RAPPORTHEFTE
Menighetskonferansen 15. april 2021

Matteus Flolø, døpt 25. oktober 2020 i samme døpefont som onkel og farfar.
Døpefonten er en gave fra Metodistkirken på Hamar som nå er nedlagt.
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PASTORS RAPPORT TIL MENIGHETSKONFERANSEN 15. APRIL 2021

Kjære tilsynsprest og menighet!
Først vil jeg komme med noen linjer om statistikk, som da gjelder for kalenderåret 2020.
STATISTIKK
Ett barn er døpt. Matteus Flølo ble døpt 25.oktober i vår nye døpefont, som er den gamle døpefonten
etter Metodistkirken på Hamar som dessverre er nedlagt. Men vi er takknemlige for at vi har fått overta
den.
Ellers har det ikke vært noen endring i antall bekjennende medlemmer, noe som betyr at vi fortsatt er
23. Når det gjelder samlet metodistbefolkning så har tallet steget med en slik at vi nå teller 48.
FÆRRE SAMLINGER
Høsten 2020 startet vi opp uten å ha Myldremandag, dette delvis på grunn av koronasituasjonen, men
også fordi vi var i mangel på ledere og trengte å ta en pause. I denne pausen har vi sett nærmere på hva
vi skal gjøre og hvordan vi skal utvikle menigheten. Dette rapporterer MR nærmere om.
Gudstjenestene våre etter sommeren, startet vi opp med 16. august. Den ble holdt utenfor skolen i fint
sommervær, da skolen brått ble stengt ned for oss. Den neste gudstjenesten, 30. august kunne vi
imidlertid feire inne på skolen som vanlig. Det samme kunne vi 13. september, 27. september, 11.
oktober og 25. oktober.
Men etter det ble vi stengt ned, og møttes ikke til fysisk gudstjeneste før 28. februar 2021. Vi var også
samlet til gudstjeneste 14. mars, men så ble alt stengt ned igjen på grunn av økt smitte, også i Øygarden
kommune.
På grunn av de strenge restriksjonene, begynte vi etter hvert å samles til gudstjeneste på Teams og
hadde vår første samling på denne måten, søndag 8. november. Etter det ble det lagt ut videoandakter
som jeg laget som et alternativ til de vanlige gudstjenestene. Dette gjorde vi til helgen 22. november og
6. desember. Søndag 20. desember hadde vi igjen en digital gudstjeneste på Teams, noe vi fortsatte med
på nyåret. Søndag 3. januar, 17. januar, 31. januar og 14. februar, og så igjen på Palmesøndag 28. mars,
og vi skal gjøre det 11. april også. Også Menighetskonferansen blir på Teams.
Det er selvsagt ikke det samme å møtes digitalt, men det har likevel fungert godt som et alternativ. Vi
har kunnet se hverandre og holde kontakten, vi har sunget, hatt andakt og mulighet for å dele med
hverandre og be for og med hverandre. Dette har vært viktig og samlingene har vært gode. Hvordan
fortsettelsen blir, vet vi lite om, men det gjør noe med oss å ha det på denne måten.
INSPIRASJONSMØTE OM FREMTIDEN
22. oktober hadde vi et viktig menighetsmøte, et inspirasjonsmøte om menighetens fremtid. Det ble et
godt møte som gav oss tre konkrete utfordringer, summert opp i disse tre ordene:
* Musikk

*Ungdom

*Smågrupper
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På punktet om musikk, har vi bestemt at vi skal få laget musikk som vi kan synge til, såkalt backing tracks,
og vi har til nå valgt ut 12 sanger, 6 salmer og 6 lovsanger. Dette fordi vi kun har fast pianist annen hver
gudstjeneste.
Sangene som er blitt valgt ut er:
Salmer:
Navnet Jesus
Deg være ære
Store Gud, vi lover deg
Vi stemmer i en frydesang
Hvilken venn vi har i Jesus
Gud, du er rik

Lovsanger:
For så langt
Å pris hans navn
Stor er din trofasthet
Jeg vil deg, o Herre, min lovsang
Bare på grunn av din nåde
Majestet, konge i evighet

