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Søndag 06.12 2. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 TEMA: Tjeneste for andre
Gudstjeneste med nattverd ved diakonimedarbeider 
Tore Edland, kateket Marianne Kleppe-Chung, 
vikarprest Simon Wallem Dahl og kantor Knut 
Sellevold. Diakonal søndag. Diakoniutvalget og 
matkonfirmantene deltar. Juleverksted på 
søndagsskolen.

Søndag 13.12 3. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Luk 3,7-18 Gudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 20.12 4. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Luk 1,39-45 Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.
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Gudstjenester i Lura kirke

 

Lederen:

Det føles uendelig lenge siden 
Norge stengte ned på grunn av 
korona. Ifølge kalenderen er det kun 
et halvt år siden. Stadig flere 
arrangement starter opp igjen. 
Starter kirken opp med sine 
aktiviteter? Svaret er JA. Selv om 
ikke alt blir som før så tror vi det 
blir like bra som før. 
Smittevernreglene har blitt studert 
nøye og vil bli fulgt etter alle 
kunstens regler. God håndhygiene, 
rengjøring av kontaktflater, avstand, 
kohort grupper og registering av 
deltakere er blitt en del av 
hverdagen vår. Ansvar for å bli 
hjemme for de som har symptomer 
på covid-19, ligger på hver enkel av 
oss. Med disse tiltakene håper vi 
alle føler seg trygge og at vi unngår 
en smittesituasjon. 

Som nå mange vet fra ulike 
sammenhenger, tar smittevern ekstra 
tid på arrangementer og noen må 
faktisk gjøre en del av tiltakene på 
vegne av fellesskapet. Kontaktflater 
skal rengjøres og deltakere 
registreres for å nevne noe konkret. 
Vi søker hjelp til disse tiltakene fra 
frivillige medarbeidere. Enkle 
oppgaver, men de må gjøres. Ikke 
nøl med å melde deg til tjeneste. Vi 
lover veiledning og avgrensa 
oppgaver. I tillegg håper vi at du 
også opplever at en frivillig tjeneste 
gir mer enn den tar.
 

Margaret Berland
Daglig leder

2

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

Lørdag 12.09
Kl. 11.00 - 12.30 - 14.00 Gudstjenester med 
konfirmasjon ved kateket Marianne Kleppe-
Chung, ungdomsprest Simon Wallem Dahl, 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.
 
Søndag 13.09
Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon 
ved kateket Marianne Kleppe-Chung, 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl, 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.

Lørdag 19.09
Kl. 11.00 - 12.30 - 14.00 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. 
Søndagsskole. Familietur etterpå.

Søndag 27.09 17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Joh 11,17-29 og 30-46
TEMA: Tjeneste i hverdagen
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.

Søndag 04.10 18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Matt 8,14-17 Gudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 11.10 
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 18.10 20. søndag i 
treenighetstiden/HØSTTAKK
Kl. 11.00 Luk 12,13-21Familiegudstjeneste 
med høsttakkefest og dåp ved 
menighetspedagog Cathrine Eide, kateket 
Marianne Kleppe-Chung, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. 
Speiderne og 2.-klassingene på "Høsttakk" 
deltar.

Søndag 25.10 Bots- og bønnedag
Kl. 11.00 Luk 13,22-30
Gudstjeneste med nattverd og 
skriftemålsvandring ved byprest Øyvind 
Justnes Andersen, sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. 
Søndagsskole.

Søndag 01.11 Allehelgensdag
Kl. 11.00 Matt 5,1-12 Gudstjeneste med 
nattverd ved diakonimedarbeider Tore Edland, 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor 
Viggo Fagerjord. Lura kirkekor deltar.

Søndag 08.11 23. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Mark 10,28-31 Gudstjeneste med 
nattverd ved vikarprest Svein Magne Lura og 
kantor Viggo Fagerjord. Søndagsskole.

