
Hva er Strand huskirker? 

- Et skriv til foreldre og foresatte med barn involvert i Strand huskirker sitt arbeid. 

 

 

Strand huskirker har siden starten i 2009 vokst betraktelig, og består i dag av over 150 personer i 

ulike aldre. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet, og ser det som viktig å ha en god 

dialog med både medlemmer og familien deres. Dette informasjonsskrivet er skrevet for å gi en kort 

innføring i hvem vi er, hva vi gjør og hvordan dere kan kontakte oss.  

 

 

Tilhørighet og teologi 

Strand huskirker er en kristen menighet som har sitt utspring fra bedehusarbeidet på Jørpeland. Vi er 

medlem av Normisjon, som er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som organiserer over 70 

tusen personer over hele Norge. Vi tror Bibelen er Guds ord, og vår teologi er på linje med klassisk 

evangelisk-luthersk kristendom.  

 

 

Hva gjør vi? 

Strand huskirker arrangerer møter og seminarer, driver misjon og legger til rette for frivillig arbeid. 

Felles for alle som er med på arbeidet vårt, er at de er organisert i grupper som vi kaller huskirker. En 

huskirke er et fellesskap som vanligvis består av mellom 6 og 20 personer i omtrent samme 

aldersgruppe. Huskirken har en eller flere ledere, som er under tilsyn og oppfølging av lederskapet og 

staben av Strand huskirker. Det som foregår i en huskirke kan ligne på en krysning mellom et vanlig 

kristent møte og en familiesammenkomst. Vi samles for å dele fra livene våre, dele Guds ord, be og 

ha nattverd. Huskirkelederne legger selv opp et program for sin huskirke. Typiske emner som 

ungdomshuskirker tar opp kan være identitet, gruppepress, rus, seksualitet og media. Vi tror at vi kan 

utruste ungdommer til å møte dagens samfunn med et bibelsk verdensbilde, slik at de blir 

selvstendige trygge og tydelige rollemodeller for neste generasjon. De fleste huskirker møtes hver 

uke, i tillegg arrangeres det et stort felles møte hver måned. Dette blir holdt på Jørpeland Bedehus og 

er åpent for alle, selv om en ikke er med i en huskirke.   

 

 



Mål og visjon 

Vi ønsker å lede mennesker inn i en levende relasjon til Jesus Kristus, og sette folk fri til å leve de 

livene Gud har skapt dem for. Dette betyr at vi ikke ønsker å være en kontrollerende og styrende 

organisasjon, men heller mennesker som peker videre til evangeliet, som er gode nyheter for alle. Vi 

drømmer om at Strand kommune skal bli en bedre plass å bo for unge og eldre, og at alle skal få 

kjenne Guds kjærlighet. 

 

 

Kontakt 

Ta gjerne kontakt. 

E-post: huskirkene@gmail.com 

Nettside: www.huskirkene.no 

Telefon lederskap/stab: Kjetil Andersen: 92 01 02 78 

Telefon styreleder: Andres Jøssang: 913 43 791  

 

 

 

 

Hilsen Kjetil Andersen 

04.02.14 for Strand huskirker 
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