Men 14. mars i år, fikk vi etablert et lite band med gitar, bass og sang fordi vi var uten pianist. Etter
gudstjenesten oppdaget vi at en av våre unge spiller trommer, og at om det blir en neste gang, så har vi
også en trommis.
Jeg tror det er helt rett av oss å kjøpe musikk som vi nå har bestemt å gjøre, men samtidig er det
interessant og viktig å prøve å bygge opp noe eget av yngre krefter. Kanskje vi kan lykkes med det etter
hvert?
SMÅGRUPPER
Det siste punktet på utfordringslisten fra det nevnte menighetsmøtet, handlet om små grupper, og jeg
tror det er tid for å gjøre noe mer med det punktet til høsten. Heldigvis har damene holdt det gående
med sin gruppe det siste året, selv om de har måttet ha mange av samlingene sine digitalt. Nå er det
viktig at vi også får etablert en mannsgruppe igjen. For egen del får jeg frigjort kapasitet og dager til å
gjøre noe med dette, da jeg avslutter mitt engasjement i Fyllingsdalen til sommeren.
En annen utfordring i tilknytning til dette med smågrupper, vil være å knytte gudstjenestene og
gruppene mer sammen, ved at for eksempel søndagens preken blir tema på gruppene. Dette er en
interessant tanke, og ikke så vanskelig å gjennomføre, tror jeg, da vi alltid har lagt gode planer for hva vi
tenker å forkynne på våre gudstjenester.
Det kan her være på sin plass å minne om at da menigheten ble etablert for åtte år siden, så var tanken
og gjøre gruppene til en basis i menigheten og ikke et tillegg. Og slik var det vel også i starten, men noe
har skjedd underveis!?
Uten tvil har smågrupper betydning for det å ta vare på hverandre, og for at den enkelte av oss kan
vokse og utvikle oss i troen. Men smågruppene har også vist seg å være et godt redskap for mange til å
nå ut til nye mennesker og inkludere dem i fellesskapet.
Smågrupper er vel verd å sette søkelys på igjen!
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EN SORG
Fra tid til annen bærer jeg på en sorg, en sorg over alle de menneskene vi har rundt oss som ikke tror på
Jesus. Jeg ønsker å se mennesker komme til tro, et ønske som jeg vet jeg deler med mange av dere, slik
det kom fram på inspirasjonsmøtet vi hadde i fjor høst.
Som menighet vil vi selvsagt vokse og bli flere, naturlig nok, men ønsket om å se mennesker bli frelst
handler om mer enn at vi som menighet skal vokse. Jeg ønsker det ikke bare for vår skyld, men for deres
egen skyld, fordi jeg tror de går glipp av så mye uten Jesus, men det er nok noe de selv ikke forstår, og
kanskje ikke vil forstå før det blir for sent, om de da ikke kommer til tro.
Derfor må vi aldri slutte å be for dem som ikke tror, og vi må ikke gå trett i forsøket på å vinne
mennesker for Jesus. I den forbindelse vil jeg igjen minne om noe som har vært nevnt før, nemlig
akronymet BLESS som betyr å velsigne. Og som kristne er vi kalt til å velsigne andre mennesker.
Og da starter det med Bønn. Å be er som å være en veirydder, slik døperen Johannes var for Jesus.
Bønnene våre kan rydde bort hindringer som gjør at andre mennesker ikke ser Jesus klart og tydelig, eller
ser at de har behov for å bli frelst. Det er derfor viktig og fint å ha noen ikke-troende som vi jevnlig tar
med i våre bønner. Lytte. Om vi skal være til velsignelse for våre medmennesker, må vi lære oss 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 å gjøre (i hvert fall når vi ikke er plaget
av en pandemi). 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! Så får vi bare håpe og be om at det vil være mulig å være mer sosial i
tiden som kommer!

EN UTFORDRING
I fjor høst ble jeg utfordret på å lage en prekenserie om «Mot til å være kirke!», noe jeg også gjorde. Nå
ble de fleste av disse prekenene aldri holdt på vanlig måte, derfor vil jeg avslutte denne rapporten med å
ta med noen setninger fra den siste prekenen i denne serien på fire prekener, den som jeg kalte «Kirke i
Jesu fotspor».
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Det krever mot å være kirke i Jesu fotspor. Vi må tåle å stå for noe og vi må være forberedt på at
det kan innebære lidelse, noe som er helt i tråd med det Jesus har talt om.
«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»
Jesus hadde sitt kors, og ingen av oss skal følge ham på korset. Det han gjorde var enestående og
bare noe han skal gjøre. Men det er også et kors for oss. Vi må ta med i beregningen at det vil
koste noe å følge ham. Lidelse er noe av prisen vi må betale om vi har mot til å være kirke i Jesu
fotspor. Og dette kan det bli mer av med tiden. Men det ligger også en hemmelighet her, i det
som i salmen «O, Herre Krist, jeg kroner deg», kalles for «lidelsens gåte». For Paulus sier dette i
Romerne 8,17:
«Så sant vi lider med ham så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.»
Jesu lidelse førte faktisk mye godt meg seg, for du og jeg er en frukt av det Jesus måtte
gjennomgå. Hvetekornet ble lagt i jorden og har båret frukt. Og slik kan det være at vår lidelse for
ham også kan føre noe godt med seg. Men uansett må vi være forberedt på at lidelsen er en del
av livet med Kristus.
TAKK
Jeg er takknemlig for at menigheten har god økonomi, og flere til å forkynne Guds ord, og for at vi har
gode ledere i barnearbeidet. Jeg er takknemlig til hver enkelt av dere for det engasjement og den tro
dere viser i menigheten og i Guds rike. Takk også for at jeg får være pastor for dere.

