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Lederen:

Det var som kjent valg i september
og Lura menighet har fått et nytt
menighetsråd. Noen av oss
fortsetter, mens andre er helt nye inn
i denne typen arbeid. Det blir
spennende å lage ny handlingsplan
som setter fokus for arbeidet de
neste fire årene. Har noen utenom
menighetsrådet innspill å komme
med, er vi selvfølgelig åpne for å ta
imot dem.
Vi har fått til mye i forrige periode,
men vi ønsker stadig å få til enda
mer. Det er et variert arbeid i kirka
gjennom hele uka både for liten og
stor. Velkommen skal du være!
Tradisjonen tro blir det arrangert
Lura-aften i år også i forbindelse
med tenning av julegrana ved Lura
kirke. Skolekorpset er som i fjor
med og skaper god stemning. Vi
startet en ny tradisjon i fjor med et
lite julemarked ute ved
kirketrappene. Dette følger vi opp i
år også. Det blir blant annet salg av
hjemmebakte julekaker, svibler,
hjemmelagde kort, lapper, kaffe og
gløgg. Inntektene går som i fjor til
byprestene i Sandnes som driver et
viktig arbeid blant rusavhengige i
byen vår.
Møt opp du også!

Gerd Irene Sønderland
Leder i menighetsrådet

Gudstjenester i Lura kirke
Søndag 10.11 22. søndag i treenighetstiden
Kl.11.00 Luk 10,25-37 Gudstjeneste med
dåp og nattverd ved vikarprest Fartein
Valen-Sendstad 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 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 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 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 15.12 3. søndag i adventstiden
Kl.11.00 TEMA: TRO Troens verb - hva gjør
vi? Gudstjeneste med dåp ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 22.12 4. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Luk 1,46-55 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Tirsdag 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. Sang ved Solveig
Skjefrås Alsaker.
Kl. 16.30 Luk 2,1-20 Julaftens gudstjeneste
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord. Sang ved Solveig
Skjefrås Alsaker.
Onsdag 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. Lura kirkekor deltar. Sang
ved Solveig Skjefrås Alsaker.
Søndag 29.12 Romjulssøndag
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE
Søndag 05.01 Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Matt 2,1-12 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 12.01 2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Matt 3,13-17 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 19.01 3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Joh 2,1-11 Familiegudstjeneste med
nattverd ved vikarprest og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 26.01 4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 TEMA TRO: Misjon. Gudstjeneste
med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og
kantor Viggo Fagerjord. Misjonsforeningen og
konfirmanter deltar.
Fredag 31.01
Kl. 19.00 Revelation - ungdomsgudstjeneste
med nattverd i kirkekjelleren ved Simon
Wallem Dahl.
Søndag 02.02 5. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 TEMA TRO: Nattverd. Gudstjeneste
med nattverd ved ungdomsprest Simon
Wallem Dahl og Revelation-bandet.
Konfirmanter deltar.

Søndag 09.02 Såmannsøndag / Bibeldagen
Kl. 11.00 Luk 8,4-15 Familiegudstjeneste med nattverd
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket
Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo Fagerjord.
TÅRNAGENT/BIBELHELG
Fredag 14.02
Kl. 19.00 Revelation - ungdomsgudstjeneste med
nattverd i kirkekjelleren ved Simon Wallem Dahl.
Søndag 16.02 Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Matt 17,1-9 Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 23.02 Fastelavnssøndag
Kl. 11.00 Joh 17,20-26 Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 01.03 1. søndag i fastetiden
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE
Onsdag 04.03
Kl. 20.00 Matt 4,1-11 Kveldsgudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.
Fredag 06.03
Kl. 19.00 Revelation - ungdomsgudstjeneste med
nattverd i kirkekjelleren ved Simon Wallem Dahl.
Søndag 08.03 2. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 TEMA TRO: CREDO TROSBEKJENNELSEN
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. Lura
kirkekor deltar.
Onsdag 11.03
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 15.03 3. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 TEMA TRO: GI NOE TILBAKE
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Onsdag 18.03
Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
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Mat for kroppen i kirka
Tekst og bilde: Turid Furdal

Kjøkkensjefen konstaterer at de etter noen startvansker har
lykkes med å skape en ny møteplass for folk på Lura.

