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Søndag 28.02 2. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Luk 7,36-50. Gudstjeneste med nattverd ved 
vikarprest og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 07.03 3. søndag i fastetiden
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Onsdag 10.03
Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.  

Søndag 14.03 4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Joh 3,11-16. Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord. TEMA: TJENESTE

Onsdag 17.03
Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.  

Søndag 21.03 Maria budskapsdag
Kl. 11.00 Luk 1,46-55. Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord. TEMA: TJENESTE. FASTEAKSJONEN.

Onsdag 24.03
Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.  

Søndag 28.03 Palmesøndag
Kl. 11.00 Matt 26,6-13. Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord.
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Gudstjenester i Lura kirke

 

Lederen:

Savnet av "felten"

I skrivende stund er det utrolig 
spennende å se om korona-
pandemien faktisk blomstrer opp 
igjen med all den smittefare dette 
innebærer. Måtte det ikke skje!

I kirken har vi virkelig prøvd å ta 
våre forholdsregler. Vi har 
samvittighetsfullt registrert alle 
deltakere på hver gudstjeneste og 
andre arrangement. Vi har holdt 
avstand og spritet hendene titt og 
ofte. Det har gått bra! Når det 
gjelder å være ute "i felten", har jeg 
gjenopptatt praksisen med 
hjemmebesøk både i sørge-, dåps- 
og vigselssamtaler. Håndhilsingen 
uteblir selvsagt. Og avstanden 
holdes.

Men når det gjelder sykebesøk 
og/eller jubileumsbesøk til de eldre, 
holder vi igjen. Dette tror jeg er 
fornuftig. Men jeg kjenner på et 
dypt savn i den forbindelse. Å være 
prest er også å være ute "i felten" 
for dem som ikke kan komme til 
kirken selv. De eldre som trenger et 
besøk og en prat, er også viktige for 
meg og min tjeneste. Savnet av 
"felten" er tydelig, både for 
diakonimedarbeider Tore og meg 
selv. Til dere som dette gjelder: Vi 
har ikke glemt dere - og vi satser på 
å komme sterkere tilbake!   

Øyvind Skjefrås Alsaker
Soknepresten i Lura
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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.

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.

Torsdag 24.12 Julaften
Kl. 14.00 - Kl. 15.15 - Kl. 16.30 
Luk 2,1-20 Julaftens 
gudstjenester ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord. 
Lura skolekorps spiller på den 
første. Heidi Sævland 
saxofon.

Fredag 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. Heidi Sævland 
saxofon.

Søndag 27.12 Romjulssøndag
IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

Søndag 03.01 Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00 Luk 2,40-52. Gudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og vikarorganist Christian Nakling.  

Søndag 10.01 2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Mark 1,3-11. Gudstjeneste med dåp 
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 17.01 3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Joh 4,4-26. Gudstjeneste med 
nattverd ved vikarprest og kantor Viggo 
Fagerjord.

Søndag 24.01 4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Joh 9,1-7.35b-38. Gudstjeneste med 
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 31.01 Såmannssøndag/Bibeldagen
Kl. 11.00 Mark 4,26-34. Familiegudstjeneste 
med nattverd ved kateket Marianne Kleppe-
Chung, sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord. Trosopplæringstiltaket 
"Tårnagentene" deltar.

Søndag 07.02 Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Mark 9,2-13. Gudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og vikarorganist Isak Fagerjord.

Søndag 14.02 Fastelavenssøndag
Kl. 11.00 Joh 12,20-33. Gudstjeneste med 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. TEMA: 
TJENESTE

Onsdag 17.02 Askeonsdag
Kl.20.00 Matt 12,38-42. Kveldsgudstjeneste 
med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.  

Søndag 21.02 1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Matt 16,21-23. Gudstjeneste med 
dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord.

Onsdag 24.02
Kl.20.00. Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.  



Foto: Jan Sindre Stokka

Bilde: Jan Sindre Stokka

Juleglede på boks

Tekst og bilde: Turid Furdal

Eller rettere sagt: I en skoeske. Victoria Borgersen 
Kleppe ønsker å glede flest mulig med en skoeske full av 
vakre, gode og nyttige ting.

