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Gudstjenester i Lura kirke

 

Lederen:

Kirken har takket ja til å være med 
på skolegårdsfesten på Lura skole 6. 
juni fra kl. 17.00 og vi gleder oss. Et 
flott initiativ som har som mål å 
styrke fellesskapet på Lura. 

I fellesskapsplanen som 
foreldreutvalget på Lura skole har 
utarbeidet står det: "Målet må være 
at Lura skal være landets beste 
bydel å vokse opp i". Dette er et 
fantastisk mål som krever at alle er 
med og bidrar.

Skoler, organisasjoner og lag har 
ulike arbeidsmetoder og mål, men et 
godt fellesskap er et felles mål for 
oss alle. Et godt fellesskap 
forutsetter at den enkelte blir sett. 
Og skal hver person bli sett så må 
noen se. 

Hver uke gir mange frivillige av sin 
fritid for å bygge gode fellesskap. 
Hvorfor bruker de fritiden sin på 
andre? Jo, fordi de får mer enn de 
gir. De får være en del av 
fellesskapet, de blir kjent med andre 
i bydelen, de får bety noe for andre 
og får bruke sin evner til glede for 
andre. Dette gjelder også i Lura 
menighet og fellesskapet i kirken. 
Er du ikke med, så nøl ikke med å ta 
kontakt. Vi har plass til flere.
  

Margaret Berland
Daglig leder 
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Søndag 03.06 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gal 3,23-29
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 10.06 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Joh 1,35-51
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 17.06 4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 16,24-27
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
organistvikar Christian Nakling

Søndag 24.06 5. søndag i treenighetstiden / 
Sankthansdagen/Jonsok
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar Fartein Valen-Sendstad og 
kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 01.07 Aposteldagen / 6. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 16,13-20
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 08.07
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 15.07 8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Mark 12,37b-44
Gudstjeneste med nattverd ved prestevikar 
Fartein Valen-Sendstad og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 22.07
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 29.07 10. søndag i treenighetstiden 
/ Olavsdagen Olsok
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved prestevikar Tormod Wasbø og organist 
Lena Wegemo.

Søndag 05.08
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 12.08 12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk 8,1-3
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og organist Lena 
Wegemo.

Søndag 19.08 13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk. 19, 1-10
Familiegudstjeneste med dåp ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket Marianne 
Kleppe-Chung, menighetspedagog Cathrine 
Eide og organist Lena Wegemo 
Skolestartsmarkering for 1. trinn.

Søndag 26.08 Vingårdssøndag / 14. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk 17,7-10
Samlingsgudstjeneste med dåp og nattverd 
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord. Tema: Tilhørighet. 

Søndag 02.09 15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk 10,38-42
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
fungerende sokneprest Silje Barkved Fossan 
og kantor Viggo Fagerjord. Søndagsskole. 

Søndag 09.09 16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 5,10-12
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
fungerende sokneprest Silje Barkved Fossan 
og organist Lena Wegemo.

Søndag 16.09 17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk 7,11-17
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon og 
nattverd ved kateket Marianne Kleppe-Chung, 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl og kantor 
Viggo Fagerjord. Lura TenSing deltar. Tema: 
Tilhørighet.

Søndag 23.09 18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 8,5-13
Gudstjeneste med nattverd ved fungerende 
sokneprest Silje Barkved Fossan og kantor 
Viggo Fagerjord.

Søndag 30.09 19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Joh 4,14-17
Gudstjeneste med nattverd ved ungdomsprest 
Simon Wallem Dahl og band. Tema: 
Tilhørighet.

VELKOMMEN TIL BASAR LØRDAG 27. OKTOBER 
KL 14.100

Mer info i neste nummer. 

Konfirmanter i Lura menighet gikk sammen med 
sine foreldre og andre fra dør til dør på Lura for å 
samle inn penger til Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon den 18. mars i år. Gjennom 
fasteaksjonen, samt takkoffer og innsamling i 
Håholen barnehage kom det inn kr. 66.319,- 
(75.663 i 2017) til Kirkens Nødhjelp. 

Takk til alle som har bidratt!



Foto: Jan Sindre Stokka

"Sammen om bord" er navnet på trosopplæringen i Lura 
menighet. 
Hvert år blir barn og unge som er døpt invitert til 
samlinger i kirken for sitt alderstrinn.

