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Søndag 27.09 17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Joh 11,17-29 og 30-46
Presentasjonsgudstjeneste med nattverd ved kateket 
Marianne Kleppe-Chung, ungdomsprest Simon 
Wallem Dahl, sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord. De nye konfirmantene blir 
presentert.
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Gudstjenester i Lura kirke

 

Lederen:

Klokkene ringer 
for deg

Du lurer kanskje på hvorfor 
kirkeklokkene har ringt lørdager kl. 
17 de siste månedene?                                 
Eller fredag 8. mai kl. 15? For ikke 
å snakke om påskeaften og 
pinseaften da de ringte en hel time? 

Kirkeklokker har vært i bruk siden 
500-tallet for å kalle folk til 
gudstjeneste og bønn. De har ringt i 
jubel ved bryllup og for sorg ved 
gravferd. De har ringt til høytid og 
fest, men også for å varsle brann 
eller angrep. Men den 8. mai 1945 
ringte de en time for freden. For 
friheten.

Frem til 1800-tallet ringte 
kirkeklokkene ved arbeidsdagens 
begynnelse og slutt. Og nå denne 
våren har de altså ringt helgen inn 
hver lørdag. Som et håpstegn. 
Stillheten har blitt brutt og lyden av 
kirkeklokkene kunne gi styrke til 
kampen for å bekjempe spredningen 
av viruset. De minnet om at vi tror 
på en Gud som vil menneskene vel 
og har et håp om at sykdom, sorg og 
død en dag vil ta slutt. Ved 
inngangen til påske og pinse ringte 
klokkene på Lura en time med 
høytidens budskap som er 
inngravert på dem; Tro, Håp og 
Kjærlighet. La oss dele det med 
hverandre. 

Marianne Kleppe-Chung
Vikar for daglig leder
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Søndag 07.06 Treenighetssøndag
Kl. 11.00 Matt 10, 29 - 31 
Utendørs familiegudstjeneste med 
SKAPERVERKETS DAG ved kateket 
Marianne Kleppe-Chung, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Knut Sellevold. 
Speiderne deltar.

Søndag 14.06 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 3,11-12
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 21.06 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk 14,15-24
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 28.06 4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 1 Kor 9,24-27
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest 
Fartein Valen-Sendstad og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 05.07
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 12.07 Aposteldagen/6. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00 Luk 5,1-11 
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 19.07
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 26.07 8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 6,19-24
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest 
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 02.08
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 09.08 10. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11.00 Luk 5,27-32
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest 
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 16.08 11. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 23,37-39
Familiegudstjeneste med dåp ved kateket 
Marianne Kleppe-Chung, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Skolestartsmarkering for de som skal begynne 
i 1. klasse. 

Søndag 23.08 12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 6,24-34
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 30.08 13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 25,14-30
Samlingsgudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor 
Viggo Fagerjord. Presentasjon av og forbønn 
for alle menighetens aktiviteter.

Søndag 06.09 Vingårdssøndag/14. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 20,1-16
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest og 
kantor Viggo Fagerjord.

Lørdag 12.09
Gudstjenester med konfirmasjon ved kateket 
Marianne Kleppe-Chung, ungdomsprest 
Simon Wallem Dahl, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
 
Søndag 13.09
Gudstjenester med konfirmasjon ved kateket 
Marianne Kleppe-Chung, ungdomsprest 
Simon Wallem Dahl, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Lørdag 19.09
Gudstjenester med konfirmasjon ved kateket 
Marianne Kleppe-Chung, ungdomsprest 
Simon Wallem Dahl, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 20.09 16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Mark 7,31-37
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor 
Viggo Fagerjord.

SMITTEVERN I LURA KIRKE

Til alle som besøker Lura kirke:      
Kan du være Korona syk, har symptomer på 
luftveisinfeksjon eller er i karantene, må du 
dessverre gå hjem og komme tilbake en annen 
gang.

Myndighetene har stilt som krav at vi har 
oversikt over hvem som er til stede derfor har 
vi registrering ved inngang på åpne 
arrangementer (slettes etter 10 dager). 
Maksimum 50 deltakere.

