
 
Historie, Økonomi og Fast Givertjeneste 

Bibelen sier mye om å gi og å leve raust, og mange har valgt Strand Huskirker som sitt sted å gi 

pengene til Gud. Dette brevet er ment som en informasjon om hva alle disse pengene har blitt brukt 

til – og som en stor takk til de som har bidratt.  

Det er også ment som et informasjonsbrev til alle som tilhører huskirkene, for at flere skal vite hvem 

Strand huskirker har vært og er . 

 

Strand Huskirker har eksistert siden den første «familiekirken» startet opp i 2008. Etter ca ett år 

begynte det å spre seg, og flere forskjellige huskirker så dagens lys våren og høsten 2009. 

Huskirkene startet som et resultat av lengselen etter at kirke var noe en levde, ikke et arrangement å 

gå på. Tanken var at huskirkene skulle være fullfverdige levende kristne fellesskap – åndelige familier 

som delte liv og fulgte Jesus sammen.  

Vi synes det er bra at det finnes tradisjonelle menighetsarbeid som sentreres rundt et bygg eller 

søndagsmøte, men har aldri hatt som mål å gjøre dette selv. Vi har siden starten søkt å være et nytt 

organisk uttrykk for hvordan det kan se ut å leve kirke i hverdagen – uten å være avhengige av ytre 

former. 

Etter hvert som flere og flere huskirker ble startet så vi et behov for en slags overordnet ledelse og 

oppfølging av både ledere og huskirker. Denne ledelsen skulle legge til rette for å bygge et 

ledernettverk for å følge opp og reise opp nye ledere, samt  felles undervisning og samlinger der alle 

huskirkene kom sammen. 

Derfor ble det i første omgang dannet et åndelig lederskap, og etterhvert et ansvarlig styre valgt av 

årsmøtet i april 2011. 

Mange har lagt ned mye tid i disse fellesskapene og noen har lagt ned enda mer tid i å utruste, 

oppmuntre, lede, inspirere, tale, synge, undervise, informere osv osv, men vi har ikke alltid hatt 

ansatte til dette.  



 

Kristian Landro var leder i huskirkene fra starten til ett stykke ut i 2013, mens det allerede i 

begynnelsen av 2012 ble snakket om at man måtte ha med en person som kunne bruke enda mer tid 

på det organisatoriske, og at det sannsynligvis ville dreie seg om en ansettelse. Kjetil Andersen 

begynte i jobben som leder for Strand huskirker mars 2013 i 80% stilling, som han fortsatt har i dag. 

Vi har også hatt Lars Midtbø som ungdomsarbeider i 50% lønnet stilling fra sommeren 2011 til 

høsten 2012.  

Bussen «Kairos» ble kjøpt i 2011 og ble satt i stand 

det påfølgende året, stort sett på dugnad. Kairos 

hadde sin første tur i Jørpeland sentrum en 

lørdagskveld våren 2012. Med noen få avbrudd 

grunnet servicer/reparasjoner har den stort sett vært 

ute jevnlig på lørdagskvelder med mange smilende 

fjes fra huskirkene klare til å servere bålvarme, kaffe, 

vafler og ikke minst, en god samtale. Selv om det 

aller meste arbeidet er gjort på dugnad koster det 

penger å ha en buss i drift, den skal være i forsvarlig 

stand og trenger å bli brukt regelmessig for å ikke 

forfalle.  

«AsylKrik» ble startet mai 2011 som et sosialt 

møtested for innvandrere til Jørpeland/Tau. De 

første årene inneholdt det kafé, spill og trening i 

gymsal. De siste to årene er det stort sett kun fotball 

igjen, som krever mindre organisering men fortsatt 

noe innkjøp av utstyr, ettersom de fleste som 

benytter seg av tilbudet ikke eier egne innefotballsko osv. 