Dette juleglede-prosjektet blir tema for en gudstjeneste i 
desember, men startet egentlig litt tilfeldig. Victoria 
hadde nemlig mange tomme skoesker liggende hjemme. 
Ikke fordi hun selv er hekta på sko, forsikrer hun. 
Skoene var kjøpt inn til flere i familien. 

Hun begynte å male og pynte de tomme skoeskene fordi 
hun synes slike sysler er behagelige og fine å holde på 
med. En tanke vokste fram, og bygde på seg. Kunne 
dette passe inn i årets tema i Lura kirke, som er tjeneste 
i kirken? 

- Ja, mente kateket Marianne Kleppe-Chung og Victoria 
selv.

Victoria fikk 6500 kroner i støtte av Solo-fondet. Hun 
skaffet flere skoesker, kjøpte inn lys og enkel julepynt, 
og koste seg med å dekorere stadig flere esker. 

Konfirmanter og frivillige i kirken skal hjelpe til med å 
fylle juleglede-eskene. Målet er å fylle minst 30 
gjenbrukte skoesker med alt annet enn sko: Være seg 
hjemmestrikkede produkter, julebakst, eller julepynt. 
Hver eske unik. Juleglede-eskene skal deles ut etter en 
førjuls-gudstjeneste 6. desember.

- Eskene skaper glede på alle sider. Det er en glede å 
lage i stand eskene, og de skaper et fellesskap mellom 
oss som gjør det. Samtidig kan vi glede noen i 
menigheten som får disse eskene. Det ligger innsats og 
glede i hver boks, sier Victoria Borgersen Kleppe.

Vil du være med å lage noe til julegledeeskene - ta 
kontakt med kateket Marianne Kleppe- Chung 
mk366@kirken.no / 98093998 

 

Hver eske har et unikt design og innhold.Victoria Borgersen Kleppe med en av juleglede-eskene som deles 
ut etter en gudstjeneste i desember.
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God jul 2020 - i år med påmelding!

Tekst: Øyvind Alsaker

Det er fantastisk at vi også i år kan ønske velkommen til 
julegudstjenester i Lura kirke! Den eneste forskjellen fra 
tidligere år, er at vi må ha påmelding i forkant - og at det 
er færre plasser i kirkerommet tilgjengelig.

Julaftengudstjenester i Lura kirke: 
Kl. 14.00 der Lura skolekorps deltar
Kl. 15.15
Kl. 16.30

Juledag i Lura kirke:
Høytidsgudstjeneste KL. 12.00 (mrk. tiden)

Vi har blitt lovet at det skal være lett å melde seg på via 
nettet. At det blir slik, skyldes selvsagt de nødvendige 
smittevern-tiltak. Å feire Jesu fødsel sammen, er virkelig 
ingen selvfølge. Dette året har vi fått kjenne litt på 
akkurat dette. Fellesskapet er ferskvare - slik Guds nåde 
er det!
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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

En ny vår

Tekst: Tore Edland

Å skrive er for meg å puste, å fortolke den 
verden jeg er i gjennom mitt eget blikk og mine 
egne ord. For meg er det å skrive dikt ikke et 
valg jeg tar, det er diktene som velger meg  som 
en kanal til å formidle det de vil si. Jeg lytter 
bare og skriver dem ned.  Å skrive er god 
egenterapi, å skrive gir et speilbilde til meg selv, 
som igjen vendes mot verden og menneskene . Å 
sette ord på noe som er vanskelig, som den tiden 
vi lever i nå,  er for meg en måte å håndtere og 
takle situasjonen. En måte å leve med mørket, 
mens man selv tenner lys. Lys for seg selv , men 
først og fremst for andre. For det er når andre ser 
de små lysene av håp man har delt i et dikt, at jeg 
skjønner hvorfor jeg skrev det. Ordet poesi betyr 
å skape noe som ikke før var der. Det har en 
enorm kraft. At et lite dikt kan berøre oss så 
grunnleggende at det beveger hjertet, til handling 
og kjærlighet. Dette er grunnen til at jeg skriver 
dikt.

