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Lederen:

Vi har nå mer eller mindre vært i en
slags unntakstilstand i ett år. Man
kan vel si at alle har i en eller annen
grad blitt berørt av pandemien.
Enkelte har mistet noen de hadde
kjær, andre har blitt alvorlig syk,
mange har blitt permittert eller
mistet jobben. Skolene har til tider
vært stengt, og arbeidstakere og
barn har måttet jobbe fra hjemmet.
Trossamfunn, butikker og andre
aktiviteter har fått begrensede
muligheter til å holde åpent eller
med restriksjoner og redusert
kapasitet. Alt dette er ting vi i Norge
har vært skånet for i årtider, og som
virket helt utenkelig for oss. Men
ser man ut i verden, så vil flere av
disse punktene være tilnærmet
situasjoner de allerede levde under
før pandemien slo til for alvor, men
som har blitt ytterligere forverret
grunnet fattigdom og allerede
vanskelige levekår. Så alt i alt så er
vi i Norge utrolig privilegert som
har et fungerende velferdssamfunn.
Så kanskje vi skal være takknemlig
for at vi har det så bra tross alt, og
ikke klage for mye på det vi ikke får
vært med på. I den store
sammenheng er det at vi for
øyeblikket ikke kan leve som vi har
pleid eller planlagt et lite offer.
Mange kan nok føle på redsel og
ensomhet i situasjonen og vi må ta
vare på hverandre. Ring noen du
kanskje ikke har pratet med på en
stund. Ta deg tid til å være et
medmenneske. Så får vi alle be om
at vaksineringen skjer raskt og
effektivt og at vi kommer tilbake til
en mer normal hverdag om ikke
altfor lenge. Ting blir bra igjen.
Torgrim Bødalen
Daglig leder

Gudstjenester i Lura kirke (dersom alle smitteverntiltak ikke trengs lenger)
Søndag 14.03 4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Joh 3,11-16 Gudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og
kantor Viggo Fagerjord. Konfirmanter deltar.
Blå uke i fastetiden. TEMA: VANN OG
TJENESTE
Onsdag 17.03
Kl.20.00. Kveldsgudstjeneste med nattverd
ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 21.03 Maria budskapsdag/ Kirkens
nødhjelps fasteaksjonsdag
Kl. 11.00 Luk 1,46-55. Gudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung,
ungdomsprest Simon Wallem Dahl og kantor
Viggo Fagerjord. Indigo uke i fastetiden.
TEMA: FELLESSKAP OG TJENESTE.
"Forandre. For andre"
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.
Torsdag 01.04 Skjærtorsdag
Kl.20.00. Luk 22,14-23. Kveldsgudstjeneste
med nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Fredag 02.04 Langfredag
Kl.11.00. Luk 22,39-23,46.
Pasjonsmesse ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord.
Søndag 04.04 Påskedag
Kl. 11.00. Matt 28,1-10. Høytidsgudstjeneste
med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 11.04 2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00. Joh 21,15-19. Gudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og vikarorganist. Sjømannskirken
regionårsmøte umiddelbart etter
gudstjenesten.

Søndag 18.04 3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00. Joh 10,1-10. Gudstjeneste med
nattverd ved vikarprest Aud Utbø Strandmyr
og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 23.05 Pinsedag
Kl. 11.00. Joh 14,15-21. Høytidsgudstjeneste med dåp
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker
og vikarorganist.

Lørdag 24.04
Kl. 11.00. Gudstjeneste med konfirmasjon ved
kateket Marianne Kleppe-Chung,
ungdomsprest Simon Wallem Dahl,
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord.

Søndag 30.05 Treenighetssøndag / Skaperverkets
dag. Kl. 11.00. Mark 6, 35 - 44. Familiegudstjeneste
med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker,
kateket Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo
Fagerjord. Speiderne deltar.

Kl. 13.00
Gudstjeneste med konfirmasjon ved kateket
Marianne Kleppe-Chung, ungdomsprest
Simon Wallem Dahl, sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 25.04 4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00. Joh 13,30-35. Gudstjeneste med
dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Lørdag 01.05
Kl. 11.00. Gudstjeneste med konfirmasjon ved
kateket Marianne Kleppe-Chung,
ungdomsprest Simon Wallem Dahl,
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord.

Søndag 06.06 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00. Joh 3,26-30. Gudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 13.06 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00. Joh 1,35-51. Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 20.06 4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00. Matt 16,24-27. Gudstjeneste med nattverd
ved vikarprest Johannes Høyvik og kantor Viggo
Fagerjord.
Søndag 27.06 5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00. Matt 7,21-29. Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og
kantor Viggo Fagerjord.

Kl. 13.00
Gudstjeneste med konfirmasjon ved kateket
Marianne Kleppe-Chung, ungdomsprest
Simon Wallem Dahl, sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 02.05
Kl. 11.00. Gudstjeneste med konfirmasjon ved
kateket Marianne Kleppe-Chung,
ungdomsprest Simon Wallem Dahl,
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord.
Søndag 09.05 6. søndag i påsketiden
Kl. 11.00. Matt 7,7-12. Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.
Søndag 16.05 Søndag før pinse
Kl. 11.00. Joh 3,16-21. Gudstjeneste med
nattverd ved ungdomsprest Simon Wallem
Dahl og kantor Viggo Fagerjord.

