
Missionsakademin
– TEOLOGISKA HÖGSKOLESTUDIER PÅ STRANDHEM

Lärare
Kursansvarig är Daniel Hjort, teol. dr. och lärare på Strandhems Bibel- och lärjung-
askola. Daniel disputerade 2018 inom Nya testamentets exegetik vid Lunds uni-
versitet på en avhandling om Jesus som ledare i Matteusevangeliet. Han är präst 
inom EFS och har tidigare haft en församlingstjänst i Markaryd (2006–2014).

Lärare på utbildningen är även Magnus Hagström, teol. kand. och föreståndare 
för Strandhems Bibel- och lärjungaskola. Magnus har arbetat som bibellärare på 
Strandhem sedan 2013 och har även jobbat som missionär och undervisat vid 
Nakamte Christian Education College i Etiopien. Han är präst i Svenska kyrkan och 
har erfarenhet av församlingstjänst i Stockholm och Örebro. 

Olika gästföreläsare kommer att medverka under de olika kurserna.

Frågor? 
För mer information kontakta:
Daniel Hjort
daniel.hjort@strandhem.nu
0739-284 917

Magnus Hagström
magnus.hagström@strandhem.nu
0704-363 339, 0435-500 77



Till hösten startar en teologisk högskoleutbildning med fokus på exegetik, mission 
och ledarskap på Strandhem i samarbete med Johannelunds teologiska högskola. 
Utbildningen syftar till att rusta människor till tjänst – att vara delaktiga i missions-
uppdraget – genom att ge teologiska kunskaper och praktiska färdigheter. Den 
riktar sig främst till dig som vill förberedas och utrustas för tjänst i Guds rike eller 
som redan står i en ledaruppgift i en kristen församling/förening (t.ex. lärare, predi-
kant, evangelist, styrelsemedlem).

Kurser 2020/2021 
Höstterminen 
Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka 15 hp (augusti–januari)
Introduktion till GT, del 1    7,5 hp (augusti–oktober)
Introduktion till GT, del 2    7,5 hp (november–januari)

Vårterminen
Introduktion till NT, del 1    7,5 hp (januari–mars)
Den missionella kyrkan    7,5 hp (januari–mars)
Introduktion till NT, del 2    7,5 hp (april–juni)
Religioner och livsåskådningar i Sverige idag 7,5 hp (april–juni)

Studier på helfart eller halvfart
Utbildningen i sin helhet omfattar ett års högskolestudier på heltid (totalt 60 hp), 
men det går att halvera studietempot och läsa på halvfart genom att läsa hälften av 
kurserna (totalt 30 hp) under ett år. En kurs på 7,5 hp motsvarar 5 veckors studier 
på heltid (men sträcker sig över 10 veckor i denna utbildning). Om man vill läsa på 
halvfart kan man välja mellan två spår: Antingen väljer man exegetisk teologi (GT & 
NT) med fokus på bibelkunskap och bibeltolkning eller väljer man praktisk teologi 
med fokus på ledarskap och mission. 

Praktisk studieinformation
Missionsakademin är ett samarbete mellan Johannelund och Strandhem. Den som 
blir antagen skrivs in som student på Johannelund och får efter klarad examina ut 
högskolepoäng via Johannelund. Undervisningen äger rum på Strandhem (exami-
nationen görs av Daniel Hjort som är anställd av Johannelund för denna uppgift). 
Avklarade kurser går att tillgodoräkna i en examen på universitet och högskolor i 
Sverige och Europa. Alla kurser berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningen består av utbildningsveckor med föreläsningar och seminarier på 
Strandhem, ungefär en vecka i månaden, i övrigt självstudier. Under utbildnings-
veckorna tar studenter del av andaktslivet på gården och andra utbildningsinslag 

som relaterar till det kristna livet och som ligger utanför högskolekurserna (t.ex. 
mentorsgrupp/reflektionsseminarium). Under dessa veckor finns det möjlighet att 
bo och äta på Strandhem till subventionerat pris (1500 kr/vecka). Eventuellt finns 
det även möjlighet till boende på Strandhem/i Örkelljunga övrig tid. Strandhem 
ligger fint vid Hjälmsjöns strand utanför Örkelljunga och är en god miljö för studier, 
vila, träning och gemenskap.

Förkunskapskrav
– Gymnasiebetyg med grundläggande behörighet, samt särskild behörighet (god-
kända betyg i samhällsvetenskap och historia)
– Bibelskola eller motsvarande erfarenhet/kunskap

Ansökan & antagning
Ansökan ska ske via www.strandhem.nu senast 1:a maj. Besked om antagning sker 
löpande, senast 1:e juni. Antalet deltagare på kurserna är begränsat.


