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Lederen:

Media minner meg daglig på at det
snart er valg. Mandag 9. september
er det kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Samme dag og
samme sted er det kirkevalg. Jeg er
en av mange som ikke har bestemt
meg for hvem jeg skal stemme på.
Men en ting har jeg bestemt meg
for: Jeg skal bruke stemmeretten
min på begge valg.
Vi er heldige som bor i et
demokratisk land. Folkestyre er ikke
en selvfølge og derfor må
demokratiet pleies, holdes ved like
og utvikles, slik at det tilpasser seg
samfunnsendringene. Til dette
kreves deltakelse fra mange av
innbyggerne, helst alle. En viktig
måte å delta på er å avgi stemme
ved valg.
I denne utgaven av menighetsbladet
presenterer vi kandidatene til
bispedømmerådsvalget i Stavanger
bispedømme og til
menighetsrådsvalget i Lura
menighet. Bispedømmerådet er
representert i kirkemøtet som er
kirkens øverste organ.
Menighetsrådet er viktig for vår
menighet, for å sikre at det tas rette
avgjørelser når det gjelder økonomi,
ansettelser og satsingsområder.
Vær med å skape framtiden både i
kirke, kommune og fylke ved å
bruke din stemmerett.
Godt valg!
Margaret Berland
Daglig leder

Gudstjenester i Lura kirke
Søndag 01.09 12. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Hvorfor gudstjeneste?
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.
Søndagsskole/supersøndag ute.
Søndag 08.09 13. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Apg 6,1-7 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved ungdomsprest Simon
Wallem Dahl og kantor Viggo Fagerjord.
Søndagskole.
Søndag 15.09 Vingårdssøndag/14. søndag i
treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: Bibelen noe for meg?
REVELATIONgudstjeneste med
konfirmantpresentasjon og nattverd ved
ungdomsprest Simon Wallem Dahl, kateket
Marianne Kleppe-Chung og sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker. Ungdomsbandet
spiller.

Søndag 22.09 15. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Lovsang
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord. Lura kirkekor deltar.

TIL INFO
Søndag 27.10 Bots- og bønnedag
Kl.11.00 Luk 15,11-32
TEMA: TRO "Er det så farlig da?". Syndsbekjennelse. Gudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord. KRIK-konfirmantene deltar.
Søndag 03.11 Allehelgensdag
Kl.11.00 Luk 6,20-23 Gudstjeneste med
nattverd ved byprest Günther Theiss,
diakonimedarbeider Tore Edland, sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord. Lura kirkekor deltar.
Søndagsskole/supersøndag ute.
Søndag 10.11 22. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Luk 10,25-37 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved vikarprest Fartein ValenSendstad og kantor Knut Sellevold.
Søndagsskole.
Søndag 17.11 23. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd ved
vikarprest Johannes Høyvik,
menighetspedagog Cathrine Eide og kantor
Viggo Fagerjord. Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 29.09 16. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Matt 11,16-19
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest
og kantor Viggo Fagerjord.
Søndagsskole/supersøndag ute.

Søndag 24.11 Domssøndag/Kristi kongedag
Kl.11.00 TEMA: TRO "Det gir ikke mening!"
Livets utfordringer. Kyrie.
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

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

Søndag 01.12 1. søndag i adventstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Det glade budskap evangeliet. Gudstjeneste med dåp og nattverd
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Knut Sellevold.

Søndag 13.10
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 08.12 2. søndag i adventstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Eg ber deg!
Familiegudstjeneste med dåp ved vikarprest
Johannes Høyvik, kateket Marianne KleppeChung, menighetspedagog Cathrine Eide og
kantor Viggo Fagerjord. Trosopplæringstiltaket
"LYS VÅKEN". Diakoniutvalget deltar.

Søndag 20.10 Høsttakkefest/19. søndag i
treenighetstiden
Kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og
kantor Viggo Fagerjord.
Speiderne og trosopplæringstiltaket
"Høsttakk" deltar.