Søndag 15.11 24. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00 Mark 4,35-41 Familiegudstjeneste 
med dåp og utdeling av 4-årsbok ved 
menighetspedagog Cathrine Eide, vikarprest 
Aud Utbø Strandmyr og kantor Viggo 
Fagerjord. Familietur etterpå.

Søndag 22.11 Domssøndag/Kristi kongedag
Kl. 11.00 Matt 25,31-46 Gudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. 
Søndagsskole.

Søndag 29.11 1. søndag i adventstiden
Kl. 11.00 Luk 4,16-22a Familiegudstjeneste 
med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.



Foto: Jan Sindre Stokka

Konfirmanter i Lura kirke 2019 / 2020

Bilde: Jan Sindre Stokka
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60% vikar for daglig leder

Tekst: Øyvind Alsaker og Torgrim Bødalen

Vår kjære daglig leder, Margaret Berland, er for tiden 
sykmeldt og er operativ i kun 40% av sin fulle stilling i 
menigheten. Som vikar for henne ut året, har Torgrim 
Bødalen nettopp tiltrådt i de resterende 60%. Vi ønsker 
Torgrim varmt velkommen inn i stabs- og 
menighetsfellesskapet! 
 
Dette forteller han om seg selv:
Jeg er 51 år, gift med Norunn 
og har 3 gutter i alderen 
14 til 21 år. Vi er bosatt på 
Ålgård. Jeg gikk mine første 
skritt i Skien fram til vi flyttet 
til Tromsø, da min far begynte 
i stillingen som kretssekretær i 
Indremisjonen (Normisjon) i 
1975. Siden gikk ferden til 
Stavanger i 1984 og videre til 
Ålgård i 1996 - da på egne bein.

Min yrkeskarriere fram til nå 
vært innenfor foto og videobransjen, hvorav de siste 
15 årene mot kringkasting, utdanning, myndigheter osv. 
Tiden er moden for nye utfordringer, så det skal bli 
spennende å starte på et nytt kapitel i mitt liv her i Lura 
menighet. 

På fritiden bruker jeg mye av min tid som frivillig i Ålgård 
menighet hvor jeg har vært så heldig å få ansvaret for det 
tekniske lyd- og lysutstyret. Jeg føler det er naturlig å bidra 
der jeg er med, en blir bedre kjent og får et større eierskap til 
det man er en del av. Det er meget givende, og min erfaring 
er at det gir meg mer enn det koster. Prøv selv så får du se! 

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med menigheten og ta del 
i alt det flotte arbeidet som gjøres her.

Justering av lokal grunnordning for 
hovedgudstjenester

Tekst: Viggo Fagerjord

Kirkemøtet har bestemt at man skal justere 
grunnordningen for hovedgudstjenesten. Denne saken 
vil bli jobbet med nå i høst her lokalt i Lura menighet. 
Det er utarbeidet et arbeidsskjema som gir oversikt 
over hvilke valg menighetsråd og menighetsmøte skal 
gjøre i grunnordningen.

Hvis menigheten ønsker dispensasjon fra deler av den 
felles gudstjenesteordning, kan man søke om dette. 
Dette kan for eksempel være søknad om tidlig nattverd 
i gudstjenesten. Fristen for søknad om lokal 
grunnording er satt til 1. november. Justert 
grunnordning tas i bruk 1. søndag i adventstiden 2020.
Hvis man søker om dispensasjon fra deler av den 
felles gudstjenesteordning, vil søknaden ta lengre tid å 
behandle og innføring av justert grunnordning vil da 
være 1. søndag etter påske 2021.

I forbindelse med evalueringen av liturgisk musikk i 
gudstjenestereformen, kom det tydelige signal fra 
høringsinstansene. Generelt ønsker man en større grad 
av gjenkjennelse i musikken til de faste leddene, enn 
det gudstjenestereformen så langt la opp til. Samtidig 
var det viktig for Kirkemøtet å legge til grunn et større 
musikalsk mangfold i liturgien, enn det Den norske 
kirke vedtok ved siste liturgirevisjon i 1977. 
Kirkemøtet vedtok fem serier med liturgisk musikk, 3 
allmenne hovedserier og 2 kirkeårsbestemte 
tilleggsserier.