- Men vi trenger flere frivillige. De som er med sier at det
Tilbudet om spise middag i kirka samler fra 40-60
lurabuer hver gang. Oppmøtet rundt middagsgrytene har er veldig kjekt, sier Cathrine Eide.
i høst tatt seg veldig opp, sier kjøkkensjef Cathrine
Eide.
- Vi ønsket at flere barnefamilier skulle ta turen til kirka,
sier Cathrine som også er menighetspedagog. Hun
husker ikke hvem som hadde ideen, men i fjor høst
begynte i alle fall menigheten å invitere folk i bydelen
til familiemiddag annenhver uke. Man melder seg på i
forkant.
En onsdagsettermiddag i oktober lukter det av tomat,
kjøttdeig og muligens litt hvitløk når man kommer inn
døra. Ved suppegryta øser far Terje Fjellheim opp
tacosuppe, mens Tobias og Ida (5) følger med.
- Ida skal på barnekor like etterpå. Middagsserveringen i
kirka er et veldig fint tilbud, spesielt når mor er ute og
reiser. Maten er tilpasset ungene også. Vi har vært
veldig fornøyde begge gangene vi har spist her, sier
Terjel. .
Rundt et par-tre sofabord sitter konfirmantene som har
bidratt til dagens middag. Middagen smakte bedre enn
forventet, mener en av dem. Ingeborg og Marte har spist
her før.

Kjøkkensjef Cathrine Eide etterlyser flere frivillige til å
stå ved grytene.

Tobias, far Terje og Ida Fjellheim forsyner seg med tacosuppe.

- Dette er veldig kjekt, fordi vi får være med folk på
egen alder og spise middag med dem, sier de to.
Familien Fagerjord spiser middag i kirka for første
gang.
- Nydelig! Veldig bra tiltak, mener mor Brit Sissel
Fagerjord. Far Viggo som er kantor i kirka, legger til at
de ville gjøre noe kjekt sammen med familien.
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- Gir dette mersmak?
- Jada, svarer sønnen Isak, overbevisende.
Andreas, Brit Sissel, Isak og Viggo Fagerjord likte godt middagen de fikk.

Konfirmantene Ingeborg H. Nakling, Karoline Vatne Stene, Pia og Nora
Foto: Jan Sindre Stokka
Leirvik var med og laget middagen.

SMÅ, HVITE HJERTER

Velkommen til

Tekst og bilde: Åsfrid Sellevold

I høst har det blitt hengt små, hvite hjerter ned fra det
vakre, blå kirkeskipet i Lura kirke.
Det er Else Marie Lunde som har hatt ideen og som står
for utformingen av hjertene. Hun inviterte for en tid
tilbake en gjeng damer hjem til seg i loftsstua der
morens gamle sybord står klar til filting til enhver tid.
Noen av damene hadde erfaring med filting fra før, mens
andre prøvde seg på teknikken for første gang. Ull blir
lagt rundt en mal i papp, i dette tilfellet et hjerte, og
varmt såpevann gnis inn. På den måten filtrer fibrene i
ullen seg sammen og blir til ett stykke. Etterpå ble det
lagt på biter av hvit silketråd som pynt. Else Marie kan
fortelle at entusiasmen i gruppa steg etterhvert som de
små, lodne hjertene tok form, og mange ville lage flere
hjerter etterhvert som de følte de fikk tak på teknikken.
Kateket Marianne Kleppe-Chung har fått seg ny
symaskin. Med den kan hun enkelt sy navn på dåpsbarna
og dato for dåpen på båndene som blir festet på hjertene.
Hjertene er nemlig en del av kirkens trosopplæringsprogram som har overskriften "Sammen ombord". I
dåpen blir barna "tatt ombord i kirkeskipet" der Jesus
selv står ved roret. Hjertene vises fram ved
dåpshandlingen og blir siden hengt opp i kirkeskipet som
en konkret påminnelse til menigheten om barna som er
døpt i Lura kirke. Planen er at de skal bli hengende
omtrent ett år før de tas ned og foræres dåpsfamiliene i
en tilstelning i kirken.

I en tid der media for det meste er opptatt av synkende
oppslutning om kirken, er det oppløftende å se at
hjertene sakte, men sikkert blir flere. De gir oss en
konkret påminnelse om alle de som ønsker at barnet
deres skal være med i kirkeskipet på livets seilas.

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 våren:
8. og 22. januar, 5. og 19. februar, 4. og 18. mars, 1. 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.
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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

BASAR

En bok. En uke. Mange gode opplevelser!