Cathrine Eide har takket ja til stillingen som
menighetspedagog. Hun har vært vikar i stillingen
siden høsten 2017. Vår nye diakonimedarbeider
bor på Tjensvoll og heter Tore Edland. Han har
jobbet i kirken før, har skrevet bøker, driver med
web-design og er en ivrig hobby-fotograf. Vi håper
både Cathrine og Tore vil trives som fast ansatte
hos oss og ønsker begge Guds velsignelse i
tjenesten.

Søndag 15.12 3. søndag i adventstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Å gjøre tro.
Gudstjeneste med dåp ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Velkommen til dåp!
Et sted hvor jord og himmel møtes,
og Gud lover å følge barnet alle dager.
Ta kontakt med oss for å høre mer om dåp!
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Foto: Jan Sindre Stokka

Presset øker på Lura
Tekst og bilde: Turid Furdal

- Lura har en veldig attraktiv beliggenhet, men stor
byggeaktivitet og bussveiutbygging må ikke kvele bydelen,
sier Ragnvald Erga (Ap), leder i Lura bydelsutvalg.
En sak han og de andre bydelspolitikerne løfter høyt, er
trafikksituasjonen mange steder i bydelen.
- Rundt Lurabyen har vi fått mange negative
tilbakemeldinger om manglende busstopp på Somaveien.
Rekkefølgekrav til utbygger skal her utløse byggingen av to
nye busstopp.

trenger grøntområder i bydelen. Det er begynt å komme
folk, blant andre ungdommer, som sitter på benkene og
stranda, og det er positivt, sier han.
Klager når fram
Privatpersoner tar ofte kontakt med politikerne i
bydelsutvalget om utbygging av boliger i eget nabolag.
Folk klager på at det bygges for høyt og at det gjøres feil
i forhold til reguleringsplanen.
- Det er lurt å kontakte oss, for politikerne sentralt i
kommunen stoler en del på det som bydelsutvalget sier.
Så hvis de får en uttalelse der ulike partier i
bydelsutvalget er enige, vil denne veie tungt, sier Erga.
Han sitter også bystyret og utvalg for byutvikling.

- Ved Lura skole er det også en dårlig trafikksituasjon, der
foreldre skal sette av og hente barn ved en snuplass for buss,
sier Erga. Utbygging av bussveien skaper også
trafikkproblemer for mange.

Velkommen til

familiemiddag
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

Høye boligblokker
For tiden bygges det boliger i tusentall i området.
Utbyggere har begynt å bygge i høyden med 6-7 etasjer høye
boligblokker i flere områder. Lura er en presset bydel, og
presset vil øke i årene framover, konstaterer bydelsutvalget.

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.

- Hva mener du er viktigst å ta vare på i bydelen?
- Kvaliteten på området vi bor i, er viktig. Friarealene i Lura
bydel er få, og derfor er det viktig å ta vare på de små grønne
flekkene vi har.
Glad for bystranda
Etableringen av ny bystrand i Luravika har møtt en del
kritikk. Erga er på sin side glad for etableringen.
- Jeg er selv ingen bademann, men når jeg ser hvordan
området her nede i Luravika er blitt, synes jeg det er bra. Vi
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

Ragnvald Erga vil ta vare på de får grøntområdene vi har på Lura.
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Ungdomsarbeidet på Lura
Tekst og bilde: Marie Mæstad

Som ungdom er du hjertelig velkommen inn i Lura
kirke! For mange har det blitt et sted hvor man kan få
møte gode venner og lære mer om Jesus. Sammen lager
vi ulike samlinger for alle ungdommer fra Lura og
andre steder. Vi har blant annet KRIK, Relation
(ungdomsklubb), Revelation (ungdomsgudstjeneste) og
Husfellesskap. Her skapes gode relasjoner med
hverandre og Jesus.

