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Dåp
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Middag

Lura-aften

Gudstjenester i Lura kirke
Lederen:

Det har blitt en tradisjon å tenne
julegrana utfor kirken første søndag
i advent. Vi håper mange kommer
og blir med på julegrantenningen
søndag 2. desember kl. 17.00.
Byprest Øyvind Justnes Andersen
og Lura skolekorps blir med.
Nytt av året er mini-julemarked med
salg av julekaker mm. Vi satser på
oppholdsvær og flytter cafeen ut.
Salg av kakao, gløgg, kaffe og noe å
bite i. Det blir også salg av
pinnebrød og marsmellows som du
kan grille på bålpanna som
speiderne har fyrt opp. Og har du
lyst til å lage julestjerne av tre så
lærer speiderne deg det.
Du tenker kanskje: Må vi betale for
alt denne dagen? Svaret er ja. Vi går
inn i en tid der vi bruker mye penger
på oss selv. Denne dagen vil vi
derfor samle inn penger til de som
opplever desember måned som den
vanskeligste tiden på året.
Overskuddet fra cafe og julemarked
går derfor til byprestene sitt arbeid
blant rusmisbrukere i byen vår.
Kvelden avsluttes med en gratis
adventskonsert i kjelleretasjen. Hele
programmet finner du på siste side.
Ønsker alle en velsigna god adventog julehøytid.
Margaret Berland
Daglig leder

Lørdag 24.11
Kl. 19.00 REVELATION
Ungdomsgudstjeneste i kjelleren med
natverd og bønnevandring ved
ungdomsprest Simon Wallem Dahl. Spill og
sosialt utover kvelden.
Søndag 25.11 Kristi kongedag/Domssøndag
Kl. 11.00 Matt 25,1-13
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord. Søndagsskole.
Søndag 02.12 1.søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Matt 21,10-17
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord. Tema: Tilhørighet. Søndagsskole.
Lørdag 08.12
Kl. 19.00 REVELATION
Ungdomsgudstjeneste i kjelleren med
natverd og bønnevandring ved
ungdomsprest Simon Wallem Dahl. Spill og
sosialt utover kvelden.
Søndag 09.12 2.søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Joh 14,1-11
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd
ved diakoniprest Silje Barkved Fossan,
kateket Marianne Kleppe-Chung og kantor
Bodil Fagerheim. Diakonal søndag.
Konfirmanter deltar.
Søndag 16.12 3.søndag i adventstiden
Kl. 17.00 MRK. TIDEN!
Vi synger julen inn. Kveldsgudstjeneste ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker,
ungdomsprest Simon Wallem Dahl og kantor
Viggo Fagerjord. Konfirmanter deltar.
Søndag 23.12
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Mandag 24.12 Julaften
Kl. 14.00 Luk 2,1-20
Julaftens gudstjeneste ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord. Lura skolekorps deltar.

Kl. 15.15 Luk 2,1-20
Julaftens gudstjeneste ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Kl. 16.30 Luk 2,1-20
Julaftens gudstjeneste ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Tirsdag 25.12 Juledag
Kl. 12.00 MRK.TIDEN! Joh 1,1-14
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord.
Søndag 30.12
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE
Søndag 06.01 Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Joh 12,42-47
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 13.01 2.søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Joh 1,29-34
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Knut Sellevold. Søndagsskole.
Lørdag 19.01
Kl.19.00 REVELATION
Ungdomsgudstjeneste i kjelleren med natverd
og bønnevandring ved ungdomsprest Simon
Wallem Dahl. Spill og sosialt utover kvelden.
Søndag 20.01 3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 1. Kor. 8,5-6
Familiegudstjeneste med dåp ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket Marianne
Kleppe-Chung og kantor Viggo Fagerjord.
Misjonsdag.
Søndag 27.01 4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Ordsp. 14,21-22.25.31
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest og
kantor Viggo Fagerjord. Søndagsskole.
Søndag 03.02 5. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Joh 5,1-15
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord. Søndagsskole.