Alle har ansvar for å vaske seg på hendene og 
bruke antibac som står framme ved inngangen.

Alle har ansvar for å holde avstand 
- unngå fysisk kontakt. 
Inne i kirkerommet skal det være to tomme 
stoler mellom personer fra ulike 
husholdninger.

Husk å hoste / nyse i papir eller armkroken.

Ikke berøre / ta på flere steder enn du må i 
bygning og på inventar.

Det er en smittevernsansvarlig for hvert 
arrangement og kirken blir rengjort etter 
gjeldende rutiner før og etter arrangementer. 
Rutinebeskrivelse finnes ved inngang til 
kirkerom og på kjøkkenbenken i kjelleren. 
Gjeldende fra 15. mai 2020



Foto: Jan Sindre Stokka

Åtte personer om koronatiden

Sigbjørn Pedersen, ansatt i Håholen barnehage
Hvordan har koronatiden vært for deg?
Den har vært preget av mye familiekos. 
Det har vært et privilegium å ha 
hjemmeundervisning og oppfølging av 
mine egne barn. Jeg har kunne være 
100% til stede, og har brukt masse tid på 
for eksempel matteleksa. Og så har jeg hatt 
hjemmekontor og lagt ut 14 videoer med 
eksperimenter. Sånn som flaskerakett, og Mentos som spruter 
i været.

Hva har vært rarest?
Det å ikke kunne håndhilse. Jeg er veldig fysisk av meg, og 
det å ikke kunne berøre andre har vært merkelig.

Har du lært noe nytt om deg selv?
Ja, kanskje at jeg får lettere dårlig samvittighet enn jeg trodde. 
Jeg skulle ha jobbet så mye mer på hjemmekontoret. Og 
barna har lært at de setter mye større pris på skolen enn de 
visste. Det var jubel og stas da skolen stengte, men det ble 
ikke så gøy i lengden. Og så har jeg lært barna mine bedre å 
kjenne. 

Oliver, Porsholen skole:
Hvordan har koronatiden vært for deg?
Kjedelig. Kjedelig å ikke være med venner, 
bare være med søskenbarnet som bor i 
nabohuset. Kjedelig å bare snakke med 
venner på skjerm.

Hva har vært rarest?
At vi har måttet holde 2 meter avstand.

Har du lært noe nytt om deg selv?
Klarer ikke å være så lenge vekke fra andre.

Olav, Lura skole:
Hvordan har koronatiden vært for deg?
Helt passe. Mindre aktiv ute med venner. 
Men mer aktiv online. Det har vært helt ok 
med hjemmeskole. Litt tekniske problemer 
har det vært. Men vi har fått ha noen tester 
i noen fag. Men i morgen begynner vi på 
skolen igjen. 

Hva har vært rarest?
Ikke å ha vært med venner på lenge. Å holde avstand til 
alle.

Har du lært noe nytt om deg selv?
Egentlig ikke.

Ingeborg Nakling, konfirmant:
Hvordan har koronatiden vært for deg?
Veldig ensomt og kjedelig. Spesielt. 
Jeg savner å klemme folk.

Hva har vært rarest?
Ja, si det. Kanskje det å ikke være 
med noen.

Har du lært noe nytt om deg selv?
Nei, egentlig ikke.

Sofie Nybø, russ: 
Hvordan har koronatiden vært for deg (som russ)?
Det har vært veldig uvant, og veldig 
kjipt at alt av russetreff, og alt sosialt vi 
hadde lyst til å gjøre nå denne våren ble 
avlyst, eller sterk begrenset. Det er 
selvsagt deilig at eksamen ble avlyst, 
men jeg savner å kunne være med 
venner og ha det kjekt slik som før, 
selv om vi selvsagt finner på ting å gjøre 
innenfor de rammene vi har.
 
Hva har vært rarest?
Jeg synes at en rar ting har vært hvor naturlig det har vært 
å følge de reglene og de nye vanene, slik som 
hjemmeskole, fordi alle sammen gjør det. Etter noen dager 
ble det normalen, og man blir veldig fort vant med ting.
 
Har du lært noe nytt om deg selv?
Ikke noe spesielt som jeg kommer på, men jeg har merket 
at man finner raskt ut hvor god man er til å ha struktur på 
dagene sine uten en normal skolehverdag som holder 
strukturen for deg.

