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Søndag 28.04 2. søndag i påsketiden
Kl.11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon ved 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl, 
kateket Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo 
Fagerjord.

Lørdag 04.05 
Kl.11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås, ungdomsprest Simon 
Wallem Dahl, kateket Marianne Kleppe-Chung 
og kantor Viggo Fagerjord.

Lørdag 04.05 
Kl.13.00 Gudstjeneste med konfirmasjon ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås, ungdomsprest Simon 
Wallem Dahl, kateket Marianne Kleppe-Chung 
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 05.05 3. søndag i påsketiden 
Kl.11.00 Mark 6,30-44 Gudstjeneste med dåp og 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker
og kantor Viggo Fagerjord. 

Lørdag 11.05
Kl. 19.00 REVELATION Ungdomsgudstjeneste i 
kjelleren med nattverd og bønnevandring ved 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl. Spill og sosialt 
utover kvelden.

Søndag 12.05 4. søndag i påsketiden 
Kl.11.00 Joh 14,1-11 Familiegudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, 
diakoniprest Silje Barkved Fossan, menighetspedagog 
Cathrine Eide og kantor Viggo Fagerjord. Babysang 
og sommerfest for 2- og 3-åringer.

Søndag 19.05 5. søndag i påsketiden 
Kl.11.00 1 Kong 8,12-13.27-30 Gudstjeneste med 
nattverd ved vikarprest og kantor Kjell Svanes. 

Søndag 26.05 6. søndag i påsketiden 
Kl.11.00 Matt 6,7-13 Familiegudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket Marianne 
Kleppe-Chung og kantor Viggo Fagerjord.
Skaperverkets dag. Speiderne deltar.

Søndag 02.06 Søndag før pinse 
Kl.11.00 Joh 16,12-15 Gudstjeneste med dåp og 
nattverd ved vikarprest og kantor Viggo Fagerjord.

Gudstjenester i Lura kirke

 

Lederen:

Lura kirke er til for deg!

I desember deltok i alt 2.767 
personer i alle aldre på gudstjeneste 
i Lura kirke. Da har vi tatt med 
både barnehage- og 
skolegudstjenestene, samt alt som 
skjedde i jula. Det er travelt - men 
fantastisk meningsfylt - å være 
ansatt i kirken i julemåneden!

Av og til ønsker jeg at det var 
desember hele året. Ikke fordi jeg 
lengter etter å ha det kjempetravelt, 
men fordi vi har et så godt budskap, 
et så flott grunnlag å bygge vårt 
fellesskap på, at jeg tenker slik 
likevel.

Å være glad i folk, er å gjøre Vår 
Herre tilgjengelig. Jesus var - og er - 
glad i folk. For kirken består av 
folk. Å være kirke er å være 
fellesskap. 

-Hvorfor er du her?, var det en gang 
en sjømannsprest som ble spurt. De 
befant seg begge i det store utland. 
Han svarte: - Jeg er her, fordi du er 
her

Det samme er mitt svar til deg: - 
Min tjeneste er her, fordi du er her. 
Kirken er her, fordi du er her - hele 
året gjennom. Lura kirke er til for 
deg! 

Øyvind Skjefrås Alsaker
Sokneprest  
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Onsdag 06.03 Askeonsdag
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 
nattverd og bønnevandring ved 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl.
Spill og sosialt utover kvelden.

Søndag 10.03 1. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd 
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker,
kateket Marianne Kleppe-Chung 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 
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. 
Lura kirkes barnekor synger. Søndagsskole.

Onsdag 20.03
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 24.03 Maria budskapsdag
Kl.11.00 Luk 1,39-45 Gudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. Lura 
kirkekor synger. Søndagsskole.

Onsdag 27.03
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 31.03 3. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Luk 22,28-34 Gudstjeneste med 
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker, ungdomsprest Simon 
Wallem Dahl og kantor Viggo Fagerjord. 
Ungdomsbandet spiller. Søndagsskole.