Lørdag 09.02
Kl.19.00 REVELATION
Ungdomsgudstjeneste i kjelleren med natverd og
bønnevandring ved ungdomsprest Simon Wallem
Dahl. Spill og sosialt utover kvelden.
Søndag 10.02 6. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Mark 13,21-27
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Knut Sellevold.
Søndagsskole.
Søndag 17.02 Såmannssøndag/Bibeldagen
Kl. 11.00 Matt. 13,24-30
Familiegudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket Marianne KleppeChung og kantor Viggo Fagerjord. Tårnagentene på 3.
trinn og menighetspedagog Cathrine Eide deltar.
Søndag 24.02 Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Luk 9,28-36
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest og kantor
Viggo Fagerjord.
Søndag 03.03
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE
Onsdag 06.03
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
Lørdag 09.03
Kl.19.00 REVELATION
Ungdomsgudstjeneste i kjelleren med natverd og
bønnevandring ved ungdomsprest Simon Wallem
Dahl. Spill og sosialt utover kvelden.
Søndag 10.03 1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Matt 26,36-45
Familiegudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyving Skjefrås Alsaker, kateket Marianne KleppeChung og kantor Viggo Fagerjord. Tema:
TILHØRIGHET. Menighetens årsmøte.
Onsdag 13.03
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 17.03 2. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Luk 13,22-30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndagsskole
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Om dåp
Tekst og bilde: Silje Barkved Fossan

I mange år har kirken fått
fødselsmeldinger fra
Folkeregisteret når
medlemmer i Den norske
kirke har fått barn. På den
måten har det vært lett for oss
å ta kontakt med de nybakte
foreldrene og invitere til dåp
og samtidig informere om
kirkens tilbud til baby og
småbarnsforeldre. Fra 1.
oktober i år trådte nye regler
for Folkeregisteret i kraft, og vi får ikke lenger disse
fødselsmeldingene. Men kirken slutter ikke å invitere til
dåp! Nå må vi finne andre måter å informere om dåp,
for vi tror dåpen er viktig.

Som prest er det å døpe noe av det fineste jeg får gjøre.
Ofte er det små barn som blir døpt, andre ganger er det
større barn, ungdommer eller voksne. Det er aldri for
sent! Når vi blir døpt så møter Gud oss på en spesiell
måte, og lover oss å følge oss hele livet.

Dåpsgudstjenesten er både en høytidelig og tradisjonsrik
men også en personlig markering. Dåpsfamilien får
anledning til å være med å sette sitt preg på gudstjenesten,
hvis de ønsker det.

.

"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.
Feiring av dåpen kan gjøres på mange
forskjellige måter. Noen har stort selskap og
noen har bare noen få gjester. Lura menighet har
lokaler til utleie til en hyggelig pris. Kjelleren i
kirken kan leies til festlokale, her er det også
dekketøy og kjøkken tilgjengelig. Pris for dette er
1000 kr.

Tårnagenthelg for 3. trinn
Lørdag 16. og søndag 17. februar
Tretoppen for 1. trinn
Onsdagene 6. mars, 13. mars, 20. mars og 27. mars

For omtrent et år siden fikk jeg tvillinger og ble mor for
første gang. Jeg hadde tenkt på når jeg skulle bære mine
egne barn til dåpen, og hvor fint og stort det skulle bli.
Jeg husker da vi snakket med presten før dåpen, om
livets store under og hvor fantastisk det er når et nytt
menneske kommer inn i verden. Det var ord jeg selv
hadde sagt til folk som skulle døpe barn. Men akkurat
da så var det bare ord. Hele min verden handlet om
melk og (mangel på) søvn, og jeg hadde ikke en eneste
hjernecelle ledig til å tenke på Gud og evigheten.
Allikevel er jeg glad for at vi valgte å døpe barna våre.
For dåpen er så mye mer enn meg og min dagsform. I
dåpen får vi på en konkret og synlig måte legge barnet i
Guds hender. Familien samles og feirer dette nye
mennesket som er kommet inn i verden, og vi kan hvile
i en tradisjon som har lange historiske røtter.

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

På Sporet for 5. trilnn
Lørdag 23. og søndag 24. mars
Påske for 4. trinn
Mandag 1. april og mandag 8. april
Julebord for ungdom fredag 14. desember.
Konfirmasjon for 9. trinn. Temagudstjeneste og Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon søndag 7. april.

For mer informasjon: www.kirken.no/lura
Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/lurakirke
Man kan låne
dåpskjole gratis i
kirken

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
Foto: Jan Sindre Stokka
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BLI CRUXGIVER

Velkommen til

Crux oppfølgingssenter i Sandnes gir støtte til mennesker som
ønsker å etablere et liv uten rus og kriminalitet. Vi ønsker å
bidra til aktiviteter og fellesskap, mestring og livskvalitet. Slik
etableres nye livshistorier.

familiemiddag

Nå har vi etablert en givertjeneste som vil sette oss i stand til å
gjøre en enda bedre jobb. Vi håper mange har anledning og
lyst til å støtte opp om dette arbeidet.