Sokneprest og kantor vil jobbe med saken, som legges 
frem for menighetsrådet. Det blir et menighetsmøte 
om denne saken etter gudstjenesten 25. oktober.
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Velkommen til 

familiemiddag
Lura kirke inviterer til familiemiddag en onsdag i måneden. 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. 

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:
30. september, 28. oktober, 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

1 åring i kirken

Tekst: Simon Wallem Dahl 
Bilde: Anne Skretting

Dette skoleåret skal Maria Skretting være en del av 
staben i Lura kirke. Maria er 19 år og kommer fra Lura. 
For rundt ett år siden gikk menighetsrådet inn for å 
opprette en ettåringsstilling tilknyttet ungdomsarbeidet 
i Lura kirke. Maria skal dette året fylle denne stillingen. 
Vi tok oss en prat med Maria for å bli litt bedre kjent og 
for å finne litt mer ut av hva hun skal gjøre i kirken 
dette året.

Fortell litt om deg selv! 
Jeg heter Maria, og de tre siste årene har jeg gått 
studiespesialisering på Tryggheim VGS, på Nærbø. Jeg 
har brukt mye av fritiden min som frivillig her i kirken, 
mye i ungdomsarbeidet (vært med i ungdomsrådet, 
konfirmantleder, relationstyret, lovsangsbandet) men 
også i speideren. Ellers er jeg veldig glad i å synge, 
filme og ta bilder. I sommer har jeg jobbet i barnehage, 
og jeg trivdes veldig godt der. Ellers vil jeg si at jeg er 
en lesehest, og elsker å lære meg nye ting. De siste to 
årene har jeg lest mer enn 50 bøker pr. år. 

Hva er det du skal gjøre når du nå skal jobbe i 
kirken?
I hovedsak skal jeg være med i ungdomsarbeidet, litt i 
konfirmantarbeidet og i speideren. Alt er ikke helt 
bestemt ennå, men jeg tror jeg skal ha mitt hovedfokus 
på ungdomsklubben, lovsangsbandet og kirkens sosiale 
medier. Ellers så blir det jo å jobbe litt generelt med de 
andre lederne, og det vi ellers finner på for ungdommer 
og konfirmantene her i kirken. I tillegg følger jeg et 
opplegg på BiG (Bibelskolen i Grimstad) for ettåringer, 
og tar et halvårsstudium på NLA kalt "Kristent 
ungdomsarbeid i et apologetisk (forsvar av troen) 
perspektiv". Dette synes jeg er veldig spennende, og 
gleder meg masse til å lære mer om det. 

Hvordan tror du det blir å gå fra å være frivillig til å 
være en del av staben?
Jeg føler meg veldig heldig som kjenner staben såpass 
godt fra før av. Det gjør det tryggere og lettere for meg å 
gli inn og finne min plass i staben. Jeg føler meg allerede 
godt tatt imot, og gleder meg til å bli bedre kjent med 
dem jeg ikke kjenner så godt fra før. 
Det jeg har vært mest spent på, når det gjelder å gå fra 
frivillig til ansatt, er hvordan jeg skal forholde meg til en 
ny hverdag og nye rutiner. Det blir rart ikke å gå på 
skolen, å ha et kontor og mer praktiske arbeidsoppgaver. 
Jeg regner med at jeg har mer "å gi" når jeg er i kirken 
på fulltid, og ikke bare som en frivillig som må 
kombinere med skole eller annen jobb. Så det blir nok 
veldig fint. Generelt er det spennende, og kanskje 
utfordrende, å komme inn i nye rutiner og en ny 
hverdag. Men jeg er positiv og tror jeg vil ha mer 
overskudd til å jobbe med ungdommene og det arbeidet 
jeg er så glad i. 