Dåp og dåpssamtaler. Hele året.

Babysang. For barn 0-1 år i følge med en voksen. Onsdager 
kl. 10.30 - 11.00. Oppstart i januar og mai.

Byggeklossen. For småbarn i følge med voksen.
Onsdager kl. 09:30-13:00. 

Dåpslys. Ca. 1 år etter dåpen leveres dåpslys til hjemmet. 

Søndagsskolen. Fra 3 år og oppover. 
Søndager kl. 11:00. Se gudstjenesteoversikten.

4-årsklubb med 4-årsbok. For de som er 4 år i 2018.
Onsdag 17. oktober, onsdag 31. oktober, onsdag 14. 
november og søndag 18. november.

Skolestartsmarkering. 1. trinn.
På gudstjenesten søndag 19. august.

Høsttakk. For 2.trinn. Tirsdag 25.september, tirsdag 2. 
oktober og tirsdag 16.oktober. Kl. 17:30-19:00. 
Høsttakkgudstjeneste søndag 21.oktober kl. 11:00.

Mini lederkurs - MILK. For 10. trinn. Første samling 5. 
september. 

Kjellaren. Klubb for 5.-7. trinn. Ca. annenhver fredag kl. 
17:45 til 19:45. Første gang til høsten: 1. september

Relation. Klubb for 8. trinn og oppover. Ca. annenhver fredag 
kl. 20 til 23. Første gang til høsten: 1. september

Konfirmasjon. For 9. trinn. Påmeldingsfrist 22. juni. Oppstart 
med samtaler ved skolestart - uke 34 og 35.

For mer informasjon: www.kirken.no/lura 
Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/lurakirke

Invitasjon blir sendt ut til gjeldende alderstrinn.
Alle er velkommen til å delta. Dersom du ikke får invitasjon, ta 
kontakt på  tlf 98 09 39 98 eller på mail: mk366@kirken.no

Så mitt hus kan bli fullt...

Tekst: Åsfrid Sellevold

Kjellersalen er full av kirkegjengere og ansatte i Lura 
kirke onsdag kveld etter pinse, alle med ønske om å 
lære mer om hvordan vi kan invitere flere med i 
kirkefellesskapet. Nils Terje Andersen, sokneprest i 
Vågsbygd kirke, er invitert til å dele sine erfaringer i en 
menighet som på mange måter ligner vår og som har 
lykkes i å øke deltakelsen på menighetens ulike 
aktiviteter.

Tro, er det sentrale ordet for dagens tema, sier 
Andersen, tro på Ham som så den enkelte, respekterte 
mennesker uansett stand og stilling og som gav dem 
som var lavest på rangstigen verdighet, Han dro folk til 
seg. Det kjentes godt å være i nærheten av Jesus. Vi er 
også invitert inn i dette fellesskapet, og menighetens 
oppgave er først og fremst å synliggjøre omsorgen og 
den kompromissløse kjærligheten Jesus viser i de 
mange fortellingene i Bibelen.

Frivillighet bør være med vekt på "fri". Det betyr at det 
er den indre motivasjonen til den enkelte som skal drive 
arbeidet og ikke den dårlige samvittigheten. Bibelen 
poengterer mange steder viktigheten av forskjellighet, at 
vi skal få være den vi er og bidra med det som er 
naturlig for oss. Derfor skal vi selv velge det vi vil ta på 
oss av oppgaver.
 
Samtidig kan det å gå inn i et ukjent arbeidsområde der 
en er usikker og ikke føler seg kompetent være med på 
gi personlig vekst og opplevelse av samhørighet. Kan 
du for eksempel ikke synge med barna, er det noen 
andre i gruppen som kan ta den oppgaven. Angsten for å 
mislykkes byttes ut med trygghet etterhvert som du får 
erfaring med arbeidet og blir kjent med dine 
medarbeidere. Dette kom tydelig fram i en film som ble 
vist mot slutten av møtet, der noen av Lura kirkes 
frivillige ble intervjuet.

Vi er alle kalt til å rekruttere til fellesskapet. Jesus hadde 
alltid kort rekkevidde til sine etterfølgere. Han så dem, 
tilbrakte tid med dem, snakket med dem og var så nær at 

han kunne ta på dem. Vårt frivillige arbeid bør ha preg av 
den samme nærheten, at vi ser hverandre og snakker 
sammen og finner ut av tingene sammen.

