive myldremandag (Eirik: myldring og oppvask og Endre: matlaging og Knøttsing) Takk også 

til resten av myldredagsteamet; Solveig, (tillaging og velkomst-bord), Synnøve, (Knøttsing), 

Øyvind og Bjørn Ove, (Crusifax ute), Tom og Roar, (myldring/oppvask), Anita og Elianne 

oppvask og Julia, (tillaging). I tillegg til alle de som er med hver gang må jeg rette en takk til de 

som stiller opp når vi trenger noen ekstra hender; Helen og Svein, Christin, Hilde, Marit, 

Brynhild og Helge. Uten alle dere hadde det ikke vært mulig å drive myldremandag. Jeg setter 

uendelig stor pris på dere alle og sammen utgjør vi et godt team. Det er kjekt å samarbeide med 

så mange hjertelige, engasjerte og dedikerte ledere. Gud har gitt oss ulike talenter og hver på 

deres måte er dere med å spre glede. 

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La deres mildhet bli kjent av alle 

mennesker. Herren er nær!» Filipperne 4.4-5. 

 

Søndagsskolen og Tweens - menighetens arbeid på søndagen  

På søndagsskolen er vi vanligvis ca. 10 barn i alderen 3-8 år. Vi starter med en enkel 

undervisning. I år som i fjor har vi brukt en undervisningsserie som heter Maks hjelp. Vi har gått 

igjennom ulike tema som har handlet om Bøller og helter i Bibelen og Paulus fra motspiller-

medspiller. Dette er et andakts- og aktivitetsopplegg for barn utviklet av NLM Ung. De fleste 

barna som kommer på søndagsskolen er barn som har gått i kirken en tid og som har kristne 

foreldre. De kan Bibelhistoriene godt og både ber og synger om Gud, selv om de er små deler de 

troen på Jesus. Dette året har det også vært barn innom som ikke har en kristen bakgrunn og dette 

gleder oss. Etter undervisningen er det lek. Vi er opptatt av å bruke tid på enkeltbarna for å bygge 

gode relasjoner med dem.  

Tweens er for de eldste barna fra 4. klasse og oppover. Dette året har det variert veldig fra gang 

til gang hvor mange barn det har vært på Tweens. Det kan se ut som vi har en travel Tweens-

gjeng med mange jern i ilden som gjør at kirken ofte blir nedprioritert. Teller vi med alle som 

jevnlig er innom kommer vi opp i tallet 15, men stort sett ligger vi på ca. 6 barn hver gang. I år 

har de brukt et undervisningsopplegg som heter Tweens; Bibel, bønn, bevegelse. Dette er et 

forslag til en kreativ andakt for de som er midt imellom barn og ungdom. Ressursheftene er utgitt 

av Bibelleseringen i Norge. Etter undervisningen spiller Tweensene spill, prater og har det 

hyggelig sammen.  
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Myldremandag- menighetens utadrettede arbeid 

Det er ikke til å legge skjul på at myldremandagsarbeidet har gått litt opp og ned de siste årene. 

Stadig flere ledere har måtte gi seg av ulike årsaker og mange lurte nok på om arbeidsmengden 

ville bli for store for de få som var igjen. Vi bestemte oss for å stole på Herren og legge 

myldremandag i Guds hender. I Bibelen leser vi om både Moses og israelsfolket og hvordan de 

stolte på Gud. Nå var det vår tur til å stole på at Gud kunne ordne opp og at han hadde en plan for 

myldremandag. Vi brukte tid på å se på hva som var bra med arbeidet og bestemte oss for å satse. 

Skulle vi nå mennesker med evangeliet måtte vi ha en kontaktflate ut mot nærmiljøet og det var 

vi enige om at myldremandag var. Vi leste følgende vers sammen; «Jeg plantet, Apollo vannet, 

men Gud gav vekst» (1. Kor. 3.6.) og startet arbeidsåret med den mest positive innstillingen vi har 

hatt på lenge. Alle var enig om at dette skulle vi klare selv om vi bare var et minimum av ledere. I 

det første halv året av arbeidsåret fikk vi med en ny leder på Knøttsing og flere ledere som var 

aktive for et par år siden ble med på mer fast basis. Det virkelig aulet på med barn og forelde og 

både Knøttsing og Crusifax hadde flere ganger med over 20 barn på aktivitetene og på en 

gjennomsnittlig mandag kom det ca. 80 mennesker.  