Ivar Wollertsen Samnøy, ansatt i kirken:
Hvordan har koronatiden vært for deg?
Veldig spesiell. I begynnelsen 
trodde jeg ikke det var så alvorlig, 
men da en kjenning døde av viruset, 
forstod jeg alvoret. Mange personer 
kjørte meg i bilen min i begynnelsen, 
men dette ble etter hvert begrenset til 
kun to personer. Har hatt hjemmekontor 
det meste av tiden - da var det deilig å komme tilbake på 
jobb!

Hva har vært rarest?
At det nesten bare var matbutikker som fikk lov til å holde 
åpent med begrenset antall personer inne om gangen.  

Har du lært noe nytt om deg selv?
At jeg i denne perioden har lært meg å tenke nytt og være 
kreativ. Jeg oppdaget at jeg kan bety noe for andre ved å 
ringe folk og holde kontakten på den måten. 

Liv Vevatne, pensjonist og kirkenabo:
Hvordan har koronatiden vært for deg?
At jeg 15. mars mistet mannen min, 
Kristen, har selvsagt satt sterkt preg på 
denne perioden. Sorgen over ham er 
tung å bære. De siste dagene han levde, 
var det bare jeg som fikk lov til å besøke 
ham på Rundeskogen BOAS pga. 
smitteverntiltakene. Dette var sårt for resten 
av familien. Men slik måtte det jo være, selv om ingen av oss 
var smittet. Det har gått bra med meg, men det oppleves 
ensomt iblant. Det har jo vært så lite å kunne delta på; det er 
liksom så mange lag av savn oppå hverandre. Men telefonen 
er god å ha. Å kunne ringe og snakke med familie og venner 
hjelper på. Ellers prøver jeg å gå tur hver dag. Da treffer jeg 
folk også.

Hva har vært rarest?
Usikkerheten, hva man kan våge?... Jeg har prøvd å si til meg 
selv: Man må leve også! Derfor har jeg gått mye tur - og hatt 
venninnetreff på verandaen.

Har du lært noe nytt om deg selv?
Nei - jeg vet ikke  Kanskje at denne tiden har virvlet opp 
minner fra andre tøffe perioder i livet.

Knut Magne Dalland, driftskonsulent:
Hvordan har koronatiden vært for deg?
Det har gått ganske greit, og både 
kona og jeg har hatt hjemmekontor 
hele tiden.
 
Hva har vært rarest?
Det har vært rart å se alle flya parkert 
på og rundt flyplassen, og det har vært 
merkelig å ikke kunne besøke venner og familie.
 
Har du lært noe nytt om deg selv?
Har oppdaget at jeg kan være ganske sosial og effektiv i 
arbeidet, selv om det meste foregår med hjemmekontor 
Teams.
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KONFIRMANTER HØSTEN 2020

LØRDAG 12. SEPTEMBER:
Birk Einarson Vetrhus
Bjørnar Peikli
Daniel Austria Johansen
Eirik Torjusen Tjeltveit
Emilie Asserson Kittang
Håkon Thomassen
Ingrid Lima
Isach Kamfjord
Leah Erica Hartmann Gulbrandsen
Magnus Torjusen Tjeltveit
Malin Nyberg
Nora Leirvik
Pia Andre Leirvik
Thea Nesheim Aukland
Thea Angelsen Haugvaldstad

SØNDAG 13. SEPTEMBER:
Aleksander-Mikal Eskeland Thorkildsen
Felix Røskar Galde
Frida Tafjord Fjeldsbø
Hugo Hummervoll
Magnus Berland
William Gjesdal Hansen

LØRDAG 19. SEPTEMBER:
Adrian Strømstad
Daniel Clausen Stokvik
Kari Molvik Nilsen
Karoline Vatne Stene
Maria Langeland
Mathias Rørtveit Steinsvik
Mikael Andrè Lilleberg
Sarah Nygård
Albert Nygård Holgersen
Aleksander Gjervik
Charlotte Helleren Skimmeland