Onsdag 03.04
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved diakoniprest Silje Barkved Fossan 
og kantor Viggo Fagerjord. Fokus på diakoni.

Lørdag 06.04
Kl. 19.00 REVELATION Ungdomsgudstjeneste 
i kjelleren med nattverd og bønnevandring ved 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl.
Spill og sosialt utover kvelden.

Søndag 07.04 4. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Joh 6,24-36 Temagudstjeneste med 
nattverd og fokus på Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker, ungdomsprest Simon Wallem Dahl, 
kateket Marianne Kleppe-Chung og kantor 
Knut Sellevold. Konfirmantene deltar. 
Søndagsskole.

Onsdag 10.04
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 14.04 Palmesøndag
Kl.11.00 Joh 12,1-13 Familiegudstjeneste med 
dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker
og kantor Kjell Svanes.

Torsdag 18.04 Skjærtorsdag
Kl. 20.00 Joh 13,1-17 Kveldsgudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Fredag 19.04 Langfredag
Kl. 11.00 Matt 26,30-27,50 Pasjonsmesse ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor 
Viggo Fagerjord.

Søndag 21.04 Påskedag
Kl.11.00 Joh 20,1-10 Høytidsgudstjeneste med 
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Lørdag 27.04 
Kl.11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon ved 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl, kateket 
Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo 
Fagerjord.



Foto: Jan Sindre Stokka

"Sammen ombord" 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. 

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

Tretoppen for 1. trinn
Onsdagene 6. mars, 13. mars, 20. mars og 27. mars

Konfirmantreunion for 01`erne
Onsdag 13. mars kl. 18.00

På Sporet for 5. trilnn
Lørdag 23. og søndag 24. mars

Aktivitetsdag årets konfirmanter
Lørdag 30. mars kl. 12-18.

Påske for 4. trinn
Mandag 1. april og mandag 8. april

Konfirmasjon for 9. trinn. Temagudstjeneste og Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon søndag 7. april.

Kirkens bursdagsfest for 7. trinn og ungdommer i 
menigheten

Sommerfest og familiegudstjeneste for 2- og 3-åringer.
Lørdag 11. mai og søndag 12. mai.

 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

KONFIRMANTER VÅREN 2019

 

LØRDAG 27. APRIL KL. 11:
Brage Traa Raugstad Edmund Sønderland
Emil Midtun Flatekvål Emma Rege Kvåle
Håvard Frantzen Jesper Jakob Herzig
Jonas Røvik Jone Eriksen Bøe
Kaja Peikli Kristine Aksland
Marte Melstveit Morten Gjøseter Knutsen
Nikolai Andreas Ackers Thea Aukland
Vegard Jespersen

SØNDAG 28. APRIL:
Clemens Thulin Kamfjord Einar Eide
Filiph Thulin Kamfjord Ida Angeles Wiig Braadland
Marthe Dalseth Rune Skeie
Sander Bøe

LØRDAG 4. MAI KL. 11:
Anne Skretting Julie Christine Bækø Fuglestad
Karoline Riis Aasland Kristoffer Kjønnås Johnsen
Lukas Haarr Riis Marit Ruud
Nora Kristine Dale Nora Malmin Lekve
Odin Kjønnås Johnsen Silje Kvelland
Sunniva Johannessen Rydland Tore Furdal Seim

LØRDAG 4. MAI KL. 13: 
David Nådland Dina Børve Sæland
Kaia Wirak-Budge Leon Zorlu-Aareskjold
Leonora Cecilie Lundgren Maia Erstad Bondhus
Oskar Berge Sebastian Gonzalez Wold
Øyvind Rønneberg

Lura deltok på bibelmaraton 
i Sandnes kirke

Tekst: Øyvind Skjefrås Alsaker
Bilde: Ludvig Bjerkreim

 

Under Bibel-uka ble det avholdt bibelmaraton med 
lesning av hele Det nye testamente i Sandnes kirke. 
Flere bidragsytere var med på dette, og flere språk 
representert. Lura menighet hadde sin "lese-etappe" 
fredag 15. februar med fem tekstlesere, der 
Romerbrevets første 13 kapitler ble lest. 