Kleppestø, den 07.04.2021
Deres i tjenesten
Tom G. Johnsen
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Årsrapport 2020 Menighetsrådet i metodistkirken på Sotra
Kjære menighet og tilsynsprest
Innledning: Virksomheten i menigheten
2020 ble annerledesåret. Da samfunnet ble nedstengt 12. mars, fikk dette konsekvenser for
muligheten til å samles til gudstjeneste. Gudstjenesten vår annen hver søndag er dagen da alle
generasjoner kommer sammen i vårt faste lokale på Tranevågen skole. Nå gikk det dessverre ikke
lenger. Vi hadde fire gudstjenester fra nyttår fram til nedstengningen. Da våren kom, benyttet vi
anledningen med en friluftsgudstjeneste 10. mai. I 2020 ble det dessverre ingen menighetstur
(«Sammen på tur») på grunn av Corona.
Høsten 2020 ble smittevernreglene myknet opp, og vi kunne komme sammen igjen på fast tilviste
plasser. Taket var på 50 personer tilstede. Kirkekaffen ble sløyfet. Deretter ble det igjen innført
forbud mot samlinger. Gudstjenesten 20. desember ble avlyst og innledet en ny periode med
nedstengning, etterfulgt av en kort periode med oppmykning av reglene i første kvartal av 2021.
Dette skapte lite forutsigbarhet for menigheten i året som ligger bak oss. Vi savner å kunne møtes
ansikt til ansikt, ta den gode samtalen innenfor en-meteren, gi hverandre en klem, synge uten å
risikere å smitte noen og leve uten bekymring for de spesielt utsatte blant våre nærkontakter.
Det er blitt gjennomført digitale gudstjenester i året som er gått, og det har vi fortsatt med i 2021.
Det har vært et oppmøte av et 20-30-talls personer, både barn og voksne.

Medlemmer i menighetsrådet
Menighetsrådet består av prest Tom G. Johnsen, Elianne Skoge, Vetle Karlsen-Eide, legleder Roar
Barmen-Fløisand, Sissel Flølo, økonomiansvarlig Øistein Barmen-Johnsen og menighetsrådsleder
Eirik Sjøstrøm.

Noen saker som har vært behandlet i Menighetsrådet i 2020
▪
▪
▪
▪

Behandling av årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020
Gjennomgang av vårens og høstens program
Gjennomføring av menighetskonferanse 30. april 2020. Den ble for første gang i
menighets historie gjennomført digitalt.
Myldremandag: 10. juni hadde vi et digitalt menighetsmøte der temaet var
Myldremandag. Vi manglet ledere/frivillige til å drive Myldremandag videre.
Myndighetene satte også begrensninger i forhold til antall deltakere og servering. Dette
gjorde at det var vanskelig å videreføre konseptet i sin nåværende form. Det ble skissert
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▪

▪

opp tre alternativer: 1. Pause på ubestemt tid fra høsten 2020. 2. familieaktiviteter
(speideren for familien). 3. å fortsette nesten som før, men med kun 2 i stedet for 3
aldersgrupper. Konklusjonen ble at Myldremandag ikke skulle starte opp høsten 2020. I
Menighetsrådet snakket vi om i hvilken form det utadrettede arbeidet vårt skal ha, uten å
ha konkludert om det. Akkurat nå er jo utfordringen alle begrensningene pga. pandemien.
Strategiarbeid: Med begrenset virksomhet fikk vi ryddet plass til å tenke strategi for
menigheten. Roar hadde laget heftet «MetSo 2025». Spørsmålene er: Hva skal vi være for
hvem? Hvordan skal vi gjøre det?
Menighetsmøte 22.10.2020 (Inspirasjonsmøtet): MR mener at det er viktig at hele
menigheten er med på denne prosessen. Det ble derfor innkalt til et nytt, fysisk,
menighetsmøte. Medlemmene hadde i forkant fått tilsendt noen spørsmål, og noen var
blitt utfordret til å komme med innlegg. Spørsmålene var:
1. Hva setter du pris på med MetSo?
2. Hva vil du vi skal satse på i tiden framover?
Svarene var verdifulle, og MR har jobbet med dette i noen samlinger høsten
2020/Vinteren 2021.