Lura kirke inviterer til familiemiddag annen hver onsdag. God
hverdagsmiddag med grønnsaker til, og smoothie til dessertMaten
serveres mellom kl. 16:30 og 17:15, og dere kan komme og gå når det
passer. Etter middagen er det barnekor, for dem som ønsker å være
med der.

Cecilie Reinertsen Egeland var høsten 2017 i praksis på Crux
og gav etter hvert uttrykk for hva hun synes er bra og hva som
burde bli bedre: -Crux er et varmt og flott sted og har mange
gode tilbud gjennom uka. Jeg savnet selv et tilbud som Crux,
det hadde hjulpet meg fortere tilbake til samfunnet. Fra egen
erfaring vet jeg at helgene ofte kunne være utfordrende, lange
og vanskelige å komme igjennom. Mangel på rusfrie nettverk,
ensomhet og kjedsomhet gjør ofte veien tilbake til rus og
kriminalitet kort. Deltakerne på Crux har et ønske om å kunne
treffes i helgene og gjøre kjekke ting sammen i et rusfritt og
trygt miljø.

Påmelding og betaling på Vipps: Velg "Kjøp og betal" og send til Lura sokn
#123976. Velg Familiemiddag i menyen. Oppgi antall voksne og barn,
samt barnas alder.
Påmelding innen kl. 12.00 dagen før.
Priser: Barn 0 - 2 år gratis, barn 3 - 11 år 25,voksne fra 12 år 50,-. Maks kr. 150,- pr. familie

Driftsstyret for Crux valgte i mai 2018 å tilby Cecilie en liten
stilling som erfaringskonsulent ved Crux. Målet er å finansiere
hennes stilling og arbeidet hun driver gjennom givertjenesten.

Følgende onsdager er satt opp for våren:
9. januar, 23. januar, 6. februar, 20. februar, 6. mars, 20. mars og 3.
april.

-Å ha fått Cecilie inn i staben på Crux betyr mye for oss, sier
virksomhetsleder Kjetil Tjessem. Hun hjelper oss å se, med
utgangspunkt i sine egne erfaringer, sider ved virksomheten
som vi ikke har vært like bevisst før, og som gjør tilbudet
bedre. Vi opplever også at nye deltakere opplever det godt å
møte en som har "gått veien før" og som har vært rusfri i
mange år.

Meny: følg med på www.kirken.no/lura og på facebook.

Har dere ikke VIPPS? Send en SMS til 41 20 78 64. Oppgi de samme
opplysningene, og dere får en SMS tilbake med videre instrukser.

Vi har i dag 8 faste givere som bidrar med fra kr 150 i måneden
og oppover! Vi trenger flere Cruxgivere som ønsker å bidra til
et lokalt
oppfølgingstilbud
som gir mennesker
fremtidshåp og
hjelp på veien.
Kontakt oss pr
tlf 47351548 eller
crux@stiftelsencrux.no
dersom du ønsker å
bli Cruxgiver!
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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

Tannlegesenteret

Tannlege Ellen Nakling

Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310

Tannlegene Arne Skumsnes, Christine
Skumsnes, Inger Christine Wigen.
Tannlegene MNTF.

Rådgivende ingeniører

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

Konfirmasjonstiden er i gang
Tekst og bilde: Turid Furdal

En lørdag midt i september møttes vårens
konfirmanter til første fellessamling i Lura kirke.
Lørdagen er både solrik og regnfull. Inne i
forsamlingsrommet i kirken sitter en gjeng
ungdommer i en ring, mens en jente står i midten
med en sammenrullet avis i hånden.
- Lukas
- Odin
- Kristoffer, roper ungdommene, mens Marthe raskt
dreier rundt for å slå vedkommende på knærne før
han eller hun rekker å si et nytt navn.
Bli kjent-leken er en viktig del av programmet på
fellessamlingen. Dagen etter skal de til sammen 43
konfirmantene delta på gudstjeneste og nattverd, og
de vil snart få undervisning om hva begge deler
innebærer. Senere blir det rebus, taco, og
underholdningskveld i kirke-kjelleren.
Men først samles alle gruppene til en ny lek utenfor
kirken. Marthe Dahlseth synes bli kjent-lekene er
morsomme.
- Hva forventer du av konfirmasjonstiden?
- Jeg forventer ikke særlig mye, men jeg gleder
meg til å dra på leir, sier Marthe.