- Bibel-uka inn mot Såmannssøndagen setter fokus på 
Bibelen og hva den har betydd og betyr i vår kultur, 
sier prost Ludvig Bjerkreim. Han forteller videre at å 
lese gjennom hele NT var et av mange arrangement 
som ble gjennomført. Film, tekstleserkurs, 
fortellerkurs, salmetapas, gudstjenester samt en kveld 
med skuespiller Svein Tindberg i Gand kirke - for å 
nevne noen av disse. Kanskje er Bibel-uka som fast 
tradisjon kommet for å bli?

Lura menighets "stafettlag" samlet på ett brett i Sandnes kirke. 
Fra venstre: Øyvind Skjefrås Alsaker, Gunvor Hjertvikrem, Torunn Marie 
Håland, Marianne Kleppe-Chung og Inga Stokka. 
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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.
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Velkommen til 

familiemiddag
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.

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

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

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.

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

MENIGHETSRÅD VALG 2019

I september skal det velges nytt menighetsråd for 
Lura menighet. Det er viktig å få kandidater som er 
motiverte for å legge ned en innsats, slik at 
menighetslivet forblir et sosialt og åndelig 
fellesskap. 

Menighetsrådet møtes omtrent en gang i måneden. 
Det siste året har vi lagt om på agendaen vår ved at 
en sektor fra menighetslivet er med på deler av 
møtet og forteller om arbeidet sitt på møtene. Da blir 
det fokusert på alt som går bra, det som er 
utfordrende og hvordan man kan arbeide videre 
innenfor sektoren. 

Som medlem av menighetsrådet får man et tettere 
samarbeid med stab og andre medlemmer av rådet 
og menigheten. Det er en sosial arena der man 
knytter nye bekjentskaper og tettere relasjoner. 

Man har mulighet til å påvirke menighetens fokus og 
satsingsområder.  Et viktig mål for arbeidet vårt er å 
bidra til at flere kan få et personlig forhold til Jesus. 
I tillegg til dette ønsker Lura menighet også å være 
en forsamling der man kan ha det hyggelig sammen 
og skaffe seg nye bekjentskaper.

Oppfordringen gis herved til deg som bor i Lura 
sokn og er medlem av den norske kirke. Ta 
utfordringen og meld deg som kandidat!

Gerd Irene Sønderland

Leder i Lura menighetsråd

16. og 17. februar var 
Tårnagentene samlet i 
kirka for å løse en rekke 
oppdrag. Vi var på 
symboljakt, klatret i 
kirketårnet (!), og krøp 
gjennom en mørk 
labyrint. Går du i 2. 
klasse? Da kan du glede 
deg til neste år, for da er 
det din tur til å være 
Tårnagent.

 
En god gjeng Tårnagenter står i kø for 
å komme inn og starte på oppdragene.

«Kom, kom, kom og få en himmel over livet!» Vi øver på 
Tårnagentsangen.



Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

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

Treff for strikke- og snakkeglade

Tekst og bilde: Turid Furdal 

På strikkekafeen i Lura kirke må du verken kunne 
strikke eller kjenne noen for å bli med.  Men et krav er 
ufravikelig: De månedlige treffene er kun for kvinner. 
- Mannfolkene har sitt eget treff, sier en gjeng blide 
damer bestemt.

Strikke- og snakkekaféen arrangeres den første torsdagen 
hver måned. Deltakerne skifter på å ta med noe å bite i 
og koke kaffe. Noen har vært med i årevis. Andre har 
nettopp begynt. De fleste har et strikketøy mellom 
hendene. 
- Men du må ikke strikke for å komme her. Å hekle er 
greit, sier ei av de strikkeglade og ler. Hun legger til at 
du fint kan komme helt uten å gjøre noe også. 