Fortell en funfact om deg selv!
Jeg har en egen instagram-konto, hvor jeg tar bilder og 
skriver om bøkene jeg leser. (Har lest 49 bøker i år, snart 
50) Den heter "lesekroken_min."

Vi takker for praten og ønsker Maria masse lykke til i 
tjenesten i Lura kirke! 
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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.

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

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

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

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

Kjellaren. De på 5. trinn er spesielt invitert denne høsten:
Fredager 18.45 til 19.45. 

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

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. 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



Tannlegesenteret
Vågsgt. 41, 4306 Sandnes

Tlf. 51674310
Tannlegene Arne Skumsnes, Christine 

Skumsnes, Inger Christine Wigen. 
Tannlegene MNTF.

Se på overskriften - den dreier seg om et solid tall. Er det 
lønnen til en profesjonell fotballspiller, film- eller 
rockestjerne det dreier seg om? Nei, tallet er for oss alle. 
Det er rett og slett antall sekunder vi får hver dag i livet. 
Hele 86.400 sekunder er det i ett døgn. (Til orientering 
tilsvarer dette 1.440 minutter.) Vi får dem utdelt hver dag 
- som en gave fra Gud. Livet må leves, gaven må tas i 
bruk. Spørsmålet er hva vi fyller gavesekundene med

Vi har lett for å bli avledet og distrahert av store tall og 
store ord. I disse koronatider kan avstanden mellom oss 
øke og kontakten minke. Vi har lett for å bekymre oss for 
morgendagen og alt det den inneholder. Og det er 
kanskje ikke så rart, for vi vet ikke hva fremtiden 
bringer

Jesus ber oss om ikke å bekymre oss. Han visste hva han 
snakket om, han levde som han lærte. Jesus sier: "Søk 
først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt 
det andre i tillegg." (Matt 6,33) Vår Herre er tydelig på 
hva som er den rette prioriteringen i livet. At noe er 
viktigere enn andre ting. 

Vi får satse og tro på at vi er trygge - tross alt. Uansett 
hva livet vil bringe. Noen tror at de vet - i kirken vet vi 
at vi tror  Hvis Gud og Jesus er ekte vare, er hvert 
eneste sekund i våre liv dekket av Guds kjærlighet. Både 
de gode øyeblikkene - og de vonde. Guds nåde er ganske 
enkelt vårt livsgrunnlag - noe å leve og dø på.

De 86.400 sekundene vi får hver dag, er til å bruke 
opp. Vi kan ikke holde på dem og gjemme dem til 
neste dag. Nei, de må leves! De må fylles!              

Måtte vi alle fylle våre gavesekunder med godhet og 
omtanke for andre!
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                                  86.400 pr dag!
   
                                                                                                      
                                           
                                                  Øyvind Skjefrås Alsaker  

Sokneprest
            

                                                       

Rådgivende ingeniører

Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

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

Døpte 

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

Hamilton Haagensen
Aksel Solberg
Sebastian Nordmark Fosse
Adrian Mollerin
Sara Elena Efrosie
Mia Alger Seljeseth
Live Johnsen Wang
Sofie Isaksen
Mathias Lea Sivertsen
Sarah Michelle Lauritzen 
Bruskeland
Julian Johannessen Usken
Oline Knævelsrud Mehus

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Døde

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

Karin Christiansen
Doris Alsvik
Torunn Lovise Andersen 
Anne Marie Bjerk
Sigrunn Skogmo
Kari Helene Stokka
Edvard Lie

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

Basar
Velkommen til basar lørdag 24. oktober kl. 14.00. Vi er 
usikre på hvordan basaren blir i år, men basar blir det. 
Det har vært mange kreative basarer i denne 
koronatiden, så noe skal vi  få til.  Salg av lodd til 
hovedtrekningen er allerede i gang. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon om selve basardagen senere. 
Overskuddet går til barne- og ungdomsarbeidet.
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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: 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. 
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
Kontaktpersoner: Solveig Frick: 97 58 58 27 (Byggeklossen), 
Cathrine Eide: 41 20 78 64 (Babysang)