Mye folk og god stemning på basaren i Lura kirke lørdag
26. oktober. Det kom inn over kr. 140 000,-. Dette er et
viktig bidrag til barne- og ungdomsarbeidet i Lura
menighet.

Vi gjentar suksessen fra i vinter, og arrangerer Bibeluka
2020. Sett av 9.-16. februar 2020 allerede nå!
For folk flest
Bibeluka er en felleskirkelig festival i Sandnes. Formålet
med festivalen er å inspirere til bibelbruk, skape
nysgjerrighet overfor Bibelen, vise at Bibelen er for folk
flest, vise at de ulike kirkesamfunnene står sammen om
det aller viktigste, og ikke minst samle inn penger til
årets bibeldagsprosjekt; bibelspredning i Kina.

Mange flotte gevinster til
hovedtrekningen

Kafeen kunne by
på mange
godbiter.

Kurs og Kultur
I 2020 vil det også være programinnhold for enhver
smak: Bibelmaraton, temagudstjenester,
kulturarrangementer, familiearrangement med Sandnes
soul children og Bibelrelatert kurs. Vi gjentar bl.a.
suksessen med salmearrangement i Høyland kirke!
Bibeluka i Gand kirke:
Ryfylke Livsgnist kommer med forestillingen "Nåde" til
Gand kirke. Ryfylke Livsgnist stod bak
suksessforestillingen "Luther med latter" i 2017. Nå er
"professoren" tilbake med en ny forestilling. Professoren
er headhunta som konferansier for kvelden, og byr på
seg selv med sin lune humor og sitt originale vesen. I
"Nåde" er kontrastene og virkemidlene store og sterke,
historiene rører ved det dypeste i troen vår.
Forestillingen utfordrer både lattermusklene og
tårekanalene.
Følg med på facebook "BibelukaSandnes" for
programoppdateringer og nyheter.
Alt overskudd går til Bibeldagsprosjektene i Kina.

"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 på nyåret: 8. januar
Byggeklossen. For babyer og småbarn i følge med voksen.
Onsdager kl. 09:30-13:00. Oppstart på nyåret: 8. januar
Søndagsskolen. Fra 3 år og oppover.
Se datoer på Facebook og nettsiden
Tårnagenthelg. for 3. trinn
Lørdag 8. og søndag 9. februar
Tretoppen. for 1. trinn
4 samlinger i løpet av vårsemesteret. Følg med på nettsiden og
Face book.
Påske. for 4. trinn
Mandag 23. mars og mandag 30. mars
På Sporet. for 5. trinn
Lørdag 18. april og søndag 19. april
Lys Våken. For 6. og 7. trinn. Lørdag 8. desember til søndag 9.
desember. Overnatting i kirkerommet. Lys våken for Gud og andre
mennesker.
For mer informasjon: www.kirken.no/lura
Du finner oss også på facebook: www.facebook.com/lurakirke.

Åresalget gikk så
det knirket i
kirkeskipet

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

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger,
Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
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Del raust av den store
gleden

hverdagene. Hvordan lever vi evangeliet ut, hvordan
deler vi tro?

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Nei, det kan ikke bli for mye av det gode! Del raust av
troen. Del raust av gleden. Det du gir, gjør deg rikere.
Anne Lise Ådnøy
Biskop

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

Med ønsker om en velsignet julehøytid!

Elina Andersen Killingland
Matias Bjørkevoll Ersland
Malvin Johan Stavnem Sviland
Theo Mathias Karlsson Vikanes
Ingeborg Bærheim Ottøy
Christian Skjefrås Haaland
Andreas Helgøy Svendsen
Tiril Huse-Olsen
Adelen Nygaard Eiane
Mille Hoff Nystad
Sverre Homnes Tøraasen
Amalie Kvamme Bjerkås

Kan det bli for mye av det gode? Evangelium betyr
"Godt nytt". Noe nytt har skjedd i vår tid, selv om det er
over 2000 år siden. Det er like enestående som at verden
ble skapt. Gud ble menneske.
Noen har båret ordet om dette fram til oss. Det startet
med engelens ord: "Jeg kommer til dere med bud om en
stor glede, en glede for hele folket".