De strikker til seg selv og folk rundt seg: Et skjerf, et 
teppe, to kofter, et par tjukke sokker, to gensere, ei lue, 
grytekluter og en oppvaskklut er noen av prosjektene 
som er i ferd med å ta form. Tidligere har kvinnene 
strikket dåpskluter til kirken og babytepper til Tanzania. 
Mange av de som kommer på strikkekaféen, strikker 
mye hjemme også.

- Men dette er kjekkere og mer sosialt, sier et par av 
damene, og de andre er enige. Det er kjekt å prate 
sammen mens pinnene går og latteren sitter løst.

- Vi skiftet navn fra damekveld til strikke- og snakkekafé 
for et par år siden, og håpet var at det skulle komme 
noen som ellers ikke går i kirken, sier en strikkende 
daglig leder i Lura kirke, Margaret Berland. Oppmøtet 
varierer: Sist var de 19, i kveld er de 15.

FASTEAKSJONEN SØNDAG 7. APRIL

For få år siden, Hawo husker det så godt, levde hun med 
mor og far, fem brødre og en søster. Det var før regnet 
sluttet å komme. Før geitene de livnærte seg av døde, en 
etter en. Før de selv ble utmagret. Før Hawo mistet 
mamma og deretter storebror. 

LIVREDDENDE VANN
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikke skulle dø, 
sier Hawo med lav stemme. Hun forteller at de voksne 
bestemte at storfamilien måtte komme seg til 
flyktningleiren Jilab 3, hvor nye klimaflyktninger 
strømmer til hver eneste dag. De har mistet stort sett alt. 
Heldigvis sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann her i 
leirene. Det er helt avgjørende for å unngå vannbårne 
sykdommer som kolera - og for at folk skal kunne 
overleve. 

AVHENGIG AV HJELP FOR Å HJELPE
Det trengs hjelp fra mange frivillige. Folk som ikke er på 
flukt, men som i likhet med Hawo har engasjement og et 
ønske om å hjelpe mennesker i nød.
Du kan få være med på å samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder liv 
rundt om i verden. Du kan bidra på årets aksjon, søndag 
7. april, ved å være bøssebærer og ved å støtte aksjonen. 
Ta godt imot konfirmantene når de ringer på din dør. Du 
kan også gi via vippsnummer 123976, Lura sokn, nå.

12 år gamle Hawo vil helst bli sykepleier: Hun ønsker å hjelpe andre.

Ingrid (til venstre) tok med seg en ny type skjerfgarn på strikkekafeen for å 
søke råd hos mer erfarne strikkere som Anne Karin. 

Her forvandles tråd til myke, deilige strikkeplagg. Strikkerne er fra venstre 
Ingeborg, Anna, Solveig, Ingrid, Anne Karin, Kari, Gerd Lise og Margaret.
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Anna er med for andre gang denne februarkvelden.
- Jeg fant arrangementet på nettet, så at det var i 
nærheten, og troppet opp, sier hun.



Tannlegesenteret
Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310
Tannlegene Arne Skumsnes, Christine 

Skumsnes, Inger Christine Wigen. 
Tannlegene MNTF.

Den åttande dagen
Dette er dagen for alle tvilarane, usikre, spørjande og 
dei skeptiske. Dagen for alle dei som slit med å tru på 
Jesus/Gud. På den åttande dagen møter vi Tomas som 
har gitt mot og tru til mange av slektningane hans 
seinare. Det ser ut som om Tomas gjekk glipp av Den 
første dagen. Han var ikkje saman med dei andre og 
kunne ikkje tru før han såg Jesus med eigne augo.