Min tid på Lura er snart over, og jeg ser tilbake på
mange fine år. År hvor vi sammen har fått tilbe Jesu
navn og lært mye om ham. År fylt med latter, glede,
gode samtaler, vennskap og pranks. Lura kirke har gitt
meg mye, og jeg håper at jeg har fått gitt Lura noe av
meg selv også.
TUSEN TAKK LURA!

"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. Invitasjon med
mer informasjon kommer i
posten for DIN samling.
Dåp og dåpssamtaler. Hele året.
Babysang. For barn 0-1 år i følge med en voksen. Onsdager kl.
10.30 - 11.00. Oppstart til høsten: 21. august.
Byggeklossen. For babyer og småbarn i følge med voksen.
Onsdager kl. 09:30-13:00. Oppstart til høsten: 21. august.
Søndagsskolen. Fra 3 år og oppover. Søndager kl. 11:00.

Vi ønsker at Lura kirke skal være en plass for alle. Det
er viktig for oss at alle ungdommer tas godt imot og at
de kjenner seg sett. Derfor har vi ulike samlinger og
aktiviteter som kan passe folk med ulike interesser. Alle
skal få kjenne seg nyttige og være med på å drive
arbeidet fremover. I tillegg ønsker vi selvfølgelig å bli
kjent med de som stikker innom oss.

4-årsklubb med 4-årsbok. For de som er 4 år i 2019.
Onsdag 16. oktober, onsdag 30. oktober, onsdag 13. november og
søndag 17. november.
Høsttakk. For 2.trinn. Tirsdag 24.september, tirsdag 1. oktober og
tirsdag 15.oktober. Kl. 17:30-18:30. Høsttakkgudstjeneste søndag
20.oktober kl. 11:00.

Sammen reiser vi på forskjellige konferanser og leirer
hvor vi bygger fellesskap og lærer mye om Jesus. I fjor
var vi blant annet på Fundament, Impuls og Follow mekonferansen. Høydepunktet for mange var
Sommerleiren som fant sted 14.-16. juni 2019. Her var
30 ungdommer samlet og ordnet alt av mat, turer,
underholdning og alt mulig annet selv. Slike
høydepunkter motiverer ungdommene og gjør at det
bare blir bedre og bedre.

Frihets fredag. 1. - 4. trinn. Fredag 15. november kl. 8 til 16. Ikke
skole, ikke SFO - Lura kirke?! Frihet til å være med på mange
kjekke aktiviteter.
Kjellaren. 5. trinn. Klubb for 5.-7. trinn kl. 17.45 til 19.45
fredagene: 23/8, 6/9, 20/9 og 4/10. Kom og bli med!
Lys Våken. For 6. og 7. trinn. Lørdag 8. desember til søndag 9.
desember. Overnatting i kirkerommet. Lys våken for Gud og andre
mennesker.
Relation. 8. trinn. Ungdomsklubb de fleste fredager på høsten kl.
20 til 23.30. Se faste aktiviteter bak i bladet.

Mange av oss ungdommer sier selv at fellesskapet og
arbeidet de er en del av er gøy og givende. Man føler
seg nyttig samtidig som man knytter gode relasjoner til
andre. Sammen lærer vi mye nytt om Jesus og sammen
styrker og utvikler vi ungdomsarbeidet. Alle bidrar med
så mye bra og utgjør en forskjell i fellesskapet.

Konfirmant kick-off. Årets konfirmanter på 9. trinn.
Lørdag 14. september. Hele dagen. Masse aktiviteter.
Follow me training. 10. trinn. Lederkurs. Oppstart 21. august.
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:
Bilde: Jan Sindre Stokka
mk366@kirken.no

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

Øyvind Skjefrås Alsaker
sokneprest

sier: "Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite
barn, skal ikke komme inn i det." (Mark 10,15) Dåpen
viser oss dette i praksis - troens gave gis der. En gave
kan ikke betales, den kan bare tas imot. Slik også med
troen. Jesus er de hjelpeløses hjelper, Jesus er de
håpløses håp. La oss TRO!

