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MetSo – Metodistkirken på Sotra 

I skogen bak Tranevågen Ungdomsskule, Ågotnes 

Følg den gamle gruppen “Myldremandager Ågotnes”, 

så mottar du viktig informasjon og program via din 

profil fra uke til uke. 

 



 

 
Familiene er i dag under et stadig press. Forskere snakker om tidsklemma som 
familiene opplever. Barna er gjerne aktive i flere sammenhenger, de voksne følger 
til og fra, og er tilskuere til barnas aktivitet. Mange familier opplever at de får lite 
tid sammen. Det er få aktiviteter der barn og voksne gjør ting sammen, og der 
begge parter er likeverdige deltakere. Familiespeiding er annerledes. 
 

Familiespeiding retter seg mot hele familien. Målet er at hele familien, enten 

det er en eller to foreldre (foresatte), ett eller mange barn, skal få tid og 
opplevelser sammen. Alle er deltakere på lik linje. 
 

Formålet med Familiespeiding er: 

a) Å lære barna ulike ferdigheter, mestring og livsmestring. 
b) Å gi opplevelser av samhold i egen familie og på tvers av familier. 
c) Bli kjent med Jesus. 
  

For hvem:  
For hele familien, og for barn fra skolealder og oppover (ingen øvre grense), men 
mindre søsken kan også være med. Alle barn må være i følge med en voksen, 
enten foreldre, besteforeldre, tante, onkel eller lignende.  Alle, både voksne og 
barn, er deltagere på lik linje. 
 

Typiske aktiviteter: 
Først og fremst å være ute, lære å lage den maten vi skal spise, lære å bruke kniv, 
tenne bål, førstehjelp og mye, mye mer. Det er også rom for lek og konkurranser, 
samt bibelfortelling og speiderbønn. 
  
Alle blir delt inn i grupper/patruljer hvor vi hjelper hverandre med å lære 
ferdigheter og gjøre de oppgaver som står på programmet. Familiespeiding foregår 
ute, uansett vær! 
 

 

 

HVA ER  

FAMILIESPEIDING? 
 

 



Når? 

Familiespeiding samles på lørdager fra kl.11.00. Vi holder på i to til to og en halv 
time og har fast tilholdssted i skogen rett bak Tranevågen Ungdomsskule. 

Hver gang vil vi lage og spise mat på bål og i den forbindelse er det viktig å ha med 
kopp, fat og bestikk, samt egen drikke. Vi ordner maten. Ta gjerne også med 
spikkekniv og ikke minst godt humør og klær etter vær. 

Hva koster det? 
Faktisk ingenting. Det er gratis! Og det kreves heller ingen forkunnskaper for å 
være med. 
 

 

Lørdag 22. januar «Løve-tur»  

Lørdag 5. februar Kniv og bål  

Lørdag 19. februar Førstehjelp  

Lørdag 19. mars Vannkraft 

Lørdag 2. april Knuter  

Lørdag 30. april Hva finnes av planter og trær i vårt nærområde? 

 

 
 
Gudstjenester våren 2022: (Vi samles på Tranevågen Ungdomsskole kl.12.00, og 
det er også søndagsskole hver gang når det ikke er familiegudstjeneste). 
 
Søndag 23. januar, søndag 6. februar, søndag 20. februar, søndag 6. mars, søndag 
20. mars, søndag 3. april, mandag 18. april (2.påskedag), søndag 1. mai, søndag 
15. mai, torsdag 26. mai (Kristi himmelfartsdag) og søndag 12. juni. 

Program, våren 2022 



MetSo  

MetSo er en menighet som har holdt til på Tranevågen Ungdomsskule siden 2013, 
og er kanskje mest kjent for å ha drevet med «Myldremandag», et middags og 
aktivitetstilbud for hele familien. På grunn av pandemien måtte vi slutte med det. 
Nå er vi imidlertid klar med et nytt og annerledes prosjekt hvor vi baserer oss på å 
være ute og sammen lage mat på bål, lære ferdigheter og ha gode opplevelser 
sammen som barn og voksne. 
 

Vi som menighet samles også inne på skolen den påfølgende søndagen etter 
familiespeidersamlingen. 
Se gudstjenesteoversikten under programmet på forrige side. 
 

Alle er velkomne til våre samlinger, uavhengig av bakgrunn og tro. 
 

Vi tror på det å være sammen på tvers av generasjoner. 
Vi tror på det å lære ferdigheter som hjelper oss å mestre livet. 

Vi tror at alle kan være deltakere på lik linje og lære av hverandre. 
Vi tror på Gud og har erfart at han er en berikelse for livet. 

Metodistkirken på Sotra 

 

KONTAKT: 

Sissel M. Flølo. Mobil: 996 32 678, E-post: sissel_mf@hotmail.com 

 Tom G. Johnsen. Mobil: 970 78 911, E-post: tom.g.johnsen@metodistkirken.no                                     

Metodistkirken på Sotra: http://www.metso.no / https://www.sotra.metodistkirken.no/ 
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