Den åttande dagen såg han den oppstadne Jesus med 
eigne augo, og han trudde det han såg.
Jesus sa til han:
"Fordi du har sett meg, trur du. Sæle dei som ikkje ser, 
og endå trur."
Den åttande dagen opna augo hans for det som var 
umogeleg å tru, forstå og gripe.
Han såg, trudde og ana noko av underet: 

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Den evige dagen
Den første dagen sprengte døden sine krefter.
Den skapte ei tru som prega og framleis pregar 
millionar av menneske. Den levande Jesus endra liva 
til mange.

Den første dagen opna ein ny dimensjon og sprengjer 
grensene for fornuften og det me intellektuelt kan 
forklare.

Den første dagen løftar blikket mot Den evige dagen 
og det evige livet.
Den kristne kyrkja trur at Jesus verkeleg er Herre over 
dødens makt.
Han stod opp frå dei døde og viste vegen vidare inn i 
evighetens verden.

Dette vedkjenner vi kvar søndag:
Eg trur på "Oppstoda av lekamen og det evige liv!"

I Bibelen sitt nest siste kapittel les me:
"Eg såg ein ny himmel og ei ny jord ..
Sjå, eg gjer alle ting nye!"

Me ber med oss spora frå påskedramaet.
Alle slags dagar kan me syngja:

Deg være ære, Herre over dødens makt.

God og velsigna påske til alle!
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                                  Påskeandakt
   
                                                                                                      
                                           
                                                  Ludvig Bjerkreim 

           prost

                                                       

Dagar som sette spor 
I februar var det Bibelmaraton i Sandnes kyrkje. 
Gjennom fire dagar blei det lese høgt frå Bibelen, heile 
Det nye testamentet.
Representantar for 19 forskjellige menighetar og 
forsamlingar las med kvar sin stemme og på litt 
forskjellige språk gjennom 20 timar.
Dei las historia om Jesus, om hendingar og dagar som 
har sett djupe spor.
Spora er så djupe at me kvar påske les påskedrama og 
dei dramatiske dagane i Jerusalem.

Den første dagen
Første påskedag er dagen med historia sitt største 
vendepunkt: Jesu grav var tom!
Jesus hadde irritert og utfordra.
Han hadde sett sinna i kok og skapt røre i folket og blant 
makthavarane.
- Men inga makt i verden var sterk nok til å rydde bort 
livets Mester, Jesus frå Nasareth.
- Ikkje død og pine
- Heller ikkje seinare med  løver, bål, tortur, brende 
kyrkjer, likegyldighet, velstand, hån, satireblad og år 
med trakassering av kristne, ingen ting greier ta krafta 
frå Den første dagen og ein levande Jesus.

Den første dagen og Jesu tome grav er den kristne
kyrkja sin største triumf og seier.
Første påskedag feirar kristne kyrkjer over heile
verden sigeren.

Deg være ære, Herre over dødens makt.

Rådgivende ingeniører

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

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

Døpte 

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

Laurits Ask Ramberg
Edvin Halse Aastvedt
Nia Dyrland Værnes
Tor Andersen Røgenes
Esther Immanuel
Adine Aadnøy Ommundsen
Isabell Risa
Lukas Osmundsen

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Døde

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

Anne Marie Thorsen
Irgen Othar Sæland
Thorunn Augusta 
Thorsdottir
Klara Alvhilde Sørensen
Brit Olaug Vestbø
Alv Torgrim Mygland
Martha Johansen
Rolf Johansen

- Graven var tom...
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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: 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

MISJONSFORENING
Møtes en gang i måneden i hjemmene. Misjonsalliansen sitt 
arbeid på Filippinene. Nye medlemmer velkomne. 
Kontaktperson Ellen H. Dalland, tlf. 99 79 25 50.

LURA KIRKEKOR
Øvelse i Lura kirke annenhver tirsdag kl. 19:30-21:30. Vel møtt 
til trivelig fellesskap med sang, drøs og kaffe! Kontaktperson. 
Viggo Fagerjord, tlf. 47 47 85 82 eller e-post: 
viggo.fagerjord@sandnes.kirken.no.

