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Gudstjenester i Lura kirke

En uke i kirken
Det er mandag morgen med
bønnesamling. Bønn for bydelen,
skoler, barnehager, de som sliter og
kirkens arbeid, for å nevne noe.
Samme kveld hører vi herlige
rytmer fra tensing som øver i
kjelleren. Tirsdag er fast speiderdag
- inne og ute. I tillegg har enten
kirkekoret, kirkeringen eller
mannsgruppa samling. Duften av
nystekte vafler minner oss om at det
er onsdag formiddag. Mange finner
veien til Sjømannskirken, her er det
bare å stikke innom for alle som vil.
I kjelleren er det klart for
byggeklossen og babysang. Utpå
ettermiddagen kommer enten
konfirmantene, eller så er det
familiemiddag og øvelse for
barnekoret. Menighetsrådet og
andre styrer og komiteer har ofte
møte onsdag eller torsdag. Torsdag
er det snakke- og strikkekafe for
damer i alle aldre. Fredag er
ungdommene sin dag. Fra høsten vil
det være noe for ungdommene hver
fredag. Lura skole er også i bruk.
Der møtes ungdommene til KRIKsamling med ulike ballaktiviteter og
lek. Søndag er det klart for ukens
fellessamling; gudstjeneste og
søndagsskole. En samling på tvers
av generasjoner. Om kvelden møtes
både ungdommer og voksne til
husfellesskap. Jeg klarer ikke å ta
med alt i denne spalten, men håper å
gi et innblikk i noe av alt det som
skjer i løpet av en uke. Sammen
med andre lag og organisasjoner
gjør vi vårt for at Lura skal være en
god bydel å bo i.

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

Søndag 11.08 9. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Luk 6,36-42 Gudstjeneste med
nattverd ved Ronald Mong og kantor Viggo
Fagerjord.

Søndag 09.06 Pinsedag
Kl.11.00 Joh 14,23-29 Høytidsgudstjeneste
med nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker, hovedstyreleder i
Sjømannskirken Jørn-Henning Theis og
kantor Viggo Fagerjord. Sjømannskirkens
regionale inspirasjonssamling.

Søndag 18.08 10. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Mark 11,25-26 Familiegudstjeneste
med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og
vikarorganist Lena Wegemo.
Skolestartsmarkering.

Margaret Berland
Daglig leder

Søndag 16.06 Treenighetssøndag
Kl.11.00 Apg 17,22-34 Gudstjeneste med
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og vikarpianist Christian
Nakling.
Søndag 23.06 2. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Joh 3,1-13 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og vikarorganist Lena Wegemo.
Søndag 30.06 3. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Mark 10,13-16 Gudstjeneste med
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og vikarorganist Lena
Wegemo.
Søndag 07.07 4. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Matt 9,35-38 Gudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og vikarorganist Lena Wegemo.
Søndag 14.07 5. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Matt 18,12-18 Gudstjeneste med
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og vikarorganist Lena
Wegemo.
Søndag 21.07
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE
Søndag 28.07 7. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Mark 5,25-34 Gudstjeneste med
nattverd ved Lillian Øksnevad og kantor
Viggo Fagerjord.
Søndag 04.08
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 25.08 11. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Hellig rom/det hellige
Samlingsgudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket
Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 01.09 12. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Gudstjenesten
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord.
Søndag 08.09 13. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Apg 6,1-7 Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved vikarprest og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 15.09 Vingårdssøndag/14. søndag i
treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Bibelen
Presentasjons- og REVELATIONgudstjeneste
med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og
ungdomsprest Simon Wallem Dahl.
Ungdomsbandet og konfirmantene deltar.
Søndag 22.09 15. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Inngang og Gloria
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord. Lura kirkekor deltar.
Søndag 29.09 16. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Matt 11,16-19 Gudstjeneste med
nattverd ved vikarprest og kantor Viggo
Fagerjord.