Vi er kalt til å være FRI, ikke fanget og bundet, og VILLIG, 
først og fremst for Jesus. Nils Terje Andersen avsluttet sitt 
innlegg med å oppfordre oss til å se Jesus i hverandre og 
takke hver dag for fellesskapet vi har i Lura kirke.
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Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
Rådgivende ingeniører

Tannlegesenteret
Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310
Tannlegene Arne Skumsnes, Christine 

Skumsnes, Inger Christine Wigen. 
Tannlegene MNTF.

Konfirmanter i Lura kirke 2017 / 2018
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UTLEIE
Lura menighet leier ut lokaler til bruk i 
forbindelse med barnedåp, konfirmasjon, 
bryllup, minnestund og lignende. 
Ta kontakt med Lura menighetskontor: 
Tlf. 93 60 33 98

Bilde: Jan Sindre Stokka



Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75

Sangkoret Dråpen bidro med friske sanger

Torill og Jostein 
syntes dette var 
en flott kveld 
"Kan gjerne ha 
flere slike!" Beate og Sally smilte bredt begge to. "Dette var kjempekjekt. Imponerende!"  55

Gladkveld i Lura kirke

Tekst og bilder: Johan Sie

Det ble en feiende flott kveld i Lura kirke søndag 15. april. Kantor Viggo Fagerjord hadde tatt initiativ til 
festforestillingen. Det ble fullsatt kirke med gladstemning. Overskuddet går til oppgradering av orgelet. Med innkjøp 
av sequenser vil en kunne programmere registreringen, og dermed kunne utnytte orgelet bedre.

Rune Bjerga var framme flere ganger og hadde godt grep om et engasjert publikum. Han fortalte glitrende om små, 
pikante hendelser fra eget liv. Publikum ble aktivisert med "Noen ganger er det all right å bli gammel" der han 
refererte til sin bestemor som i kraft å være gammel, kunne tillate seg å være ganske så frittalende. For eksempel da 
Bjerga var blitt far og foreslo at datteren skulle hete Lilly. Da kvesset bestemoren: "Jenten kan ikke hete Lilly. Det er 
et kattenavn." 

June og Hallstein var svært fornøyde. "Veldig bra 
med variasjon og fine vekslinger mellom komiker 
Bjerga og korene" "Og ikke minst Åge Østrem sitt 
flotte trompetspill", skyter June inn

Lura kirkekor viste seg fra sin beste side

Rune Bjerga fikk opp stemningen 



Tannlegesenteret
Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310
Tannlegene Arne Skumsnes, Christine 

Skumsnes, Inger Christine Wigen. 
Tannlegene MNTF.

Døde

- Lær oss å telle våre dager, 
så vi får visdom i hjertet -

Anne Elisabeth Marit 
Engeseth Augestad
Liv Torunn Ekren
Karin Gunhild Johansen
Catherine Margaret 
Charnock
Leif Sigurd Nygård
Signe Irene Monsen
Kent Magne Gjøse
Marit Rygh
Randi Tjelta
Jorunn Marianne Tollefsen
Arthur Olsen
Sissel Brit Berge Arntsen

Nikodemus hadde fått med seg. Jesus hadde gjort et 
enormt inntrykk på ham, han var berørt av Jesu ord og 
handlinger. Og derfor kom han til Jesus om natten.

Jeg tror det er flere enn vi aner som kommer til Jesus 
om natten. Som knepper hendene i fortvilelse og angst 
- eller i sorg og avmakt. Når ingen andre ser det - eller 
hører det. Den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus møter oss alle med en guddommelig 
kjærlighet og godvilje. Å tro er å komme til Jesus. 
Uansett tid på døgnet. Uansett hvem vi er.
 