Før sommerferien stod jeg med to uframkalte
Kodachrome-filmer i hånden. Dette er film for lysbilder
kjent for sin gode kvalitet. Paul Simon har til og med
laget en sang som har tittelen "Kodachrome". Jeg stod
der i kirkerommet og sa det som er sant: Bildene på
disse eksponerte filmene kan aldri bli sett, iallfall ikke
med farger. Framkallingsprosessen finnes nemlig ikke
lenger. I følge nettet er det visst en fotograf i USA som
har eksperimentert lenge nok til at han får fram bilder
med farger. Han er den eneste. Tenk på det: En person i
hele verden!

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 -

Elise Olsen Apeland
Leona Berge
Lionel Thorkildsen
Josefine Mathea SandeThorsen
Oda Marie Aakvik
Linnèa Karine Tollefsen
Kamilla Montero Lyngheim
Julie Breivikås Tangen
Elias Norland Tharaldsen

Johan Ravndal
Helmer Ronald Hellebust
Bente Kyllingstad
Jorunn Stokka
Leiv Magne Mortensen

Vigde
- Herre, fyll dem med din
kjærlighet, og bygg deres
hjem i fredMonica Kumi-Darteh og
Finn Lindblad

Tidligere var det slik at alle som skulle ta bilder, måtte
ha film i kamera. Før de digitale fotoapparatene kom for
fullt, var det ingen vei utenom den fysiske filmen.
Fremdeles går det an å bruke den gamle metoden, men
det er litt mer kronglete enn før. Jeg leverte inn en film
for noen dager siden, og fikk da vite at filmen nå blir
sendt til Tyskland for framkalling.
Nå begynner en periode der vi setter TRO på dagsorden i
Lura menighet. Jeg tenker: Hvor mange er det ikke som
går rundt som "uframkalte" filmer? Gud har skapt oss i
sitt bilde, og skal Guds bilde få komme til sin rett, må
det en prosess til. Det finnes en "framkalling" for alle den eneste i hele verden. Det er Jesus fra Nasaret som
har gitt oss den. Ved sitt liv, død og oppstandelse har
Jesus beseiret alle nedbrytende krefter. Jesus har satt oss
alle fri! Jesu store redningsaksjon gir oss alle en
"framkalling" som funker! Og han begynner nedenfra for
å vise at i Guds rike er det meste snudd på hodet. Jesus

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Tusen takk til alle dere som
brukte giroen og betalte
kontingent i forrige nummer.

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

BASAR
Velkommen til basar
lørdag 26. oktober kl.
14.00. Etter en samling
i kirkerommet blir det
kafé og loddsalg i
kjelleren. Flere gutter
og jenter i barne- og
ungdomsarbeidet
selger lodd i bydelen.
Ta godt imot om en av
dem ringer på din dør.
Overskuddet går til
barne- og
ungdomsarbeidet.
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Tannlegesenteret
Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310
Tannlegene Arne Skumsnes, Christine
Skumsnes, Inger Christine Wigen.
Tannlegene MNTF.

Rådgivende ingeniører
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Din stemme teller i Kirkevalget
Er du en av de 3,7 millionene som er
medlem i Den norske kirke? Da er din
stemme viktig i Kirkevalget! Når du
stemmer gir du en tommel opp til din lokale
menighet, og du er med på å bestemme
hvem som skal lede den framover.
Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut
uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært
uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å
forestille seg. Kirken er til stede overalt i
Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved
livets begivenheter. I sorgen og festen, i
trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er
åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom
for deg!
Hvordan vil du at kirken skal være? Ved
Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til
å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og
fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme
fram hvem som skal lede kirken på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale
rett i nærheten av kommunevalget. Eller du
kan forhåndsstemme fra 10. august til 6.
september på Sandnes kirkelige felleskontor,
Storgata 48. Du kan også forhåndsstemme i
kirken etter gudstjenesten 8. september.