På grunn av endringer i smitteverntiltakene i vår region ser vi oss nødt til å gjøre følgende endringer i våre 
aktiviteter:

- Sjømannskirken utgår inntil videre
- Korøvelser utgår inntil videre
- Familiemiddag utgår fram til ny vurdering sommer 2021
- Lura-aften, julegrantenning  avlyst
- Vi synger julen inn  avlyst
- I skrivende stund er det tillatt med maksimalt 50 personer på gudstjenester
- Kirkekaffe utgår inntil videre
    
Det blir påmelding til julegudstjenestene og 1. juledag.
Mer info kommer. Følg med på Facebbok og hjemmesiden.

Vi håper at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til et normalt aktivitetsnivå igjen.



Tannlege Ellen Nakling
Nygårdstunet tannleger, 

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

Bilde: Jan Sindre Stokka

Informasjon om driftsinnskrenkninger / 
nedbemanning:

Tekst: Torgrim Bødalen, daglig leder

På bakgrunn av reduserte skatteinntekter til 
Sandnes kommune så er det varslet 
innskrenkninger på totalt 250 millioner kroner for 
2021. Sandnes kommune har varslet reduksjon i 
tilskudd til Sandnes kirkelige fellesråd på ca. en 
million kroner fra 1. januar. Fellesrådet har på dette 
grunnlag foretatt en gjennomgang av virksomheten 
for å vurdere muligheter for innsparing. Etter 
grundige vurderinger og reduksjon i kostnader 
knyttet til bygg o.l. ser ikke fellesrådet at det er 
mulig å unngå en mindre reduksjon i stillinger, og 
det er vedtatt reduksjon i 3 stillinger / 
stillingsandeler. En av disse berører Lura menighet. 
Fra nevnte dato mister Lura menighet sin 
diakonstilling, noe som er sterkt beklagelig. Det 
jobbes med å evaluere hvilke konsekvenser det vil 
få for diakoniarbeidet her på Lura. Jeg vil benytte 
anledningen til å takke Tore Edland for arbeidet han 
har lagt ned her i menigheten, og ønsker han alt 
godt og Guds velsignelse videre.

Rekord på årets basar

Tekst: Torgrim Bødalen, daglig leder
Bilde: Maria Skretting

Til tross for restriksjoner og begrensninger til 
aktivitet klarte vi å avvikle årets basar på en god 
måte.

Det blei solgt 100 bøker til hovedtrekningen som er 
ny rekord. En stor takk til alle som har vært med og 
solgt bøker, skaffet tilveie gevinster og kjøpt lodd. 
Selve basardagen gikk over all forventning. Vi var i 
forkant veldig spente på hvordan det ville fungere, 
både vi i staben og flere av de som kom ga uttrykk 
for at dette var en fin ramme og syntes det var fint 
at alle var samlet i samme rom. Stor takk til 
basarkomiteen og andre for hjelp med bevertning 
og tilrettelegging. Stor takk til alle fremmøtte som 
kjøpte årer og var med på å lage god stemning. 
Totalt fikk vi inn kr 130 000,-. Dette er et stort og 
viktig bidrag til arbeidet vårt for barn og unge her 
på Lura. Igjen takk. 

Neste års basar er satt til 30. oktober.

Nina Bråthen Nybø kjøper lodd av Siri Skjefrås Alsaker Marthe Dalseth selger lodd til noen barn, til lykkehjulet
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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. 

Dåpshjertesamling Torsdag 26. november

Tårnagent helg for 3. trinn. Lørdag 30. og søndag 31. januar

Tretoppen for 1. trinn. De fire torsdagene i februar

Påske for 4. trinn. Mandagene 15. og 22. mars

På Sporet for 5. trinn. Lørdag 17. og søndag 18. april

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.

Follow me training. 10. trinn. Lederkurs. 

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.

"Et barn er født i Betlehem", tenk over hva stedet og 
situasjonen betyr for evangeliet om Jesus. Astrid 
Lindgren har skrevet en vakker barnebok der Harald 
Wiberg har malt Jesu fødsel inn i svensk vinterlandskap. 
Sauene og kyrne i stallen er med på å gi varme til den 
hellige familien. På lignende måte har kunstnere opp 
gjennom tidene fargelagt bibelfortellingen ut fra sin tid 
og sitt miljø. 

Hva betyr det for vår tro på Jesus at vi bor i Rogaland? 
Hvordan farges vår opplevelse av Jesus av at vi har levd 
i et år med pandemi? Ser vi tydeligere enn før at vi 
trenger Guds hjelp?