MISJONSFEST

Tekst: Edel Syvertsen

24. mai hadde vi misjonsfest i Lube 
barnehage.Dette året har vi valgt barnas 
misjonsprosjekt, i regi av NLM, der fokuset 
er på Tanzania. Vi har hatt flere 
fellessamlinger dette året, der vi har sett 
film om Linkus som er i Tanzania. Han 
viser oss misjonens arbeid der, og hva 
pengene vi samler inn, går til. Familiene 
var invitert til en forestilling med skuespill 
og sang, av bhg.barna , om «Den 
bortkomne sau» fra Matt. 18. Etter 
samlingen i storsalen på Bedehuset, gikk 
vi ut i Lubeparken i strålende sommervær. 
Der var det salg av afrikansk middag til 150 
personer!: Pilau! Etterpå var det ispinner til 
alle + kaffi/te. Takk for en flott fest og takk 
for pengene til prosjektet! 66

Døpte 

- Herre, gi dem å vokse opp i 
din kirke som dine barn -

Jacob Solberg
Mia Sofie Idland
Chanel Saghbini
Thomas Andersen Johnsson
Isabell Olsen Friestad
Noah Henriksen
Aleksander Tarano Tollefsen
Amanda Andorsen Morais
Kaia Kjetså
Markus Austrått
Trym Ekornrød Skogland

SLEKTERS GANG PÅ LURA                                   TROENS "PIN-KODE"
   
                                                                                                      
                                           
                                                   Øyvind Skjefrås Alsaker  

             soknepresten i Lura

                                                       

 

Sandnes kommune har to robotklippere på plenene 
utenfor Lura kirke. Disse holder gresset nede - og det på 
en flott måte. Men av og til kjører de seg fast. Da er det 
viktig å slå den rette PIN-koden, og få dem i gang igjen. 
Første gangen nå i vår det skjedde, trodde jeg at jeg 
husket koden. Ja, jeg var sikker på at jeg husket den. 
Men, nei, den var feil. Jeg måtte ha hjelp til å huske rett. 
Og da fungerte det. 

For troen vår finnes det også en PIN-kode. Den setter 
fokus på det viktigste av det viktige i kristendommen. 
Det er Jesus selv som har gitt oss den, og den lyder slik: 
"Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv." (Joh 3,16) Denne 
setningen kalles også for "Den lille bibel", siden den 
oppsummerer hva Bibelens budskap handler om. Den 
fungerer som en nøkkel til å vite hvordan Guds 
frelsesverk er, og er hentet fra en nattlig samtale. En lærd 
og mektig mann ved navn Nikodemus kommer til Jesus 
om natten for å snakke med ham. 

Det er lett å tro at man husker koden. Men det er lett å 
henge seg opp i det som er uviktig. Det er så lett å bare 
huske koden, slik den nesten er. Men en PIN-kode må 
være eksakt for å være nyttig.

Å være kristen er å tro på Jesus. Budskapet er Jesus. I 
ham har vi fått se Guds ansikt og vesen. I Jesus er Guds 
kjærlighet å finne. Det var det den mektige og lærde 

Rådgivende ingeniører

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75



HUSFELLESSKAP
Vi har smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundt
en bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap.
Ca. en samling i måneden.
Kontaktperson Margaret Berland: 93 60 33 98

SJØMANNSKIRKEN
Åpen kirke hver onsdag mellom kl. 11.00-14.00 med kaffe og 
nystekte vafler. Program tredje onsdagen i måneden kl. 12.00.
Kontakperson Ivar Samnøy: 45 61 24 45

HÅHOLEN KIRKERING
En tirsdag i måneden er det møte i Lura kirke fra kl. 18.00-
19.30. Datoer: 18.09., 16.10. og 20.11. 
Vi har som hovedmål å samle inn midler og støtte opp om 
arbeidet i Lura Kirke. Nye medlemmer er velkomne.
Kontaktperson Kirsten Marthinsen: 51 67 75 60

BØNNESAMLING
Velkommen til bønnesamling i kirkestuen på mandager kl. 
09.00-10.00. Siste mandag i måneden er det bønnesamling i 
kirkerommet kl. 17.30-19.00. Vi bruker en enkel liturgi i 
samlingen. I tillegg bruker vi bønnepermen vår der vi ber for 
alle aktiviteter i menigheten og for mennesker som har bedt 
om forbønn.
Etter samlingen kan du stoppe igjen for en kopp kaffe / te og 
en prat. Hvis du bærer på noe som du ønsker skal bli bedt for, 
kan du henvende deg til diakonimedarbeider Torill Eide 
Tunheim. Da blir bønneemnet ditt lagt til bønnepermen, og en 
av våre forbedere vil fortsette å be for ditt bønneemne i 3 
måneder.
Kontaktperson Torill Eide Tunheim: 47 30 39 17