Søndag 06.10 17. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Dåpen
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

TIL INFO
Diakoni- og
trosopplæringsprest
Silje Barkved Fossan
har sagt opp sin stilling
og slutter 1. august.
Silje begynner som
sokneprest i Sørnes
menighet, Sola. Vi er
takknemlige og glade
for den tiden Silje har
vært i menigheten og
ønsker henne Guds
velsignelse videre.
Vi jobber med å få på plass ny diakon og
trosopplærer/menighetspedagog. Prestentasjon i
neste nummer, da har vi fått på plass det formelle
og signert arbeidsavtalene.

TUSEN TAKK!
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 7.april i år. Gjennom fasteaksjonen, samt
takkoffer og innsamling i Håholen barnehage kom
det inn kr. 60 821,- (66.319,- i 2018) til Kirkens
Nødhjelp. I tillegg kom det inn kr. 11 115,- på
Kirkens Nødhjelp sitt vippsnummer. Da blir det
totale resultatet kr. 71 936,- som gir rent vann til
360 mennesker. Tusen takk til alle som har bidratt!

2

De møtes til pizza, prekentekster og prat
Tekst og bilde: Turid Furdal

det også an å starte flere husfellesskap. Hvis du er ny en
plass, er dette en fin måte å bli kjent på, sier Gerd Irene
som også er leder av menighetsrådet.

I Lura menighet finnes det tre husfellesskap. Men hva er
egentlig et husfellesskap?
En tidlig vårkveld er Ellen, Per Ivar og Anne Marie på
besøk hjemme hos Gerd Irene og Olaus Sønderland.
Gjengen rundt bordet prater, ler og spiser rund mat fra
Pizzabakeren.

"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.

Når pizzaen er fortært, begynner noen å bla i Bibelen,
mens andre tar fram mobilen. Hensikten er den samme:
Å lese søndagens prekentekst. Samtalen flyter fram og
tilbake om bibeltekstene, men også om hva som har
skjedd siden sist.
Det har vært litt utskiftning siden Gerd Irene og Olaus
startet dette husfellesskapet i 2005. Nå er de til sammen
fire par som møtes en gang i måneden. Ofte stiller bare
en person fra hvert husstand, og det er gjerne en
overvekt av kvinnelige representanter.
Parene var i stor grad opptatt av de samme tingene da
de startet. Langs veien er de blitt venner.

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
De er blitt gode venner etter å ha møtt hverandre jevnlig i 14 år. Fra venstre:
Anne Marie Lauvsnes Nilsen, Ellen Nakling, Per Ivar Hovstad og Gerd Irene
Sønderland.

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

- Den sosiale biten er veldig viktig. Det er helt i orden
ikke å holde fokus når vi møtes, sier Anne Marie
Lauvsnes.

Aktivitetsdag årets konfirmanter
Lørdag 30. mars kl. 12-18.
Påske for 4. trinn
Mandag 1. april og mandag 8. april

Husfellesskapet har prøvd ut et par opplegg som krevde
en del forarbeid, men har kommet fram til at de heller
vil lese søndagens prekentekst.

Konfirmasjon for 9. trinn. Temagudstjeneste og Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon søndag 7. april.
Kirkens bursdagsfest for 7. trinn og ungdommer i
menigheten

- Da kan vi bare "dingle innom". Samtidig stiller vi mer
forberedt til søndagens gudstjeneste, sier de fem.

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

I Lura menighet er det i tillegg til de tre
husfellesskapene, også to kirkeringer og en bibelgruppe.
- Hva gjør folk hvis de har lyst til å bli med i et slikt
mindre fellesskap i menigheten?
- Det er litt opp til den enkelte. Du kan spørre litt etter
om det er noen grupper å bli med i. Hvis du har lyst, går

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

Olaus Sønderland serverer kake til Ellen Nakling og Gerd Irene Sønderland.