BØNNESAMLING
Velkommen til bønnesamling i kirkestuen på mandager kl. 
09.00-10.00. Siste mandag i måneden, 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.

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: 9. januar
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 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: 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. 
Datoer: 17.03., 24.03., 31.03., 07.04. 
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: 06.03., 20.03., 03.04. 
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. 
Kontaktperson Alfred Askvold: alfred.askevold@gmail.com

RELATION 
Ungdomsklubb. Ca. annenhver fredag fra kl.20.00 - 23.30. 
For ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
Datoer: 08.03., 29.03., 05.04., 10.05. og 24.05. 
Kontaktperson Simon Wallem Dahl: 47 66 87 79

KRIK
Sportsgruppe med andakt i pausen. 
Lura skole kl. 18.00-20.00.
Fredager: 08.03., 29.03., 12.04., 10.05., 24.05. og 14.06. 
Kontaktperson: Synne Skjefrås Alsaker 97 50 03 68

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: 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 Torsdag 7. mars og 4. 
april. Kontaktperson Margaret Berland: 93 60 33 98 7

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
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Sigurd Gramstad driver Stavanger kaffebrenneri AS 
som holder til i Oddahagen på Forus. Han er 
utdannet cand.polit med h.fag i sosialantropologi. 
Under feltarbeidet i Mexico møtte han kona. De har 
tre barn og bor på Hinna. Kona og eldste sønn er 
med i driften av kaffebrenneriet.

Hva er særpreget med Stavanger kaffebrenneri?
Vi brenner for god kaffe!! økologisk dyrking og etisk 
handel. Kaffebønnene blir foredlet gjennom langsom 
risting, og de blir pakket umiddelbart etter avkjøling. 
Vi er også sertifisert som karbonnøytral bedrift, og 
det medfører støtte til et kaffeprosjekt i Guatemala.

Hva er historien til Stavanger kaffebrenneri?
Vel, det var ikke lett å få jobb som sosialantropolog, 
og jeg hadde fattet interesse for kaffe under 
feltarbeidet i Mexico. En bekjent og jeg kjøpte en 
kaffebrenner, og vi begynte i en kjeller inne i byen. 
Kaffebrenneriet leverer nå til kafeer, butikker og 
institusjoner over hele landet. Hillevåg menighet er 
for øvrig en av kundene.

Får du tid til annet enn å jobbe med Stavanger 
kaffebrenneri?
Jeg nyter å drikke god kaffe!! Jeg leser blader og 
magasiner. Jeg ser gjerne gode filmer. Ellers har jeg 
hatt noen oppdrag som valgobservatør rundt om i 
verden. Og så drar vi til Mexico og besøker konas 
familie der.

Hva skjer framover?
Vi prøver stadig å utvikle oss, og vi er stolte av å 
være de første i Skandinavia som lager egne 
nespressokompatible kapsler, etter bruk kan de kastes 
som organisk avfall. Og så har vi skaffet oss en liten 
kaffeplantasje i Mexico. Det blir spennende.

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

Menighetspedagog Cathrine Eide   41 20 78 64
ce574@kirken.no

Diakoniprest Silje Barkved Fossan  93 84 71 16
sf976@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

Mange steder på Lura finner vi dekorerte 
murvegger. Hva synes vi om disse 

uttrykksformene? Kunst eller klattverk?

Mye sol, mye vind, mye vann, men lite sand på 
Lura strand. Luravika 2. februar 2019.

TAKK!

Tusen takk til alle som brukte giroen i forrige nummer 
og sendte en julegave. Til sammen kom det inn 
kr. 8 400,-. Gaver mottas med takk hele året på 
kontonummer 3250 60 25817 eller via Vipps, velg 
«kjøp og betal» og send til Lura Sokn #123976.  Vi er 
avhengige av gaver og frivillige tjenester for å 
opprettholde det fanatisk flotte arbeidet kirken har for 
barn og unge i bydelen. 