Konfirmantleiren skal skje i november, på Furutangen
Misjonssenter på Randøy.
Rune Skeie vet heller ikke helt hva han venter seg av
konfirmasjonstiden.
- Jeg håper at det blir kanovelting på leir, legger han til,
før han fortsetter å leke stein-saks-papir med de andre
ungdommene ute på plenen.
Dagen etter, søndag 16. september, ble konfirmantene
presentert på gudstjenesten i Lura kirke. Navnet til en og
en konfirmant ble lest opp, og de gikk fram og satte seg
rundt alterringen. Menigheten ble deretter kalt fram.
Barn og voksne stod i ring rundt ungdommene og ba for
konfirmasjonstiden deres.
Det var viktig å huske navn for Marthe Dalseth og de andre som var med på
denne leken.

Lukas Haarr Riis og Jone Bøe, som her leker stein-saks-papir, syntes
årets første konfirmantsamling var kjempebra. I alt 43 ungdommer skal
konfirmeres i Lura kirke til våren.

Rune Skeie og Marthe Dalseth gir alt i stein-saks papir-duellen.

Kristine Aksland og Nora
Kristine Dale i en av mange
stein-saks-papir-dueller på
plenen utenfor Lura kirke.
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Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger,
Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75

Julen 2018

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Anne Lise Ådnøy
Konstituert biskop

Skal du gå i kirken i år?
Gudstjenesten julaften utfordrer oss til å la sjelen hvile i
det som faktisk er: både det vi gleder oss over og det
som ikke ble slik vi hadde tenkt. Midt i vår milde, våte
vinter finnes der en tørst: tørsten etter å kjenne seg
godtatt og elsket. Ta imot jule-evangeliet: Gud elsker
deg! Jesus er det språket Gud bruker for å fortelle oss
det.

Denne supergjengen var ledere på konfirmantleir
9.-11. november. Sammen med 42 konfirmanter
hadde de en super helg på Furutangen leirsted på
Randøy.

Døpte

Døde

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

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

Kaja Thrane Berger
Hedda Thrane Berger
Bianca Sofie Amdal
Karina Toft Rasmussen
Julie Andersen Byberg
Sofie Vaage
Julian August Dale-Strand
Eva Wiik Rese
Marcus Hiim
Emily Løvik
Tuva Vaage Tyskeberget
Noah Ludwig Dale

Jostein Klippen
Kristian Eide
Caroline Neresen
Tor Sigurd Tollefsen
Gyda Kristine Knutsen
Kristian Emil Andersen
Sverre Oddvar Bjelland

Juleevangeliet gir næring til mange spørsmål og stor
undring. Evangeliet gir mer jo ærligere vi nærmer oss.
Sannheten er at en fødsel alltid er et under. Når vi feirer
Jesu fødsel får vi hjelp til å se at hvert menneskeliv er en
gave. Gjennom ditt liv kan Skaperens lys merkes. Vi er
aller mest gjennomsiktige når vi er ekte. Det er ikke det
perfekte livet som vitner om Gud. Lyset stråler fram
gjennom det livet som trenger nåde og lever av
kjærlighet.
Englene hører med i julefortellinga. Vår tid har kanskje
rom for engler og det overnaturlige? Det viktigste er
likevel å våge å være helt tilstede i sitt eget liv. Da kan
du merke godheten fra et medmenneske, nesten som
streif av en englevinge. Da gjeterne i Betlehem ble alene,
etter at englene var borte, sa de: Kom, la oss gå og se.
Ingen kan leve på andres opplevelser. Gjør erfaringer
selv. Sett deg i bevegelse. Gå i kirken. Gud elsker deg
som du er. Det har Jesus har sagt med hele seg.
God og velsignet jul!
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Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger,
Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75

Tannlegesenteret

Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310

Tannlegene Arne Skumsnes, Christine
Skumsnes, Inger Christine Wigen.
Tannlegene MNTF.

Rådgivende ingeniører

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger,
Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75

Faste aktiviteter i Lura Kirke
Barn

Ungdom

BYGGEKLOSSEN
Byggeklossen foreldre/barn treff.
Åpent hver onsdag fra kl. 09.30-13.00.
Oppstart: 9. januar
Kontaktperson Solveig Frick: 97 58 58 27

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.
Kontaktperson Alfred Askvold: alfred.askevold@gmail.com