LURA KIRKEKOR
Øvelse i Lura kirke annenhver tirsdag kl. 19:30-21:30. 
Vel møtt til trivelig felleskap med sang, drøs og kaffe!
Kontaktperson Viggo Fagerjord: 47 47 85 82 

920 82 828 
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Faste aktiviteter i Lura Kirke

Barn

BYGGEKLOSSEN
Byggeklossen foreldre/barn treff. 
Åpent hver onsdag fra kl. 09.30-13.00.
Oppstart: 22. august.
Kontaktperson Solveig Frick: 97 58 58 27

SPEIDEREN 
Speider for barn som går på 1. og 2. trinn (oppdagere), 3.-4. 
trinn (stifinnere) og 5.-10. trinn (vandrere). 
Tirsdag kl. 17.30-18.30 for oppdagere og kl. 17.30 - 19.00 for 
stifinnere og 18.00-19.30 for vandrere.
Oppstart: Tirsdag 4. september.
Kontaktperson Marianne Kleppe-Chung: 98 09 39 98 /
mk366@kirken.no

KJELLAREN
Annenhver fredag fra kl. 17.45-19.45
Kjellaren er en klubb for gutter og jenter i 5.-7. trinn.
Vi har turneringer, temakvelder, mat med mer. 
Datoer: 31.08, 14.09., 05.10, 19.10., 02.11., 23.11. og 07.12.
Kontaktperson Cathrine Eide: 41 20 78 64 / ce485@kirken.no 

SØNDAGSSKOLEN
Søndag kl. 11.00 samtidig med gudstjenesten
Fra 3 år og oppover. 
Oppstart: 2. september.
Barn under 3 år er velkomne i følge med voksne
Kontaktperson Anne Marie Nilsen: 90 61 91 07

LURA KIRKES BARNEKOR
Annenhver onsdag kl. 17.15-18.30.
Datoer: 22.08.,  05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11. og 
28.11. Kontaktperson: Kristina Stokkeland, tlf. 95 17 79 58

Ungdom

LURA TENSING 
Øvelse hver mandag kl. 19.00 - 21.00. 
Alder fra 8. klasse og oppover.
Vi synger ulike musikksjangre, har band, solister, 
teknikk m.m. Oppstart: 20. august.
Kontaktperson Alfred Askvold: alfred.askevold@gmail.com

RELATION 
Ungdomsklubb. Annenhverfredag fra kl.20.00 - 23.30. For 
ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
Datoer: 31.08, 14.09., 05.10, 19.10., 23.11. og 07.12.
Kontaktperson Simon Wallem Dahl: 47 66 87 79

REVELATION
Ungdomsgudstjeneste en lørdag i måneden kl. 19.00 med 
sang, preken, nattverd og bønnevandring. Etter 
gudstjenesten er det spill og sosialt utover kvelden.
Datoer: 01.09., 20.10., 24.11. og 08.12.
Kontaktperson Simon Wallem Dahl: 47 66 87 79

KRIK
I gymsalen på Lura skole. Fredager fra kl. 18.00-20.00. 
9. klasse og oppover. Datoer: 23.03., 06.04., 20.04., 25.05. 
og 01.06.
Kontaktperson: Simon Wallem Dahl:  47 66 87 79

Voksne

MANNSGRUPPA
Sosialt møtested for alle menn på Lura.
UIlike tema tas opp. Møtes i kirkestuen den andre tirsdagen i 
måneden, kl. 20.00. 
Kontaktperson Helge Nilsen: 47 30 52 39

STRIKKE- OG SNAKKKEKAFE
Sosialt treffsted for damer.
Første torsdag i måneden kl. 19.30
Kontaktperson Margaret Berland: 93 60 33 98
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Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
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Henning Lillejord er leiar i Lura IL. Yrkeslivet er 
som it-konsulent i ConocoPhillips. Opprinneleg er 
han frå Osterøy, men han har budd lenge i Sandnes, 
sidan 1995 på Lura. I heimen no er det kona, han og 
ein hund. To vaksne barn bur i nærområdet.