Vegard Skadberg Gjesdal
Charlotte Øvestad
Emma Salte Handeland
Endre Grøttem Eikehaug
Endre Nilsen
Erlend Aasen
Isabel Meland Tapper
Kristian Steinsbø Seljebotn
Kristian Ravnås
Madelen Skaten
Markus Salgado Slettebø
Sanne Skauvik Høyland
Vetle Bunes-Larsen
Vivian Thu Bjaanes

Fredrik Hovstad
Ingeborg Hansteen Nakling
Ingvild  Skuland
Kamilla Birgitte Skogerbø
Maja Eriksen
Mari Gjerde
Mariell Stensland Hamre
Marte Roth Aarskog
Olivia
Sandra Terjesen

17. MAI

Det ble en spesiell 17. mai feiring i Lura kirke i år. Etter 
en lang tid med "shutdown", ble kirkens dører igjen 
åpnet til to gudstjenester på selveste nasjonaldagen. 
Sokneprest Øyvind snakket om frihet; frihet som nasjon 
og vårt håp i Jesus Kristus som gir oss en større frihet.
Klokken 13 deltok noen av de oppmøte i den nasjonale 
syngingen av nasjonalsangen utenfor kirken. Under 
gudstjenesten ledet kantor Viggo an på orgelet, og vi 
fikk synge og feire nattverd sammen.

En bunadpyntet forsamling med norske flagg, forlot 
kirken med påfyll og glede. Så selv om det var en 
annerledes 17. mai feiring, så var det en god og 
meningsfull markering av Norges frihet som nasjon og 
en påminnelse om en større frihet som ikke er brutt. Det 
er vårt håp og frihet i Jesus Kristus som alltid er 
tilstede, i kirken og i oss. Det fortjener både et hipp 
hurra og et høyt amen. Gratulerer med dagen!
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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 datoer er satt opp for høsten:
2., 16. og 30. september, 14. og 28. oktober, 11. og 25. november
 
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



Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

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

Bilde: Jan Sindre Stokka

Disse to har startet podcasten «Stories 
of Lura»

Fra innspillingen av Revelation 28. april som ble sendt på internett
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"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 26. august

Byggeklossen. For babyer og småbarn i følge med voksen.
Onsdager kl. 09:30-13:00. Oppstart 19. august

Søndagsskolen. Fra 3 år og oppover. 
Søndager kl. 11:00. Se datoer på Face book og nettsiden

4-åringer. Klubb for 4-åringer med utdeling av 4-årsbok. 14. oktober, 28. 
oktober, 11. november og 15. november 

Skolestartsmarkering. For de som skal begynne i 1. klasse.
Skolestartsfest i familiegudstjenesten 16. august kl. 11. Ta med skolesekk 
og pennal! Vi feirer at du skal begynne på skolen. Og du får en gave til 
skolen fra oss.

Høsttakk. For 2. trinn. Kl. 17.30 til 18.30. tirsdagene 22. september, 29. 
september og 13. oktober. Familiegudstjeneste med høsttakkefest søndag 
18. oktober

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. De på 5. trinn er spesielt invitert denne høsten:
Fredager 18.45 til 19.45. Oppstart 4. september.

KRIK. 8. trinn. Fredager i gymsalen på Lura skole. Kl. 18 til 20.
Oppstart: 

Relation. 8. trinn. Ungdomsklubb de fleste fredager på høsten kl. 20 til 
23.30. Se faste aktiviteter bak i bladet.

Konfirmant kick-off. Årets konfirmanter på 9. trinn.
Lørdag 26. september (eller søndag 27. september). Hele dagen. Masse 
aktiviteter.