I vår dristet vi oss til og med til å starte opp med en ny aktivitet; en utegruppe. I den forbindelse 

fikk vi også med oss enda en ny leder. Aktivitetene på myldremandag består nå av: Småsang (0-3 

år): På småsang får barn og forelde ha en hyggelig stund sammen hvor de synger og danser 

sammen. Der brukes både verdslige sanger og sanger med kristent innhold. er leder for denne 

gruppen. Knøttsing (3-6 år): På Knøttsing får barna delta på ulike aktiviteter som lek, sang, dans, 

baking og hobby mm. Crusifax inne: På Crusifax inne får barna delta på ulike aktiviteter som 

spill, konkurranser, fysikkaktiviteter, kino, kjøkken mm. og Crusifax ute: På Crusifax ute får 

barna delta på aktiviteter som spikking, tenning av bål, kompasstrening, refleksløp mm. Begge 

Crusifax gruppene er fra 1. kl. og oppover og barna får velge fra gang til gang om de vil være ute 

eller inne. Det har slik vi ser det fungert veldig bra og barna har fordelt seg jevnt mellom 

gruppene sett bort fra en gang hvor alle valgte å være inne og en annen gang hvor alle valgte å 

være ute. Gjennomsnittet på antall mennesker som er innom myldremandag hver uke har gått noe 

ned og vi har landet på ca. 60. Vi gleder oss likevel over det som skjer. Hver uke får vi bruke tid 

sammen med alle de herlige menneskene som kommer innom myldremandag og dermed bygge 

relasjoner med dem. Noen leker med barna og deler evangeliet med dem, mens andre myldrer 

med foreldrene. Vi merker at det er mye som rører seg og gleder oss over det vi ser. 

Menighetsrådet bestemte seg for å tenke nytt om familiegudstjenestene og begynte med et nytt 

konsept: myldregudstjenester. Dette for å knytte nærmere bånd mellom myldremandag og 

gudstjenesten og kanskje gjøre det lettere for folk å ta det steget å komme i kirken også på en 

søndag. Agaton (løven) vår kom innom myldremandag og hilste på menneskene der og det ble 

invitert til gudstjeneste. Vi har hatt to slike myldregudstjenester, hvor jeg som barneleder var så 

heldig å få dele Guds ord med både barna og de voksne. Jeg forkynte over bibeltekstene når Peter 

går på vannet og når Jesus stiller stormen. Barna ble involvert i dramastykker og det så ut som de 

synes det var spennende. Jeg har tro på at bruk av kreativ og relevant undervisning kanskje kan 
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være med å så noe i barna slik at de på et senere tidspunkt kan ta et personlig valg om å følge 

Jesus.  

Veien videre 

Vi har hatt mye å glede oss over når det gjelder myldremandagene dette året, og vi ser frem til et 

nytt og spennende arbeidsår. Vi opplever at vi er blitt tydeligere overfor de som går på 

myldremangagene om hva vi tror på og hva står for, selv om vi fremdeles er det vi vil kalle et 

lavterskel tilbud, et møtested for kirkefremmede. Vi har prøvd å være bevisste på å invitere til 

gudstjenester og vi lyktes i å nå et par familier fra myldremandag på myldregudstjenestene og jeg 

tror at dette er den rette veien å gå fremover. I aktivitetene har vi fokus på andakter og de som 

myldrer våger mer å utfordre foreldrene på dette med tro. Vi kan ikke frelse mennesker det kan 

bare Gud, men vi kan være trosformidlere. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, 

og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» (Romerne 10.17.). Vi ber om at 

menigheten må være med å bære oss i bønn. Be om at Gud må røre ved menneskene slik at de 

kan få et møte med Gud og dermed få del i den herligheten vi er en del av.  

