
Hei,
En liten oppdatering midtveis i sommermånedene :-)
Håper dere har gode dager, enten dere er på jobb eller har fri! 

I Normisjon sin sommerhilsen ønsker Victoria Bø
(kommunikasjonsleder) alle: god sommerhvile!
(www.normisjon.no/sommerhilsen-fra-normisjon/) 

Jesus inviterer til hvile. 

Jeg vil gi dere hvile, sier Jesus i Matteus 11.28. 

Salme 23:1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i
grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Vi henger oss på denne, og håper at du bruker tid på det som gir
deg 
hvile og påfyll denne sommeren!  

STRAND HUSKIRKER
 

JESUS KRISTUS I HJEMMET OG HVERDAGEN. JESU KJÆRLIGHET UT TIL ALLE.
 

Våre veivisere: ELSKET – FUNDAMENT – FAMILIE – HVERDAGSLIG - SENDT
 

Som menighet vi l vi trene, utruste og sende disipler ti l  vårt nærmiljø og andre
steder i Norge og verden
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HØSTEN 2022
Vi er godt i gang med planleggingen - og har litt forskjellig på gang ;-)
Datoer er på plass så noter ned i kalenderen! Eller heng opp denne
lappen på kjøleskapet ;-) 

WEEKEND 26-28 AUGUST

Meld deg på via check-in
 - søk opp strand huskirker 
Påmeldingsfrist er: 14/8
Sted: Kraftverket og Heia
 
Fredag: 20:00 Kveldssamling (ungdom/voksen)
Lørdag 10:30-17:00 Seminar, sosialt, aktiviteter og grilling (alle)
              (Muligens 18:00-20:00 Film/lek/popcorn tweens)
              20:00 Kveldssamling (ungdom/voksen)
Søndag 11:00 Sendefest  (alle)

Program med detaljer finner du i check-in ved påmelding,
huskirkene.no, facebook og som vedlegg i denne mailen!

Bli med, og inviter gjerne med andre!

Vi gleder oss! 



STORSAMLINGER
Denne høsten vil vi samles en søndag i måneden til storfellesskap.
 
Tid og sted: kl. 11:00 på Jørpeland bedehus
Datoer: 18. september
                16. oktober
                13. november

NYE VINGER
Mini DTS arr. UIO og Strand Huskirker for Strand Huskirker. 
Påmelding:

Datoer: 21. oktober - kveldssamling 20:00
               4. og 5. november 
               18. november - kveldssamling 20:00
               2. og 3. desember
               16. desember - kveldssamling 20:00
(I tillegg blir det tilsvarende antall samlinger jan-mars)
Undervisningen blir av ulike personer tilknyttet UIO og Strand
Huskirker. Fullt program blir å finne på check in ved påmelding! 
Håper så mange som mulig ønsker å bli med på dette!

NYE VINGER
Dato: 23-24.09 Sauda - for stab, ledergruppe og huskirkeledere

Sommerhilsen fra Stab v/Helene og Arne
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