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
Foto: Jan Sindre Stokka
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Velkommen til

ORGELET OPPGRADERT!
Tekst og bilde: Viggo Fagerjord

familiemiddag

I tiden 8. april til 28. april har det vært en hektisk
aktivitet i kirkerommet for å fullføre installeringen av
det nye registreringssystemet til orgelet i kirka vår. Nå
kan organisten programmere hele gudstjenesten /
konserter på forhånd og slipper nå å sitte og dra inn og ut
register. Det vil merkes at orgelet blir mye mer fleksibelt
når det gjelder hurtige registreringer, som igjen gjør at
organisten kan spille større orgelverk ved gudstjenestene
og konserter uten registreringshjelp. Det blir også en
drøm av et orgel å improvisere på. I Rogaland finnes det
5 kirker som har et slikt system; St Petri, Domkirken, St
Johannnes, Tananger og Eigersund. Nå har vi det i Lura
også!!!
Det er en meget flott installering som har funnet sted og
på et meget høyt nivå. Systemet består av 32
elektromotorer som er koblet til mekanikken og styres av
en pc. I tillegg vil man se mange styreknapper under
manual på orgelet. Med disse knappene programmerer
organisten hvilke register han ønsker å bruke. Med et
trykk kan orgelet bruse i "full guffe" - til det helt svake.
Nå gleder vi oss til at Viggo virkelig skal slå til med
skikkelig orgelbrus!
For å fullfinansiere prosjektet, vil vi selge ytterligere
gavebrev for å få saken i havn. Kunne du tenke deg å gi
din støtte til dette? I så fall kan du ta kontakt med
menighetskontor / stab, så får du mer informasjon.
Stor takk til Quentin Requier og Daniel Decavel for vel
utført jobb! Quentin sa følgende en dag: "Jeg bygger så
bra jeg kan, slik jeg ville ha gjort det til meg selv". Det
vises igjen i det arbeidet som har vært utført!
Lurer du på noe om dette, må du bare ta kontakt med vår
kantor Viggo Fagerjord.

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

Lura kirke inviterer til familiemiddag annen hver onsdag. God
hverdagsmiddag med grønnsaker til, og smoothie til dessert. Maten
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,Følgende onsdager er satt opp for høsten:
4. og 18. september, 2., 16. og 30. oktober, 3. og 27. november
Daniel Decavel tilpasser hver del til orgelet

FAMILIEMIDDAG
God middag! Vi sier ofte det når vi går hjem fra jobb.
Her i kirka får du den servert, den gode middagen.
Annen hver onsdag har vi hatt det vi har kalt
familiemiddag. Og det har blitt en stor suksess. Ikke
minst takket være en fantastisk kjøkkengjeng som
har stått på for å lage dette gode måltidet. Og ryddet
etterpå. Vi ønsker å fortsette med Familiemiddag
også i framtiden. Vil du hjelpe til? Du trenger ikke
være superkokk. Oppskrifter og framgangsmåte er
allerede på plass. Og du får mye hygge og
takknemlighet i belønning. Om du ikke ønsker å lage
mat, kan du hjelpe til i oppvasken etterpå. Det er like
hyggelig, men tar litt mindre tid. Har du en ledig
onsdag i løpet av høsten? Ta kontakt med Cathrine
Eide på 41 20 78 64. Så kan vi fortsette å si:
God middag!

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.
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Konfirmanter i Lura kirke 2018 / 2019

Bilde: Jan Sindre Stokka
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Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger,
Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75