Retter vi blikket mot barnearbeidet på gudstjenestene våre ser jeg vi har noen utfordringer. Vi har 

mange barn i Tweens alder som vi ser sjeldnere og sjeldnere. Vi hører at flere av dem ikke har 

lyst å gå i kirken og at foreldrene sliter med å få de med. Denne tiden er en kritisk alder hvor vi 

ser at mange har lett for å falle bort fra kriken. Her tenker jeg vi må ta noen grep, og at dette er 

noe vi trenger å ha fokus på fremover. Jeg vet ikke hva som er veien å gå og kanskje er den også 

svært ulik fra ungdom til ungdom. Noen har lettere for å komme om de får en liten 

arbeidsoppgave på gudstjenestene som å spille, synge eller lese skriften. Andre trenger gjerne 

andre møteplasser og kanskje er tiden inne for å opprette små husgrupper eller vennegrupper for 

ungdommene hvor de kan få bygge fellesskap med hverandre. 

 

Hilsen leder barn Sissel Flølo 
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LEDERSKAPSUTVALGETS INNSTILLING TIL MENIGHETSKONFERANSEN 11. APRIL 2019: 

MR – MENIGHETSRÅDET, SOTRA (Foreslår gjenvalg på hele rådet) 

Leder:         Eirik Sjøstrøm 

Legleder:        Roar Barmen-Fløisand 

Sekretær:        Velges internt 

Medhjelper:        Elianne Skoge 

PU – Personalutvalget:       Vetle Karlsen Eide 

FU – Forvaltningsutvalget:      Øistein Barmen-Johnsen 

Barnas Leder:        Sissel M. Flølo 

Leder Myldredagen:       Sissel M. Flølo 

Legdelegater til årskonferansen (2017-2020)    Sissel M. Flølo 

         Roar Barmen-Fløisand (vara) 

Pastor:         Tom G. Johnsen 

 

 

PU – PERSONALUTVALGET 

2019 - 2022:        Vetle Karlsen Eide, Christin Mork 

2017-2020:        Helen Nordeide Johansen 

Ex officio: Legleder og legdelegat 

Pastor 

 

LU - LEDERSKAPSUTVALGET  

Leder:         Pastor 

2017-2020:        Endre A. Flølo 

2019-2022: 
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Inntekter 

3030 Faste givere - kollekt 
3031 Misjon 
3032 Gaver 
3130 Kommunale tilskudd 
3131 Momskompensasjon 
3415 Drift Myldredag 
3416 Menighetstur 
8050 Renter 

2019 

410 000 
15 000 

1 000 30 

000 

15 000 
35 000 

25 000 3 
000 

Sum Inntekter 534 000 

Personalkostnader 
5000 Lønn pastor 
5180 Feriepenger 
5251 Gruppeliv 
5400 Arbeidsgiveravgift 
5420 Premie pensjonsordning 
5920 Yrkesskade 
7100 Reise - bilgodtgjørelse 

245 000 
29 645 

4 000 34 

545 

17 000 
1 500 25 

000 

Sum personalkostnader 356 690 

Driftskostnader 
6300 Leie av lokaler 
6540 Investeringer 
6550 Driftsmateriell 
6705 Honorar regnskap 
6860 Leder- og menighetsutvikling 
6861 Årskonferansen 
6862 Menighetstur 
7320 Markedsføring 
7390 Drift Myldredag 
7415 Arbeid for barn 
7416 Hallo Venn 
7417 Godhet 
7420 Gaver 
7421 Misjon 
7700 Andre kostnader - iligninger 

0 10 000 

10 000 
10 000 
10 000 

7 500 
50 000 

5 000 35 

000 

20 000 0 

0 
2 500 15 

000 

20 000 

Sum driftskostnader 195 000 

  

Resultat -17 690 

BUDSJETT 2019 – METODISTKIRKEN PÅ SOTRA 