Høsten 2010 hadde huskirkene sendefest hvor vi blant annet sendte ut Møyfrid og Kristian Moskvil 

som misjonærer til Mali via Normisjon. Vi besluttet også å støtte arbeidet deres økonomisk. Etter et 

hjemmeopphold hvor blant annet Oskar ble født, reiste de i januar 2014 til et område helt øst i 

Senegal. Misjonsprosjektet i Senegal er et pionerprosjekt til en folkegruppe som ikke har hatt 

misjonærer før.  Totalt har Strand Huskirker bidratt med 270.000,- til misjonsarbeidet i Mali/Senegal 

frem til desember 2014.  



I tillegg til dette har flere fra huskirkene vært ute i verden i både korte og lengre perioder, blant 

annet Mongolia, Oakland, Estland og Romania. Dette har vært stort sett selvkost-turer men 

huskirkene har til sammen bidratt med ca 60.000,- til dette. 

Vi har også gitt engangs-gaver til andre organisasjoner, både sentralt og lokalt. I de lokale tilfellene 

har det vært viktig for oss å «gi et klapp på skulderen» for å være med og bidra til enhet og å 

anerkjenne arbeidet som blir gjort andre steder enn i huskirkene. Eksempler på dette er NLM 

Jørpeland/Tau, Klippen, Vaulali, Den Norske Kirke, Frelsesarmeen, Skulelaget og Åpne Dører. Totalt 

er det gitt ca 130.000,- til disse organisasjonene.  

Mye av grunnen til at vi har gitt pengene videre er at vi har hatt perioder hvor inntektene har vært 

betraktelig større enn utgiftene og har ønsket å sørge for at pengene kunne brukes mest mulig til 

beste for Guds Rike i stedet for å være en organisasjon som tjener penger og holder på dem selv. 

Vi har de fleste av samlingene for storfellesskapet våre på Bedehuset og Kraftverket. Her har vi også 

bidratt med penger i noen sammenhenger, og dugnad i andre sammenhenger. Totalt er det gitt ca 

175.000,- til bedehuset og kraftverket. 

DAWN er en organisasjon for menighetsplanting i Norge, og vi har i mange år vært tilknyttet dem og 

støttet dem økonomisk. De har en årlig konferanse i januar hvor huskirkene har deltatt med alt fra 2 

til 20 personer. Strand huskirker har bidratt med ca 100.000,- til arbeidet med nasjonal 

menighetsplanting. 

I tillegg til dette går det selvfølgelig en del penger til å drive med de aktivitetene vi har drevet med 

opp gjennom årene. Undervisningsmateriell, seminar, datautstyr, mat, weekender osv. 

ALT dette er mulig av EN ENESTE GRUNN: Folk som GIR penger. 

Strand huskirker har INGEN andre inntektskilder enn givertjeneste. Det er den faste givertjenesten 

som er det store bidraget – dette gjør at man kan planlegge på helt andre måter enn ved 

enkeltgaver/kollekt osv. Ansettelse av både eksisterende leder og ungdomsarbeider må for eksempel 

være basert på en langsiktig plan for inntektene. 

Inntektene til Strand huskirker har økt jevnt og trutt siden oppstarten, men i fjor snudde dette og 

gikk en del ned, og utsiktene for 2015 er at de vil gå ytterligere ned. Vi tror at det er mange som 

ønsker å gi deler av inntekten sin til Gud, og hver enkelt må finne ut hvor de ønsker å plassere disse 



pengene. Vi ønsker bare å sørge for at folk vet at Strand huskirker har en ordning for dette, og at vi 

legger stor verdi i å forvalte pengene som kommer inn til Guds rikes beste.  

Strand huskirker er tilsluttet Normisjon, som er registrert som en av organisasjonene som gir 

skattefradrag ved gaver. Dette betyr at man kan gi penger fast hver måned ved å opprette avtalegiro 

og man får skattefradrag for beløp opptil 20.000,- i året (økt fra 16.800,- i 2014) 

Avtalegiro ligger ute i salen på bedehuset, eller kan lastes ned fra hjemmesiden, 

www.strandhuskirker.no  
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