Profeten Brian Wilson
Øyvind Skjefrås Alsaker
sokneprest

En av de fineste sangene jeg vet om, er The Beach Boys
sin "God Only Knows", (Bare Gud vet) utgitt i 1966.
Lederen i den gruppa, Brian Wilson (bildet), klarte på
genialt vis å lage en slager om kjærlighet, som strekker
seg over alle dimensjoner. Også den dypeste. Bare Gud
vet hva jeg hadde vært uten deg, lyder refrenget.
I slutten av april feiret vi bryllup i vår
familie. Vår eldste datter Solveig
giftet seg i Julebygda kapell med sin
kjære Matthew. Som far og prest
minnet jeg dem på den gangen
Solveig som liten stilte meg følgende
spørsmål: - Far, hva er meningen med
livet? Det passet meg dårlig å få et så
vanskelig spørsmål. Trett og sliten fikk jeg bare mumlet
fram ett enkelt ord til svar: - Kjærlighet. Det var det
beste ordet å si. Meningen med livet er kjærlighet. I alle
retninger og over alle dimensjoner. Vi trenger hverandre.
I fellesskapet ligger det en enorm rikdom og glede. Og
nettopp fordi Gud har en fullkommen kjærlighet til sin
elskede verden, gir Gud i Jesus Kristus seg hen til oss og
lever og dør for oss. Og oppstår igjen i triumf! Jesus sier:
"Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg,
skal leve om han enn dør." (Joh 11,25) Kjærligheten er
sterkere enn alt annet - til og med døden! Derfor er det
noe profetisk over refrenget i den sangen fra 1966. Brian
Wilson blir med ett en profet som taler sannhet på vegne
av Gud. Bare Gud vet hva jeg hadde vært uten deg. Bare
Gud vet. Hver eneste person er som en unik juvel, en
som Gud har skapt og elsker. Hvert eneste menneske er
verdt å dø for. Det har Jesus vist oss. I sin fullkomne

kjærlighet er ingen utelatt eller glemt av Gud. God
only knows what I'd be without you. Bare Gud vet hva
jeg hadde vært uten deg. Eller som det også kan sies: Å
leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. Med
en himmel over våre liv blir alt annerledes. Jesus har
åpnet den for oss alle.

Vertskap i og med vaffelduft søkes!
Tekst og bilde: Øyvind Skjefrås Alsaker

I snart åtte år har Lura menighet hver onsdag invitert
til åpen kirke - "Sjømannskirken på Lura". Og det har
virkelig vært en suksess! Snart er antallet besøkende
passert 5.000 gjester totalt. Mange frivillige har bidratt
og bidrar som verter. Og det er vi takknemlige for.
I skrivende stund mangler vi to personer for å fylle opp
"vaktplanen". Den legger opp til at den enkelte er
vertskap omtrent en gang i måneden.
- Vi oppmuntrer alle som kunne tenke seg å være
frivillig hos oss, til å melde seg, sier Ivar W. Samnøy,
som har vært leder for prosjektet siden det startet i
2011. - Om du både liker å omgås folk og bidra
praktisk, er "Sjømannskirken på Lura" plassen for deg.
Hvis du ikke ennå har vært innom som gjest, kan jo det
være en grei start... avslutter Ivar, som er svært stolt
over det gode miljøet de frivillige og gjestene alle er
med og bidrar til.

Ivar Wollertsen
Samnøy er "primus
motor" for
Sjømannskirken på
Lura, som inviterer
til åpen kirke hver
onsdag fra kl. 11.0014.00.

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

SLEKTERS GANG PÅ LURA
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 -

Leo Alsaker
Silas Wallem Dahl
Benjamin Brekke
Andreas Fauske Tjelta
Maren Birkeland Austbø
Emrik Sørensen Hauge
Håvard Lura
Charlotte Børkja Ingebrigtsen
Julie Herigstad
Nikolai Hillesland Juul
Anie Aakerlund-Aavitsland
Filip Idland

Gerd Judith Nygård
Sebastian Stangeland
Kari Oftedal
Else Laila Rasmussen
Gunhild Karin Øvstebø
Else Mai Klemetsen
Rut Anda
Leif Gabriel Berge
Anne Beth Ommundsen
Gunhild Kristine Holm
Bjarne Nevestveit
Venche Lillian Tengesdal
Kari Anda
Anny Marie Nygaard
Magnus Nygård

Kirkevalg betyr at et nytt menighetsråd skal velges for
perioden 2019-2023. Lura menighetsråd har 6 faste
medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. varamedlem møter
fast på menighetsrådsmøtene. Samtidig skal det velges
nytt bispedømmeråd. Kandidater som står på valg til
Lura menighetsråd er:
1. Gerd Irene Sønderland
2. Anvor Stokka
3. Espen Hjorth Horseng
4. Ingrid Gustavsen
5. Wilhelm Klûver
6. Karl Skretting
7. Camilla Osmundsen
8. Rune Anda
9. Geir Barkved
10. Arne Thomas Haaland
11. Jan Hiim
12. Olaus Sønderland
Fyldig presentasjon i menighetsbladet som kommer i
august.