▪

Sang og musikk: Responsen fra flere i inspirasjonsmøtet var savnet etter en satsing på sang
og musikk. Vi har pianist kun til noen gudstjenester. I etterkant har Roar vært i kontakt
med Emmanuel Waldron som tilbyr seg å levere backing tracks til de sangene og salmene
vi plukker ut. Vi ser dette som en god investering.

Avslutning
Gjennom året som har gått har MetSo betydd mye for mange mennesker. Jeg snakker nok for
flere når jeg sier at i 2020 og 2021 har vi virkelig fått erfare den store betydningen de fysiske
møtene har, og hvor viktig MetSo er for oss. Kanskje er det sånn at vi er blitt ekstra takknemlige
for å tilhøre en menighet, nå når vi er blitt forhindret fra å delta. Du vet ofte ikke hva du har før
du mister det.
Dessverre har situasjonen i samfunnet og i menigheten også ført til at vi har vært lite tilgjengelige
for lokalbefolkningen på Ågotnes, men menigheten ønsker fortsatt å være en utadrettet
menighet som deler de gode nyhetene med naboer, venner og familie. Jesus er verdens lys. «Igjen
talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men
ha livets lys.» Vi håper og tror at vi – ved Guds nåde - kan reflektere dette lyset der han har plassert
oss, både enkeltvis og som menighet.

For Menighetsrådet, leder Eirik Sjøstrøm
Straume 9. april 2021

7

Barnelederen sin rapport til menighetskonferansen

Her kommer min rapport for barnearbeidet til menighetskonferansen 2021. Vi er i år som i fjor på denne
tiden inne i en litt spesiell tid og det kjennes litt rart å skulle skrive årets rapport om barnearbeid når vi
kan telle fysiske samlinger på en hånd. Ettersom vi besluttet å legge Myldremandag på vent da
pandemien kom i 2020 har barnearbeidet i METSO 2020/2021 bestått av søndagsskolen og Tweens. Selv
om de fysiske samlingene har vært få dette arbeidsåret må jeg si at jeg er takknemlig over å i alle fall få
dele evangeliet om Jesus og samtale om Jesus med menighetens egne barn. Det er en flott, men liten
gjeng med barn vi har å gjøre med. Videre må jeg si at jeg har kjent på at det er noe som mangler nå som
vi ikke har noe aktivt utadrettet arbeid mot barn og heller ingen klar plan for fremtiden når det gjelder
arbeid rettet mot barn.

Søndagsskolen har hatt noen få samlinger dette året. Lederne har bestått av Øistein Sebastian Barmen Johnsen og meg selv Sissel Merete Flølo. Elianne og Øyvind Skoge har vært med som hjelpere ved behov.
Takk for deres trofaste tjeneste. Det har vært mellom 4 og 8 barn på søndagsskolen. Samlingen har
bestått av undervisning og lek. Vi har formidlet bibelfortellinger gjennom drama, konkreter og samtaler.

Tweens har samlet 3-4 barn hver samling. Der er det Endre Aleksander Flølo og Eirik Sjøstrøm som har
vært ledere. Samlingen har bestått av undervisning, samtale, bønn og brettspill. Takk til de for den
tjenesten de gjør.

I tillegg til arbeidet på søndagen forsøkte vi oss på noen digitale innlegg på Facebook siden til
Myldremandag i adventstiden. Takk til Solveig Barmen - Johnsen for initiativ og bidrag der. Innleggene
besto av hilsen, andakt og konkurranse. Hensikten var å gjøre noe for å opprettholde kontakt samt dele
evangeliet med de som hadde gått på myldremandag. Responsen var det man kan kalle laber, men
forhåpentligvis var det noen som så innleggene.

I forbindelse med de digitale gudstjenestene til menigheten har det i noen av samlingene blitt sagt noen
ord som var rettet mot barna. Samt at vi har sunget noen barnesanger.