og Åpen folkekirke lister. Dette er et
forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler
både hvor mange stemmer den enkelte liste og
også den enkelte kandidat fikk.
Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve
bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester
og leder bispedømmet sammen med biskopen.
Medlemmene av bispedømmerådet er også
medlemmer av Kirkemøtet, det øverste
representative organet i Den norske kirke.
Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid
spenner over mange temaer. Det kan være barneog ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning,
ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet,
omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge for
vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du
bor.
Første uka i august får alle medlemmene i Den
norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om
valget. Følg med i postkassa, møt opp og stem!

Visste du at
- Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323
kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på
16,7 prosent.
- Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme
ved Kirkevalget 8.-9. september.
- Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske
kirke.
- Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de
fyller 15.
- Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til
soknepresten. Medlemmene har ulik utdanningsog yrkesbakgrunn og mange er også aktive på
andre arenaer i lokalsamfunnet.
- Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes
inn i Kirkevalget 2019.

Les mer om kandidatene
til begge valgene her i
bladet, på
www.lurakirke.no eller
på www.kirkevalget.no.
Godt valg!

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på
kandidater til menighetsrådet og til
bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Til menighetsrådsvalget i Lura har en gjeng
flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater
til menighetsråd og lede menigheten de neste
fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du blant
annet har mulighet til å gi kandidater en
ekstrastemme. Kandidatene med flest
stemmer blir med i rådet.
Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet
stiller Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste
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Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets største
demokratiske medlemsorganisasjon.

Kandidater på
valg til Lura
menighetsråd
i prioritert
rekkefølge

2. ANNVOR ELISE STOKKA

5.JOHAN WILHELM KLÜVER

Født: 1955
Stilling: Jordmor

Født: 1949
Stilling: Pensjonist

Verv: Lura menighetsråd 2015-2019,
leder i barnearbeid Normisjon,
styremedlem 2008-2011, styre i
fagforening

Verv: Skedsmo menighetsråd
1986-1989,
Lura menighetsråd 1994-1997,
Lura menighetsråd 2002-2005,
Lura menighetsråd 2012-2019

Satsingsområder: Diakoni. Barne- og
ungdomsarbeidet.

3. ESPEN HJORTH HORSENG
Født: 1989
Stilling: Handling agent

Hvorfor stiller du til valg?
Det er interessant og viktig å være med i
menighetsrådet. Viktig at alle aldersgrupper
er representert.

Verv: Lura menighetsråd 2015-2019.
Leder i ungdomsarbeidet

6. KARL SKRETTING

Satsingsområder: Ungdomsarbeid.
Lyd / lys og bilde. Vedlikehold.

Født: 1962
Stilling: Førsteamanuensis UIS

Hvorfor stiller du til valg?
Å være med i menighetsrådet er givende og
utfordrende.

Verv: Leder, Kjellaren 2012-2017,
Speiderleder og kirketjener
2016-2019

4. INGRID BAMRUD GUSTAVSEN

Satsingsområder: Fortsette det
gode arbeidet. Hjelpe ledere med
å støtte på ulike måter.

1. GERD IRENE SØNDERLAND
Født: 1971
Stilling: Lærer
Verv: Lura menighetsråd
2005-2009. Lura menighetsråd,
leder 2015- 2019. Leder for
trosopplæringsutvalget
Ulike lederverv i barne- og ungdomsarbeidet
Satsingsområder: Flere familier velger
Lura menighet som sin menighet hvor de
opplever tilhørighet og får næring til sin tro.
Barne- og ungdomsarbeidet. Legge til rette for
frivillig tjeneste.
Hvorfor stiller du til valg?
Jeg ønsker å bli med i menighetsrådet fordi det
er en viktig tjeneste hvor man har mulighet til å
være med på å styre det lokale menighetsliv.
Det kan være både små og store veivalg som
må tas, som det er spennende å være med på.
For meg er det også motiverende å kunne
være med å bety noe for andre og det å kunne
utgjøre en forskjell.