SPEIDEREN 
For barn som går på:
2. trinn (oppdagere) tirsdag 17.30 - 18.30
3.-4. trinn (stifinnere) tirsdag 17.30 - 18.30
5. trinn (vandrer aspiranter) tirsdag 17.30-18.30
6.-10. trinn (vandrere). Tirsdag 18.30-19.30
Kontaktperson: Marianne Kleppe-Chung, tlf. 98 09 39 98 
E-post: mk366@kirken.no

KJELLAREN
Ca. annenhver fredag fra kl. 17.45-19.30
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. Datoer: 20/9*, 18/10 (f)*, 25/10, 8/11, 15/11(f)*, 22/11, 
29/11(f), 6/12 *Familietur etter gudstjenesten 
(f) Familiegudstjeneste
Kontaktperson: Anne Marie Nilsen, tlf: 90 61 91 07

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

HUSFELLESSKAP
Kontaktperson: Simon Wallem Dahl, 47 66 87 79

FOLLOW ME
Lederfellesskap fra 10. trinn og oppover. For dem som vil 
være leder og ta noe ansvar i menigheten. 
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
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Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

Jærveien 15, 4319 Sandnes, tlf. 51 66 23 75
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Einar Bøhn er opprinneleg frå Nordheimsund. Han 
flytta til Lura i 1986. Som utdanna bilmekanikar og 
bilopprettar jobba han mange år på bilverkstad. Så 
gjekk turen til oljeplatplattform. Etter kvart vart det 
containerutleige på heiltid. Tre vaksne barn og nokre 
barnebarn bur i Sandnesområdet.

Litt historie om Bøhn Container?
Bror min starta det heile, og eg hjelpte til noko i 
friperiodane frå oljeplattforma. Etter kvart 
konsentrerte broderen seg om hagestover, og eg slutta 
i Nordsjøen og tok over containerdrifta. No har 
verksemda fem årsverk, med eigen lastebil til 
transport av containerane, i tillegg leiger me inn 
tenester.

Kva slags containerar har Bøhn Container?
Mange slag! Utvikla og tilpassa brukarane, t.d. lager, 
kontor, barnehagar, klasserom, og me har 
spesialcontainerar for kjøl og frys. Det siste nye er å 
få til drive-in sjekkpunkt for coronasmittekontoll. Me 
har og eit utvida tilbod med hjulbrakker, og me har 
starta omsetnad av biltilhengarar av beste kvalitet.

Kva andre interesser har du?
Motorsyklar er ein lidenskap, no har eg ein flott 1600 
kubikk BMW. Gjennom åra har eg køyrt mange turar, 
ein av dei finaste til Skottland. Eg er svært glad i å stå 
slalåm, gjerne i Alpane. Eg høyrer mykje på musikk, 
av alle slag, gjerne klassisk, men Pink Floyd og 
Queen er favorittar.

Kva er planane framover?
Eg skal arbeida mindre. Eg vil bruka meir tid saman 
barn og barnebarn. Og eg ser eg fram til fleire 
fjellturar, gjerne med fiskestong, og gjerne saman 
med kameratar.

Lurapraten

Tekst og bilde: 
Johan Sie

 

SLUSH
Det blir SLUSH-kurs for 6.-9. trinn 23. - 24. oktober! 
Vil du være med? 

Ta kontakt med Anne Marie Lauvsnes Nilsen på 
mob nr. 906 19 107

UT PÅ TUR?
Vi starter turgruppe for småbarnsfamilier og håper 
du vil være med. Dette blir ei gruppe for deg som 
ønsker å skape nye bekjentskap for deg og barna 
dine, eller som bare trenger en unnskyldning for å 
få litt frisk luft.

Første tur blir søndag 20. september kl. 12:30. Vi 
ses utenfor Lura kirke.
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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 vikar Torgrim Bødalen         98 25 68 77
tb473@kirken.no

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