Follow me training. 10. trinn. Lederkurs. Oppstart i 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: mk366@kirken.no

Selv om ikke store 
grupper av ungdommer 
har kunne møtes i kirken 
har det vært aktivitet hele 
våren. Det har vært 
Revelation 
(ungdomsgudstjenester) i 
live sendinger fra kirken, 
Follow me (leder 
fellesskap) samlinger 
på nett, husfellesskap 
over internett, interaktive 
underholdningskvelder 
og etter alt dette var 
ferdig oppstod det en 
podcast da savnet ble 
stort etter mer program:  

Følg med på @ungilura 
og instagram: lurakirke                                                                                       

NY VAKTMESTERGRUPPE

I Lura kirke har vi nå fått i gang en vaktmestergruppe. 
Hver tirsdag stiller en gjeng frivillige som tar på seg 
forefallende arbeid både ute og inne. Denne våren 
har de reparert deler av den ytre mursteinseggen og 
utført forskjellig snekkersrbeid innendørs. På bildet 
kan du se Jostein Tunheim og Jostein Nygård i 
arbeid med ny scene i storesalen i kjelleren. Hvis du 
har lyst til å være med i denne gruppen er det bare å 
melde seg. Dette er et arbeidsfellesskap der både 
kvinner og menn er velkomne!

F.v. Jostein Nygård, Jostein Tunheim og Jan Stokka

Nygård og 
Tunheim i full 
gang med 
bygging av 
scene

UNGDOMSARBEIDET I LURA MENIGHET DA KIRKE-
BYGGET VAR STENGT



Tannlegesenteret
Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310
Tannlegene Arne Skumsnes, Christine 

Skumsnes, Inger Christine Wigen. 
Tannlegene MNTF.

Hvor mange har du håndhilst på etter 12. mars? Det 
føles uendelig lenge siden julaften. Da stod jeg 
tradisjonen tro og hilste på omtrent 1000 personer etter 
våre tre gudstjenester i Lura kirke. Jeg liker det. Å ønske 
hverandre "God jul!" står for meg som ett av 
høydepunktene i julefeiringen. Julen 2019 kjennes nå så 
uendelig lenge siden, så fjernt. For siden 12. mars, da 
Norge og resten av verden ble Covid19-stengt, har jeg 
knapt håndhilst på noen...

Kanskje har disse tøffe tidene vi nå har vært gjennom, 
lært oss noe. For eksempel at alt henger sammen med 
alt. Særlig på det økonomiske området har man smertelig 
fått erfare dette. Eller at fellesskap IKKE er en selvfølge. 
Ei heller gudstjenestefellesskapet er en selvfølge. Det å 
ta imot brødet og vinen i nattverdsmåltidet er heller ikke 
noe selvsagt.  Jo da, vi har lagt ut musikkandakter og 
gudstjenester på nettet. Det er bedre enn ingenting. Men 
ingenting kan erstatte det å være i samme rom. Alt annet 
er bare nødløsninger, erstatninger.

Jesus visste hva han snakket om, også når det gjaldt 
fellesskap. Han sier: "Jeg er vintreet, dere er greinene."  
(Joh 15,5a) Vår Herre er tydelig på at vi som greiner 
hører til på treet. Vi kan ikke klare oss som 
"privatpraktiserende" greiner. Greiner kan ikke leve uten 
å være på treet, nei, da vil de visne og dø. "For uten meg 
kan dere ingenting gjøre." (Joh 15,5b) Sier Jesus - men 
Han sier det i kjærlighet. 

Vi hører sammen, tett forbundet. Vi er alle fullstendig 
avhengig av Jesus Kristus - den korsfestede og 
oppstandne. Fellesskapet dreier seg om å oppmuntre 
hverandre til å være grein på vintreet, tilhøre Jesus og 
tro på Ham. 

Jeg gleder meg stort til det er mulig å håndhilse 
igjen! 
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                                  Den merkelige våren

   
                                                                                                      
                                           
                                                  Øyvind Skjefrås Alsaker  

Sokneprest
            

                                                       

Rådgivende ingeniører

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

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

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

Hailey Leschbrandt Ørke
Charlotte Øvestad
Ludvik Høiland Thorsen
Josefine Frafjord Nicolaysen
Kayah Alexandra Ohene

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Døde

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

Jens Enok Andersen
Geir Simonsen
Mary Johanne Herikstad
Ingunn Karin Rasmussen
Arne Kjell Riise
Kari Solveig Aadnøy
Bjørn Oluf Ommundsen
Kristen Vevatne
Johnny Bolstad
Astrid Ravndal
Marta Nordby
Jarle Ruben Marthinsen
Ingeborg Torkelsen
Borghild Margaret Rathje

GAVE

Vi er takknemlige og glade for alle gaver vi mottar i 
løpet av året. Uten gaveinntekter hadde vi aldri 
klart å opprettholde dagens ungdomsarbeid. 
Ungdommer forteller at de ser på kirken som sitt 
andre hjem, og fremhever spesielt det gode 
fellesskapet som en nøkkelfaktor til hvorfor 
ungdomsarbeidet fungerer godt. 
På vegne av ungdommene ber vi om en gave til 
ungdomsarbeidet. 