Tannlegesenteret

Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310

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

Rådgivende ingeniører
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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: 21. august
Kontaktperson Solveig Frick: 97 58 58 27

LURA TENSING
Øvelse hver mandag kl. 19.00 - 21.00.
Alder fra 8. klasse og oppover. Oppstart: 26. august
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: 3 september
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: 23.08., 06.09., 20.09., 04.10., 25.10., 01.11.,
15.11. og 13.12.
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., samme dag som det er
familiemiddag.
Datoer: 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11. og 27.11.
Kontaktperson: Margaret Berland, 93 60 33 98

RELATION
Ungdomsklubb. Ca. annenhver fredag fra kl.20.00 - 23.30.
For ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
Datoer: 06.09., 13.09., 20.09., 04.10., 25.10., 01.11., 15.11.,
06.12. og 13.12.
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: 30.08., 27.09., 18.10. og 29.11.
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 onsdager 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: 17.09, 15.10 og 19.11
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
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 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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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
https://lurakirke.no

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

Maria Skretting er ivrig speider. Hun er født og
oppvokst på Lura. Hu er blitt 18 år og går andre
klasse vgs. Maria Skretting er en aktiv ungdom og er
engasjert i mye, bl.a. i Lura menighet. I flere år har
hun gått til sangundervisning i Sandnes kulturskole.
Og nå er du på speiderleir, rett utenfor kirken?
Ja, mottoet er "Skape leir", det å lage noe sammen,
utvikle felleskap verdier. Vanligvis drar vi lengre
avgårde, men av ulike årsaker, bl.a. deltakelse i
søndagens gudstjeneste, ble det kortreist denne
gangen. Det blir jo dessuten en fin måte å vise oss litt
fram.

GRUPPELEIR "VI SKAPER" FOR LURA
KFUK-KFUM SPEIDERE 24.-26. mai
Tekst og bilde: Marianne Kleppe-Chung.

Historisk begivenhet - speiderleir for første gang utenfor
kirken!
Vi startet fredagen med å skape leir, lørdagen fortsatte vi
med å skape opplevelser og samhold, før det søndag var
kort vei til å være med på å skape gudstjenesten i kirken
på skaperverkets dag.
Speiderløype og skaperverks merket med mange
aktiviteter hadde patruljeførerne og vandrerne forberedt
for oss andre. Vi var med - alltid beredt! Så fikk vi på
leiren kjenne på naturen med kulde om natten, sol på
dagen, regn i fjeset, mangel på søvn i kroppen, røyk fra
bålet og svidd mat. I fellesskap som er så viktig på leir for alle 29 som var med.

Hva liker du med å være med i speideren?
Inspirasjon og kunnskap om å være ute i Guds natur.
På turer, korte og lange, opplever vi natur og
fellesskap. Vi har samlinger med ulike tema, og vi
kan ta merker f.eks. om bibelkunnskap, blomster,
fugler... Det som jeg setter aller høyest, er
ledertrening og lederopplæring. Vi får oppgaver og vi
får veiledning.
Hva gjør du i fritiden utenom speideren?
Det blir jo litt lekser da! Jeg er mye med venner, bl.a.
i ulike sammenhenger i Lura menighet. Jeg liker å
lese, særlig historiske romaner. "Folket på Innhaug"
favoritt akkurat nå. Jeg synger en del, og jeg hører
gjerne på lovsang.

Søndagsfrokost rundt bordet

Hva med sommerferien?
Det blir jobb i barnehage hele sommeren. En helg blir
det Skjærgårdsgospel ved Tvedestrand. Da skal vi
ligge i telt. Det skal bli flott!!
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Speider og spikking = sant