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 etter jul: tirsdag 22. januar.
Kontaktperson Marianne Kleppe-Chung: 98 09 39 98 /
mk366@kirken.no
KJELLAREN
Ca. 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: 07.12., 18.01., 08.02., 22.02., 08.03., 29.03., 05.04.,
10.05. og 24.05. Kontaktperson
Cathrine Eide: 41 20 78 64 / ce485@kirken.no
SØNDAGSSKOLEN
Søndag kl. 11.00 samtidig med gudstjenesten
Fra 3 år og oppover. Barn under 3 år er velkomne i følge med
voksne. Kontaktperson Anne Marie Nilsen: 90 61 91 07
LURA BARNEKOR
Annenhver onsdag kl. 17.15-18.30.
Datoer: 09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03., 03.04.
Kontaktperson: Kristina Stokkeland, tlf. 95 17 79 58

RELATION
Ungdomsklubb. Ca. annenhver fredag fra kl.20.00 - 23.30.
For ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
Datoer: 07.12., 18.01., 08.02., 22.02., 08.03., 29.03., 05.04.,
10.05. og 24.05.
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: 08.12., 19.01., 09.02., 09.03., 06.04. og 11.05.
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

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: 15.01., 19.02., 19.03., 16.04. og 21.05
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, 28.01., 25.02., 25.03,
29.04. og 27.05. er det bønnesamling i kirkerommet kl. 18.00 19.00. Vi bruker 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 diakoniprest Silje Barkved Fossan. Da
blir bønneemnet ditt lagt til bønnepermen, og en av våre
forbedere vil fortsette å be for ditt bønneemne i 3 måneder.
Kontaktperson: Silje Barkved Fossan tlf. 93 84 71 16.
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
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Kontaktinformasjon - Lura menighet
Lura kirke og menighetskontor
Kobberveien 109, 4313 Sandnes
Tlf. 48 99 71 40

Lurapraten
Tekst og bilde:
Johan Sie

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

Følg Lura menighet på facebook
Daglig leder Margaret Berland
mb285@kirken.no

93 60 33 98

Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker
oa753@kirken.no

41 68 04 12

Kateket Marianne Kleppe-Chung
mk366@kirken.no

98 09 39 98

Kantor Viggo Fagerjord
vf244@kirken.no

47 47 85 82

Ungdomsprest Simon Wallem Dahl
sd762@kirken.no

47 66 87 79

Menighetspedagog Cathrine Eide
ce574@kirken.no

41 20 78 64

Diakoniprest Silje Barkved Fossan
sf976@kirken.no

93 84 71 16

Vaktmester/kirketjener Jan Stokka
js775@kirken.no

45 88 36 82

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

45 61 24 45

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

Menighetsblad for Lura:
Redaktør: Margaret Berland.
Redaksjonen: Johan Sie, Jan Sindre Stokka, Åsfrid Sellevold og
Turid Furdal.
Design og layout: Jan Sindre Stokka.
Ønsker du å bidra med noe i menighetsbladet så kan du sende
dette til: Lura menighetsblad, Kobberveien 109, 4313 Sandnes.
Epost: lura.sandnes@kirken.no

Siri Skjefrås Alsaker gleder seg til juleforberedelser,
både i barnehagen og hjemme. Hun jobber i Sola,
men bor på Lura. Hun er kona til presten. De seks
barna har vokst til, og noen av dem har flyttet ut av
redet.
Blir det mye pynting til jul?
Ikke noe før første søndag i advent, men da blir det
adventsstaker og adventsstjerner i vinduene og krans
på døra. Og så pynter vi med ting som barna har laget
opp gjennom årene, gode og koselige minner. Først
23. desember drar vi på familieekspedisjon til
Plantasjen og kjøper et av de gjenværende trea, ikke
så fint, men når barna får pyntet det, blir det det
fineste juletreet vi noen gang har hatt!
Hva med julebaksten?
Goro, krumkaker og sirupsnipper sørger min mor for.
Med det vi baker selv, blir det minst syv sorter.
Kokosmakroner, sprøe utenpå og seige inni, er min
favoritt.
Og selve julaften?
For oss blir det mye kirkegang. Det er flott å feire
Jesu komme og fokusere på julebudskapet med glede
og takknemmelighet. Kvelden feires med pinnekjøtt,
riskrem og pakker, gjerne mange, helst små med en
god tanke bak. Alle hjelper til, og julen blir mye kos
og lite stress.
Noen julesanger du vil framheve?
Carola sin Himlen i min favn, forteller om Maria med
Jesus i armene, og han drar i hennes hår. Skildringen
av denne intime nærheten rører meg. Men ordentlig
jul blir det ikke uten barndommens Jeg er så glad
hver julekveld, for da ble Jesus født. Her fortelles
julens budskap klart og enkelt.
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