Du har vore med lenge i Lura IL?
Det begynte som assistentrenar i barnefotballen. 
Sidan blei det styret, etter kvart som kasserar, og dei 
siste åra som leiar. Det er givande å bidra, saman med 
mange andre frivillige, i ein stor og viktig 
organsisasjon i nærmiljøet. Levande. Utviklande. 
Respekt. Alle. Dette er nøkkelorda idrettslaget 
arbeider etter.

Endeleg fekk Lura IL eige klubbhus?!
Ja, det var etterlengta og viktig for identiteten vår. 
Elles har vi to flotte kunstgrasbanar, den eine kosta 
heilt av eigne midlar. Aktivitetane og aktørane er 
mange, og me treng meir areal å boltra oss på, både 
ute og inne. Askohallen ligg der som eit blikkfang for 
oss

Lura IL tek mykje av fritida di?
Litt anna tek eg meg tid til. Historie er kjekt å sysle 
med. Det er interessant å lesa om korleis verda har 
utvikla seg gjennom tidene. Og det fører til ei anna 
interesse, fotografering, det å fanga augneblink, her 
og nå.

Snart er det sommarferie?
Irland står på planen. Saman med vener skal me 
køyre rundt og sjå kystbyar og kulturminne. Og så 
blir det nok besøk til foreldra i Hordaland. Elles likar 
me oss ute i naturen, så hytta i Sirdalen blir nytta, 
også om sommaren.

Lurapraten

Tekst og bilde: 
Johan Sie
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Kontaktinformasjon - Lura menighet 

Lura kirke og menighetskontor
Kobberveien 109, 4313 Sandnes

       Tlf. 48 99 71 40

E-post: lura.sandnes@kirken.no
www.kirken.no/lura

Følg Lura menighet på facebook

Daglig leder Margaret Berland                  93 60 33 98
mb285@kirken.no

Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker   41 68 04 12
oa753@kirken.no

Kateket Marianne Kleppe-Chung   98 09 39 98
mk366@kirken.no  

Kantor Viggo Fagerjord                47 47 85 82
vf244@kirken.no

Ungdomsprest Simon Wallem Dahl   47 66 87 79
sd762@kirken.no

Diakoni- og trosopplæringsprest
Silje Barkved Fossan
Permisjon

Menighetspedagog Cathrine Eide   41 20 78 64
ce574@kirken.no
    
Vaktmester/kirketjener Jan Stokka   45 88 36 82
js775@kirken.no

Ansvarlig for Åpen Kirke: Ivar Samnøy   45 61 24 45
is895@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Gerd Irene Sønderland                92 25 32  02

Gaver til menigheten og menighetsbladet 
Bankkontonr. 3250.60.25817
Givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidet 
Bankkontonr. 3250.55.56800

Kirkevergekontoret i Sandnes: 51 97 47 70
Kirkevergekontoret avtaler dåp på vegne av Lura menighet

MIDDAG I KIRKEN

Tekst: Åsfrid Sellevold

Lura Menighet planlegger å arrangere middager høsten 
2018. De er tenkt å finne sted annenhver onsdag fra 
kl.16.30. Barnekoret øver samme ettermiddag slik at hele 
familien kan spise først og barna gå til øving etterpå. Det 
blir en egen familiepris, men slike detaljer er ikke helt 
fastlagt ennå.

Til kirkemiddagen kan du invitere venner, naboer og 
familie eller kanskje noen som trenger trening i å snakke 
norsk?! Den kan bli et møtested og en mulighet for nye 
vennskap på tvers av aldersgrupper og kanskje gi flere 
lyst til å engasjere seg i en av menighetens mange 
aktiviteter.

Menigheten trenger frivillige til å lage mat, gjerne de som 
ikke lenger har en travel hverdag med små barn. Menyen 
blir enkel, som for eksempel pølse og potetstappe, 
fiskekaker eller kjøttkaker. Ikke nøl med å melde deg til 
dugnad om du har lyst og anledning til å bidra.

Mange menigheter i vårt distrikt har god erfaring med å 
arrangere middager. Det blir spennende å se om dette 
tiltaket blir tatt godt imot også i Lura Menighet. Vi håper 
mange vil samles rundt langbordet til høsten og ønsker 
luringer i alle aldre hjertelig velkommen til mat og prat.