Døde

Evangelistene vil ikke være nøytrale, de vil påvirke til
tro. Matteus kaller Jesusbarnet Immanuel, Gud med oss.
I dette navnet ligger hele juleevangeliet, både sånn at
Gud ER med oss, og at Gud er MED oss. Navnet blir en
slags programerklæring. Gud sier: Nå er jeg med dere
samme hva som skjer. Et ekko av disse ordene finner vi i
dåps- eller misjonsbefalingen der Jesus sier: "Se, jeg er
med dere alle dager."

- Lær oss å telle våre dager,
så vi får visdom i hjertet Petter Alexander Sørensen
Toralf Olsen
Olai Mjånes
Sigrun Pauline Vatne
Solfrid Fossmark Leonhardsen
Astrid Aakra
Geir Arne Sømme
Sigurd Olai Lindeland
Morten Jensen
Bjørg Byberg

Dikteren Heinrich Böll var ingen kirkevenn, likevel sa
han: "Jeg tror at en verden uten Kristus ville få selv
ateistene til å lengte etter ham. Hvem andre kan slik som
ham lokke fram det beste i oss: Omsorgen for det svake,
troen på at det nytter, at det går an å begynne på nytt."
"Verden var aldri helt forlatt", synger artister, skolebarn
og menigheter i førjulstida. Takk Gud for det!
Bevegelsen startet med engelens ord "Jeg kommer til
dere med bud om en stor glede". Nå beveger Ordet om
gleden oss videre inn i mange spørsmål og ut i

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger,
Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
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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.
Samme dag og sted som babysang.
Åpent hver onsdag fra kl. 09.30-13.00.
Oppstart: 8. januar
Kontaktperson Solveig Frick: 97 58 58 27

RELATION
Ungdomsklubb. Hver fredag (når det ikke er Revelation,) fra
kl.20.00 - 23.30.
For ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
Datoer: 06.12, 13.12 og julebord 20.12, 10.01., 17.01.,
24.01., 07.02., 14.02., 13.03., 27.03 og 03.04.
Kontaktperson Simon Wallem Dahl: 47 66 87 79

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
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: 15/11, 13/12, 10/1, 24/1, 7/2, 13/3, 27/3, 3/4
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. Datoer: 01.12 (juleverksted)
Følg med på Face book og nettsiden for datoer for våren
Kontaktperson Anne Marie Nilsen: 90 61 91 07
LURA BARNEKOR
Annenhver onsdag kl. 17.15-18.30., samme dag som det er
familiemiddag.
Kontaktperson: Margaret Berland, 93 60 33 98

KRIK
Sportsgruppe med andakt i pausen. Lura skole kl. 18.0020.00. Fredager 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: 31.01., 21.02., 06.03. 20.03.
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: 21.01., 18.02., 17.03., 21.04. og 19.05.
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 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

15
77

920 82 828

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

Øyvind Dahl, professor i interkulturell
kommunikasjon, er født og hadde mye av sin
barndom på Madagaskar, hvor han også vendte
tilbake til som misjonær og lærer. Han og kona bor
nå på Lura. De har tre voksne barn og ni barnebarn.
Du er kanskje mest kjent for Senter for
interkulturell kommunikasjon?
Jeg er egentlig utdannet realist, og jeg var lektor i
realfag på Den lutherske kirkens lærerskole på
Madagaskar. Etter hvert ble jeg svært interessert i
kommunikasjon og relasjoner. I mitt virke som lektor,
rektor, Kirkens u-landsinformasjon, Norsk misjons
bistandsnemd, Nordic Network for Intercultural
Communication, Vennskapsforeningen Norge Madagaskar, så var dette viktig. Og etableringen av
Senter for interkulturell kommunikasjon i 1991 var
utrolig interessant.
Og som pensjonist er du fortsatt aktiv?
Ja, jeg deltar på konferanser, holder foredrag og
skriver. Blant annet har jeg nyskrevet boka "Møter
mellom mennesker", og jeg har også skrevet en
utgave på engelsk. Å forstå og å bli forstått er viktig,
enten det gjelder mellom enkeltmennesker eller
mellom kulturer.
Hva annet driver du på med?
Familien er viktig. Og jeg liker å snekre og fikse ting.
Hytta er i stor grad en hobby for meg. Jeg svømmer
ukentlig på Gamlingen. Ellers har kona fått meg med
på torsdagskonsertene med SSO, det er flotte
opplevelser med dyktige musikere.
Og nå er det snart jul?
Den skal feires sammen med familie. Men før det
skal jeg på konferanse til Madagaskar, der det også er
feiring av 50-års jubileum for skolen jeg jobbet på.
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