MetSo
Metodistkirken på Sotra

Vårt oppdrag er:
«Å gjøre mennesker til Jesu
Kristi disipler,
så verden forvandles.»

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

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 en-

Metodistkirken på Sotra

KONTAKT:

kelt en plass for alle mennes-

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

ker i alle livssituasjoner, uan-

Gudstjeneste, samtale og fellesskapsgrupper:

sett hvem du er og hvor du er

GUDSTJENESTER
VÅREN 2018

Pastor Tom G. Johnsen. Mobil: 970 78 911
tom.g.johnsen@metodistkirken.no
http://www.sotra.metodistkirken.no/

En levende familiekirke på
Ågotnes

Gudstjenester m/søndagsskole

Fokus denne våren:

Søndag 21. januar 2018 kl.12.00

«Mennesker
møter GUD GUD møter mennesker»

“EN KAMP Å KJEMPE” - JAKOB
1. Mos. 32,21-32; Kol.1,24-2,5 Pastor Tom G. Johnsen
Nattverd.

Søndag 29. april kl.12.00
“IKKE RETTFERDIGGJØR DEG SELV” FARISEEREN OG TOLLEREN.
Luk.18,9-14; Rom.3,21-28 Eirik Sjøstrøm

Torsdag 10.mai (Kristi himmelfartsdag)
kl.12.00 Fellesmøte med Centralkirken.

Søndag 4. februar kl.12.00

Søndagsskole og nattverd.

“MØTE MED DET HELLIGE” - MOSES

Søndag 27. mai kl.12.00

2. Mos.3,1-10; Åp.b.15,3b-4 Pastor Tom G. Johnsen.

Søndag 18. februar kl.12.00
“FORTVILELSENS MULIGHET“ - HAGAR
1. Mos. 21,8-20; 2.Kor.6,1-10 Pastor Tom G. Johnsen
Nattverd.

“EN ANNERLEDES TRO” - DEN SAMARITANSKE
KVINNEN. Joh. 4,1-26. Roar Barmen - Fløisand.

Søndag 10. juni kl.12.00
FAMILIEGUDSTJENESTE. Sissel M. Flølo. Nattverd. Grilling. Sommeravslutning.

Søndag 4. mars kl.12.00

Møte
mellom mennesker og Gud

“EN LIVSLANG VANDRING” - DAVID

Til alle tider har mennesker møtt Gud eller

Søndag 18. mars kl.11.00

Gud har møtt oss mennesker. I denne preken-

VI FEIRER 100 ÅRS JUBILEUM TIL MODER-

serien henter vi fram historier både fra det

1. Sam.16,13; Salme 23. Pastor Tom G. Johnsen.

MENIGHETEN, CENTRALKIRKEN I BERGEN

gamle og det nye testamente i et forsøk på å

Søndag 2. april (2. påskedag) kl.12.00

gi et bredt bilde av hvordan det er å møte den

5 ÅRS JUBILEUM FOR METSO.

levende Gud, for Gud møter oss på mange

Tilsynsprest Ingull Grefslie

forskjellige måter. Det er også mitt ønske at

Søndag 15. april kl.12.00

disse glimtene vil gjøre noe med våre egne

“FRA UKJENT OG UVITENDE TIL..”- NIKODEMUS

møter og opplevelser med Gud, og at de vil bli

Joh.3,1-21; Joh.19,39-42 Pastor Tom G. Johnsen

til berikelse og velsignelse. Guds ord har kraft i

Nattverd.

seg til både å forandre og forundre.
Pastor Tom

Aktiviteter
Myldremandag (Fra 15. januar til 14. mai)
Hver mandag kl.17.00 er det samling på Tranevågen Ungdomsskule. 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 30,- Makspris pr. familie er kr 100,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 gudstjenesten.
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.