Veien videre
Hva veien videre bringer er vanskelig å si, mye avhenger av hvordan pandemien utvikler seg. Jeg håper
inderlig at vi får samles fysisk til søndagsskole igjen. Når det gjelder menighetens utadrettede arbeid mot
barn er det vanskeligere enn noen gang å mene noe. Da vi la myldremandag på vent ble menighetsrådet
enige om å be over situasjonen og samtale om veien videre i året som har gått. Fokuset har vært på hva
menigheten ønsker å satse på generelt og ikke myldremandag. Menighetens utadrettede arbeid mot
barn/barnefamilier har vært lite pratet om og løftet fram. Arbeid for barn og familier har stått på
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bønnelisten, men jeg opplever ikke at Gud har svart. Noen ganger har man lyst til å velge retning selv,
men vi må velge å legge alt i Guds hender og stole på at han griper inn når tiden er inne. “Sett din lit til
Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!” (Salomos Ordspråk 3.5). Nå setter i alle fall
pandemien en stopper for arbeidet slik det har vært, men Gud har kontroll. En dag skal vi slippe å holde
avstand, en dag skal vi kunne gi hverandre klemmer igjen. Vi må bare vente. Flere historier i Bibelen sier
noe om dette, blant annet historien om da Josva inntok Jeriko. Her lærer vi om et viktig prinsipp - Vent
og vær stille. I salme 27.14. står det “Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja vent
på Herren.

I tiden fremover må vi fortsette å stå sammen i bønn. Vi må finne måter å ta vare på menighetens barn
og unge. Barna i menigheten blir eldre og flere er blitt tenåringer. Ungdomstiden er en tid hvor mange
barn faller fra menighetene. Det å ha et arbeid for ungdom kom frem på et menighetsmøte at vi som
menighet ønsker å satse på. Pandemien har gjort det vanskelig for mange ungdommer og kanskje er
tiden inne nå for å dra den tråden videre?

Hilser dere alle med disse versene fra Filipperne 4.4-6.

“Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La deres mildhet bli kjent av alle mennesker. Herren
er nær! Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting i bønneemnene deres komme fram for Gud i
påkallelse og bønn med takk”

Hilsen leder barn
Sissel Merete Flølo.
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STATISTISK SEKRETÆR
MEDLEMSSKAPSRAPPORT
KALENDERÅRET 2020
37 DØPT
38 EKSAMINERT I ÅR

39
40
41
42
43
44
45
46

BEKJENNENDE MEDLEMMER:
MEDL. 31.12.2019:
OPPTATT
INNFLYTTET
FLYTTET
UTMELDT
STRØKET
DØDE
MEDL. 31.12.2020:

47
48
49
50
51
52
53
54

DØPTE MEDLEMMER:
DØPTE MEDLEMMER U. 18 ÅR
DØPTE MEDLEMMER O. 18 ÅR
I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR
I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR
UTMELDT
STRØKET
DØDE
SAMLET METODISTBEFOLKNING:

55
56
57
58
59

ASSOSIERTE MEDLEMMER
LOKALPREDIKANTER
TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK
GJ.SNITT PR. GUDSTJ.
VIGSLER

60 REGELMESSIGE DELTAKERE
61 TOTAL KONTAKTFLATE
62 SMÅGRUPPEDELTAKERE
63 ANTALL MED FRIVILLIGE VERV
64 FØLGERE I SOSIALE MEDIER

MENIGHET:

ANTALL
1
Sotra
Sendes via e-post til statistisk sekr. og tilsynsprest
23 *)
+
+
- INNSENDELSFRIST: 10. FEBRUAR 2021
- *) Vær nøye med at denne stemmer med
forrige innsendte skjema.)
23 =

24 +
1+
+
+

48 =

2

Kleppestø, 09.02.21
Tom G. Johnsen
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LEDERUTVALGETS INNSTILLING TIL MENIGHETSKONFERANSEN 15. APRIL 2021
MR – MENIGHETSRÅDET, SOTRA
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 (2021-2025)

Sissel M. Flølo
Roar Barmen-Fløisand (vara)

Pastor:

Tom G. Johnsen

PU – PERSONALUTVALGET
2019 - 2022:

Vetle Karlsen Eide, Christin Mork

2020 - 2023:

Helen Nordeide Johansen

Ex officio: Legleder og legdelegat
Pastor

LU - LEDERSKAPSUTVALGET
Leder:

Pastor

2019-2022:

Christin Mork

2020-2023:

Roar Barmen-Fløisand
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