Det at Gud ble menneske betyr at troen på Guds sønn må 
bli farget av de vi er, til enhver tid. I misjonsarbeid kalles 
dette kontekstualisering. Konteksten påvirker 
forestillingene våre, også det vi tror på. Gud tar sjansen 
på å komme oss så nær at vi bli en del av fortellinga. Vi 
blir "Guds barn" gjennom ord og sakrament. Når 
fortellingen om Jesu fødsel berører og skaper tro kan vi 
møte dagene og utfordringene vi står i mer tillitsfullt, 
med større mot. Neste gang du synger om Betlehem kan 
du se for deg den nyfødte Frelseren akkurat der du bor, 
sammen med deg og dine folk. Gledelig jul, midt i alt!

"Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi 
har trodd på den." (1. Joh 4,16)
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                                  Juleandakt 2020

   
                                                                                                      
                                           
                                                  Anne Lise Ådnøy

Biskop
            

                                                       

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 -

Emma Eriksen - Kvål
Oliver Hagen Amdal 
Tomine Sæbø 
Othelia Qvam 
Axel Aag 
Hedda Aanonsen Helland 
Ella Enger Hamre 
Mathias Dramdal
Emilie Anda

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Døde

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

Wenche Karin Bethuelsen
Konrad Nils Falch 
Einar Øglend  
Magne Tjelta 
Hans Valtor Tornes

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
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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: 19.01, 16.02, 16.03, 20.04 og 18.05. 
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 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 sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker tlf. 41 68 04 12

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 18.00 - 19.30
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.
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: 15/11(f)*, 22/11, 29/11(f), 6/12 
*Familietur etter gudstjenesten 
(f) Familiegudstjeneste
Kontaktperson: Anne Marie Nilsen, tlf: 90 61 91 07

Grunnet koronapandemien vil vi fremover oppdatere 
endringer i programmet på menighetens facebookside.

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: Martin Ravnås 959 34 118

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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Geir Voster (50) er salgssjef i Beyonder, 
batteriselskapet som har tatt over det tidligere 
Aftenblad-trykkeriet. Geir Voster er utdannet innen 
industrifag og startet i lære på Rosenberg Verft i 
1987, som mange andre i regionen. Reisen derfra ble 
innen olje og gass, hvor installasjonsledelse var 
oppdraget. Geir bor sammen med kone og datter på 
Voster i Ryfylke.

Hva er særtrekket med batteriene til Beyonder?
Batteriteknologien som er utviklet, er verdens mest 
bærekraftige, og hvor tungmetaller som nikkel og 
kobolt er skiftet ut med aktivt karbon som er laget av 
restmateriale fra treindustrien. De har svært høy 
effekt, lang levetid kombinert med super rask lading, 
noe som gjør at batteriene vil passe perfekt for 
industrien som nå skal elektrifiseres. 

Hvorfor har Beyonder etablert seg på Lura?
Lura er sentralt, og de forlatte trykkerilokalene er 
velegnet til oppstartproduksjon av 
prototypebatteriene våre. Etter hvert vil produksjonen 
kreve mye mer plass, og vi er på utkikk etter egnede 
steder for etablering av fullskala fabrikk, forhåpentlig 
blir dette her i Rogaland.

Hva interesserer deg i fritiden?
Jeg er lidenskapelig interessert i natur og jakter rype 
hver høst oppe ved Blåsjø. Jeg har glede av båtliv, og 
å synge i kor. Familien er viktig å ha rundt meg, den 
skaper den nødvendige balansen i en hektisk hverdag.

Har du noen juleønsker?
I Beyonder er vi opptatt av miljø, og vi har stort 
engasjement og entusiasme for å være pådrivere i det 
grønne skiftet. En grønnere framtid er vel et flott 
juleønske!

Lurapraten

Tekst og bilde: 
Johan Sie

 

Før i tida...

Arkivreferanse: SAST/A-100448/U/Ua/L0041/0002
Statsarkivet i Stavanger

Arkivreferanse: SAST/A-100448/U/Ua/L0041/0002
Statsarkivet i Stavanger

88

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                  Sykemeldt
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

Ettåring Maria Skretting 94 79 26 31
ms953@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