Satsingsområder: Barne- og
ungdomsarbeidet. Gudstjenesten.
Dåpsopplæring 0-18 år.

Født: 1984
Stilling: Gartner
Satsingsområder: Barnekoret
Hvorfor stiller du til valg?
Ønsker å være med og hjelpe
andre. Bidra med min livserfaring.
Hjelpe til med uteområdet.

Hvorfor stiller du til valg?
Jeg vil bidra til at Lura menighet skal fortsette
godt menighetsarbeid med røttene festet i
trygg kristen grunn. Jeg ønsker at vi som
menighet skal ha realistiske mål for vår
aktivitet, glede oss over all framgang og møte
eventuelle tilbakegang med fatning.
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7. CAMILLA OSMUNDSEN

9. GEIR BARKVED

11. JAN HIIM

Født: 1989
Stilling: Lønnskonsulent Azets

Født: 1955
Stilling: Programmerer

Født: 1958
Stilling: Uføretrygdet

Satsingsområder: Å få barn
og unge inn i kirken.
Å gjøre kirken til en plass hvor
alle føler seg velkomne.

Verv: Lura menighetsråd 2005-2011,
Sandnes kirkelige fellesråd
2005-2011

Verv: Kirketjener

Hvorfor stiller du til valg?
Jeg ser på menighetsrådet som en fin mulighet
til å kunne være med å påvirke det som skjer i
kirken og på menighetens satsingsområder.

Satsingsområder: Barne- og
ungdomsarbeid
Hvorfor stiller du til valg?
Ønsker å bidra til å fortsette det gode arbeidet som
gjøres i Lura menighet.

Satsingsområder: At det skal
vokse i menigheten. At unge og
eldre skal trives sammen. At
evangeliet skal nå ut.
Hvorfor stiller du til valg?
Ønsker å være med å spre det gode budskap
sammen med hele menigheten. Bli bedre kjent
med kirkens innhold og hva den står for. Være et
redskap i Herrens hender.

8. RUNE ANDA
10. ARNE THOMAS HAALAND
Født: 1961
Stilling: Selvstendig
næringsdrivende
Verv: Medlem i Lura
menighetsråd 2009-2019,
medlem i Sandnes kirkelige
fellesråd 2015-2019
Satsingsområder: Lura menighet,
synlig i bydelen. Barn og ungdom. Musikk.
Hvorfor stiller du til valg?
Å sitte i menighetsrådet gir meg anledning til å
jobbe tettere sammen med stab og
menighetsråd, på de satsingsområder som
lages for Lura menighet.

Født: 1958
Stilling: Teknisk sjef, Cubility AS
Verv: Leder, Kjellaren 1998-2009,
ulike styreverv i næringslivet og
faglige foreninger 1988-2012
Satsingsområder: Sørge for at
kirkefremmede føler seg velkommen i
menigheten vår. Styrke det økumeniske
arbeidet i menigheten. Et sterkt og godt barne- og
ungdomsarbeid.
Hvorfor stiller du til valg?
Jeg ønsker å bidra til å gjøre kirken til et naturlig
samlingssted for enda flere. Jeg ønsker å bidra til
mangfold, jeg tror det beriker oss som menighet og
enkeltmennesker. Kirken gjør en viktig jobb i
bydelen vår. Gjennom deltakelse i menighetsrådet
vil jeg kunne være med å bidra til dette viktige
arbeidet. Jeg har en erfaringsbakgrunn som gjør at
jeg tror jeg kan gjøre nytte for meg.

