
En levende familiekirke på 
Ågotnes 

Vårt fellesskap har plass til kristne 

som mangler fellesskap med andre. 

Vårt fellesskap har plass til deg som 

ikke tror, men er nysgjerrig. 

Vårt fellesskap har plass til familien. 

Vårt fellesskap har plass til deg som 

ikke har en familie. 

Vårt fellesskap er ganske enkelt en 

plass for alle mennesker i alle livssi-

tuasjoner, uansett hvem du er og 

hvor du er i livet ditt! 

MetSo 
Metodistkirken på Sotra 

Metodistkirken på Sotra 

Vi er til for å : 
 
Ære Gud med våre liv 
Tjene mennesker i kjærlighet 
Vinne mennesker for Jesus 
Inkludere dem i fellesskapet 
Utruste hverandre til å vokse i 
troen 

GUDSTJENESTER 

VÅREN 2020 

 

 

Vårt oppdrag er: 

«Å gjøre mennesker til Jesu 
Kristi disipler,                        
så verden forvandles.» 

 

KONTAKT: 

Myldremandag:  Sissel M. Flølo. Mobil: 996 32 678 
Facebookprofil: Myldremandager Ågotnes                              
Mail: sissel_mf@hotmail.com 

Gudstjeneste, samtale og fellesskapsgrupper: 

Pastor Tom G. Johnsen. Mobil: 970 78 911                        

tom.g.johnsen@metodistkirken.no                                     
http://www.metso.no 

 



LEV LIVET LEVENDE 

Møt Gud og deg selv gjennom Salmenes bok 

 

Denne våren vil vi ha et fokus på Salmenes bok og 
hente ut gull fra dette skattkammeret av en bok i 
Bibelen. Salmene er i høyeste grad en bruksbok. 
Den har i århundrer blitt brukt som sangbok og 
bønnebok, i gudstjenesteliv så vel som i personlig 
andaktsliv. Salmene er den lengste av alle bøkene i 
Bibelen og den er plassert midt i. Martin Luther kal-

te den for «en liten Bibel, et sammendrag av GT». 

Salmene er poesi, sprunget ut av et liv med Gud og 

i nærkontakt med livet i alle sine varianter. Salmene 
lærer oss mye om hvordan vi skal forholde oss til 
Gud, og mye om hvordan vi skal leve. Vi får hjelp til 
å be og lovsynge, og lærer at det er lov å klage og 
sørge. Vi blir oppmuntret til å takke og sette vår lit til 
Gud, og til å være ærlige og oppriktige og sanne. Vi 
møter Gud, men også oss selv. Gjennom salmenes 
bok lærer vi om Gud, men boken gir også stor inn-
sikt om hva som bor i et menneske. Vi lærer oss selv 
å kjenne og får dermed god hjelp til å leve livet le-

vende. 

Velkommen til en spennende vår i MetSo. 

Pastor Tom 

Gudstjenester m/søndagsskole    
Søndag 5. januar 2020  kl.11.00   

FELLES GUDSTJENESTE I SOTRA ARENA.                                                      

Søndag 19. januar kl.12.00                                   
“MED HELE MEG”                                                        
Salme 103,1-5; Mt.22,37                                                            

Pastor Tom G. Johnsen  

Søndag 2.februar kl.12.00                                 
MISJONSGUDSTJENESTE                                                            
”UTSENDELSE”                                                                                                                      
Diakon Vetle Karlsen Eide. Nattverd.                                  

Søndag 16. februar kl.12.00                                                                                                
“VEIEN TIL Å LYKKES”                                                                     
Salme 1; Åp.b.3,14-18                                                              

Pastor Tom G. Johnsen 

Søndag 1. mars kl.12.00                                            
“NÅR GUD SYNES LANGT BORTE”                                                     

Salme 13; Mark.15,33-39                                                                    

Pastor Tom G. Johnsen. Nattverd                               

Søndag 15. mars kl.12.00                                                              
MYLDREGUDSTJENESTE   med kirkelunsj                       

Sissel M. Flølo                                                                                                    

Søndag 29.mars kl.12.00                              
“NÆR VED Å SNUBLE”                                                                             
Salme 73,1-17; Luk.22,31-34                                                           

Pastor Tom G. Johnsen. Nattverd. 

Mandag 2. påskedag13. april kl.12.00                                                  

Lokalpredikant Eirik Sjøstrøm 

Søndag 26. april kl. 12.00                                          
“UTEN Å VAKLE”                                                                                
Salme 16,5-11; Ef.4,17-24                                                            

Pastor Tom G. Johnsen. Nattverd. 

Søndag 10. mai                                                                
“HVA GJØR VI NÅR VI IKKE VET HVA VI SKAL 
GJØRE?”                                                                                           

Salme 25,4-12; Joh.10,27-29 

NB! HER BLIR DET UTEGUDSTJENESTE I KÅRTVEIT-

POLLEN og innholdet kan dermed bli endret. 

Fredag 22. mai - Søndag 24. mai                                                      
“SAMMEN PÅ TUR” - Sætervika                                                                                               

Søndag 7. juni kl.12.00                                              

TAKKEDAG                                                                              
“SLIK LEVER DU LIVET LEVENDE”                                                            
Salme 8; Salme 100                                                                       

Pastor Tom G. Johnsen. Nattverd. 

Aktiviteter  
Myldremandag  (Fra 27. januar—11. mai) 

Hver mandag kl.17.00 er det samling på Tranevågen Ung-
domsskule. Her serveres det ferdig middag til små og store. 
Etter middagen deltar barna på aldersbestemte aktiviteter, 
mens foreldrene nyter en kopp kaffe eller te og en god 

prat. Pris per person er kr 40,- Makspris pr. familie er kr 125,- 

Fellesskapsgrupper 

Dette er en arena hvor voksne møtes ca. hver 14.dag. Her 
blir du del av et fellesskap på 5-8 personer som deler god 
mat, fellesskap og samtaler om livets opp—og nedturer, og 

om kristen tro. 

Gudstjenester 

Det feires Gudstjeneste på Tranevågen Ungdomsskole på 
Ågotnes annenhver søndag kl.12.00. Disse gudstjenestene 
er samlinger for hele familien med undervisning, sang og 
fellesskap. Barna har egen undervisning i deler av gudstje-

nesten. 

Samtale med pastor/sjelesørger 

Dersom du har spørsmål om tro eller en livssituasjon, er du 
velkommen til å ta kontakt med pastor Tom G. Johnsen. Se 

egen kontaktinfo. 

FOKUS DENNE VÅREN:: 