Vippsnummer # 123976, Lura sokn. 
Bankkontonummer 3250 60 25817



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: 25.09., 20.10. og 17.11..
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 i fokus. Nye medlemmer velkomne. 
Kontaktperson Inger Rettedal tlf. 99 36 13 98.

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 

Faste aktiviteter i Lura Kirke

Barn

BYGGEKLOSSEN OG BABYSANG
Byggeklossen foreldre/barn treff. 
Åpent hver onsdag fra kl. 09.30-13.00.
Babysang kl. 10.30-11.00
Oppstart: Byggeklossen 19. august, Babysang 26. august
Kontaktpersoner: Solveig Frick: 97 58 58 27 (Byggeklossen), 
Cathrine Eide: 41 20 78 64 (Babysang)

SPEIDEREN 
Speider for barn som går på 3.-4. trinn (stifinnere) og 5.-10. trinn 
(vandrere). Oppstart: 1. september.
Tirsdag kl. 17.30 - 19.00 for stifinnere og 18.00-19.30 for 
vandrere.
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: 4/9, 25/9, 16/10, 30/10, 6/11, 20/11, 4/12
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. 
Følg med på Face book og nettsiden for datoer for høsten.
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

Ungdom

RELATION 
Ungdomsklubb. Hver fredag (når det ikke er Revelation,-) fra 
kl.20.00 - 23.30. For ungdom fra ungdomsskolealder og 
oppover. Oppstart: 4. september
Kontaktperson: Simon Wallem Dahl, 47 66 87 79

KRIK
Sportsgruppe med andakt i pausen. Lura skole fredager kl. 
18.00-20.00. Oppstart: 4. september
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: 28/8, 2/10 og 27/11 
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 98 715

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
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Marianne Chesak er fylkesordfører i Rogaland. I 
mars flyttet hun med mann og fem barn til 
Draugveien på Lura. Oppveksten var i Bekkefaret i 
Stavanger. Hun har utdanningen innen datanettverk, 
og hun har jobbet med dette i IBM, Ra og LO. 
Politisk erfaring har hun fra AUF, Ap og LO. I 
forrige periode var hun varaordfører i fylket, og fra 
høsten 2019 ble hun fylkesordfører.

Hvordan er oppgaven som fylkesordfører?
Meget variert og spennende. Det er kjekt å få 
anledning til å dra rundt og hilse på ansatte og 
innbyggere i fylket. Noen ganger er det hyggelige 
representasjonsoppgaver. Ellers blir det mange møter 
av ulike salg. Og det går selvfølgelig mye tid til 
lesing av sakspapirer.

Noe som opptar deg mye nå?
Å videreføre det gode arbeidet med tilrettelegging og 
gjennomføring av videregående skole. Mange unge 
har spesielle utfordringer, og vi trenger å fortsette 
jobben innen psykisk helse for ungdom. 
Lærlingeordningen er også viktig å fokusere på. 
Videre er miljø sentralt, og utvikling av 
kollektivtilbudet vil være et bidrag her.

Hva gjør du utenom politikken?
Vi liker veldig godt å dra ut på turer i friluft. Ellers 
jogger jeg rundt i lokalområdet. Jeg hører mye 
musikk, av alle slag, men har en forkjærlighet for 
trompetstykker. Trompet var mitt hovedinstrument på 
Lundehaugen. Matlaging er meningsfullt og kjekt.

Hva med sommerferien?
Vi håper å kunne leie hytte og tilbringe noe ferie på 
Sørlandet. Det er jo en spesiell tid, og vi håper 
situasjonen normaliserer seg etter hvert.

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.lurakirke.no 

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

Diakonimedarbeider Tore Edland 95 93 70 21
te248@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