12. OLAUS SØNDERLAND
Født: 1971
Stilling: Leder økonomiavdeling
Equinor
Verv: Medlem i økonomiutvalget i
Lura menighet. Ulike verv innen
økonomi og ledelse i forbindelse
med jobb
Hvorfor stiller du til valg?
Videreføre gode aktiviteter for alle. Legge til rette
for at Lura kirke kan være et naturlig utgangspunkt
for voksne som ønsker å utvide sin sosiale
omgangskrets. Jeg har vært med i Lura kirke i
snart 20 år og tenker at nå kan tiden være inne for
å bidra litt ekstra. Siden jeg er økonom vil jeg være
med å bidra til at menigheten også i neste periode 13 7
fokuserer på ansvarlig økonomisk drift.
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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.
Samme dag og sted som babysang.
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 3.-4. trinn (stifinnere) og 5.-10. trinn
(vandrere).
Tirsdag 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

RELATION
Ungdomsklubb. Hver fredag (når det ikke er Revelation,) 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

KJELLAREN
Ca. annenhver fredag fra kl. 17.45-19.45
Kjellaren er en klubb for gutter og jenter på 5.-7. trinn.
Vi har turneringer, kiosk, konkurranser 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.
Søndagsskole inne: 08.09., 10.11. og 01.12. (juleverksted).
Supersøndager: 01.09., 29.09 og 03.11. med uteaktiviteter.
Oppmøte i Håholen barnehage.
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., 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

KRIK
Sportsgruppe med andakt i pausen. Lura skole kl. 18.0020.00. Fredager: 06.09., 20.09., 04.10., 25.10., 01.11.,
15.11., 06.12.
Kontaktperson: Synne Skjefrås Alsaker 97 50 03 68
REVELATION
Ungdomsgudstjeneste en fredag 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
diakonimedarbeider Tore Edland. Da blir bønneemnet ditt lagt
til bønnepermen, og en av våre forbedere vil fortsette å be for
ditt bønneemne i 3 måneder.
Kontaktperson: Tore Edland, tlf. 95 93 70 21

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
www.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

Diakonimedarbeider Tore Edland
te248@kirken.no

95 93 70 21

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

Berit Voster Heggen er rektor på Lura skole. Hun er
lærer med videreutdanning i skoleledelse. Hun har
karriere som lærer, inspektør og rektor andre steder
før hun tok over som rektor på Lura skole for 8 år
siden. Hun og mannen bor på Gausel, de fem voksne
barna har flyttet ut.
I juni hadde dere skolegårdsfest på Lura skole?
Ja, det var andre gang med dette flotte tiltaket.
Initiativet kom fra FAU, og foreldre, alle ansatte på
skolen og elevene har vært ivrige og entusiastiske.
Lokallag og foreninger stilte opp med stands og
aktiviteter. Kiosk, kaste våt svamp med lærer som
blink, korpsmusikk, avduking av bildet med brødrene
Ingebrigtsen, og kanskje aller mest "bli-med-dansen"
bidrog til flott stemning.
Hva ønsker dere å oppnå med skolegårdsfesten på
Lura skole?
Dette initiativet fra FAU er fin måte å vise fram
skolen med sitt berikende mangfold, og å skape
relasjoner i nærmiljøet. Mange aktiviteter som barna
er med på i fritiden, f.eks korps, speider, kirken,
idrettslaget osv var med, og barna kunne stolt glede
seg i skolegården.
Hva finner du på i fritiden din?
Jeg har løpt noen halvmaraton, og nå leker jeg med
tanken om et ordentlig maraton! Skjønnlitteratur er
kjekt, musikk hører jeg mye, gjerne blues, Reidar
Larsen er en av favorittene. Hytteliv byr på gode
opplevelser.
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Hvordan blir tiden framover?
I tillegg til det vanlige skolearbeidet, blir det ekstra
fokus på nye læreplaner som trer i kraft høsten 2020.
Og vi kommer til å jobbe for ny skolegårdsfest til
våren!!