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 # 636051, Lura sokn.
Bankkontonummer 3250 60 25817
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Bibelleseplan i påsken
Tekst: Maria Skretting og Øyvind Alsaker

30. mars
Johannes 14 (1-14)

2. påskedag 5. april
Johannes 21 (1-13)

Påsken er mer enn bare hyttetur på fjellet, solskinn,
appelsin, kvikk lunsj og ski. I påsken minnes vi om det
Jesus gjorde for oss på Golgata.
Helt siden syndefallet har vi mennesker syndet, og
handlet mot Guds vilje. Gud sendte Jesus til jorden for å
redde oss, slik at vi kan få evig liv sammen med Ham.
Jesus tok på seg all verdens synd og ga seg selv slik at
vi kunne leve. På grunn av det Jesus gjorde på korset
kan Gud gå forbi våre synder. Vi er frelst.
Denne påsken blir mer annerledes enn vi er vant til.
Påsken er en tid til å feire! Feire oppstandelsen! Nå i
disse koronatider kan det virke som om det er lite å
feire. Det er viktig å holde sammen som kirke, spesielt
nå i denne tiden. En måte å gjøre dette på er for
eksempel ved å lese en felles bibelleseplan. Da leser
man en tekst hver dag, knyttet til påsken, leser bønnen
som er vedlagt og bruker litt tid sammen med Gud. Vi
gjør det hver for oss, men i fellesskap.
Bibelleseplanen starter på palmesøndag og varer til
onsdag 7. april. Hver dag har fått et kapittel fra
Johannesevangeliet. Du kan enten lese hele kapitlet,
eller fokusere på versene som er satt i parentes.

- Herre Jesus, takk for at du brakte Guds rike inn i verden.Du
er veien, sannheten og livet - her og nå - alltid i presens! Du
vil at enda flere skal bli kjent med deg. Hjelp meg alltid å tro
på deg og fortelle andre om deg. Amen.-

- Herre Jesus, takk for din seier over døden!
Oppstandne Mester, du er nær oss alltid - også i arbeid
og slit. Du bringer lys og mening inn i tilværelsen for alle
mennesker - også meg. Hjelp meg alltid å leve i tillit til
deg. Amen.-

31. mars
Johannes 15 (1-8)

- Herre Jesus, takk for at du er den som holder alt sammen.
Du er vintreet - vi er greinene! Vi trenger deg! Jeg trenger
deg! Hjelp meg å se hvor - og for hvem - din kjærlighet kan
bære frukt gjennom mitt liv.
Amen.Skjærtorsdag 1. april
Johannes 13 (1-15)

- Herre Jesus, takk for at du vasker våre føtter - også mine.
Du kom for å tjene - og gav oss et forbilde å ligne på. Hjelp
meg alltid å ha øynene åpne for hvem jeg kan hjelpe. Amen.Langfredag 2. april
Johannes 18 (28-36)

- Herre Jesus, takk for at du med kjærlighet gikk den tunge
veien for oss alle - også meg.
Du ble behandlet som en forbryter, selv om du var uskyldig.
Du er konge, men av et helt annerledes kongerike! Hjelp meg
alltid å høre din røst. Amen.-

Tirsdag 6. april
Johannes 16 (5-15)

- Herre Jesus, takk for ditt løfte om Den hellige ånd,
Talsmannen. Og takk for at du alltid holder hva du lover.
På den måten er du alltid til stede over alt, for alle
mennesker - også meg. Hellige livgiver, du som alltid
peker på Jesus: Fyll oss alle med kraft og mot!
Amen.Onsdag 7. april
Johannes 17 (1-8)

- Herre Jesus, takk for at du alltid ber for oss, dine
søsken! Du kjøpte oss fri og gjorde oss til Guds barn,
takk for at vi alle er verdifulle i dine øyne!
Du har åpnet himmelporten for alle mennesker - også
meg. Og selv om vi er forskjellige og har ulike meninger:
Hjelp oss å holde sammen og elske hverandre, slik du
elsker oss. Amen.-

Lykke til!
Palmesøndag 28. mars
Johannes 12 (12-19)

- Herre Jesus, takk for at du kom og at du er nær.
Bli aldri ferdig med å ri inn i våre liv, inn i mitt liv.
Du er synlig i alle våre medmennesker. Hjelp meg å ta
imot deg på den rette måten.
Amen.29. mars
Johannes 11 (32-44)

- Herre Jesus, takk for at du bryr deg om oss alle - også
meg. Du bringer liv inn i dødens verden, du er den
sterkeste! Du er vår frigjører og redningsmann. Hjelp
meg alltid å stole på deg.
Amen.-

Påskeaften 3. april
Johannes 19 (28-42)

- Herre Jesus, takk for at du fullførte løpet og døde for oss
alle - også meg. Du triumferte over alle dødskrefter på korset
- og forsonte verden med deg selv. Du ropte: "Det er
fullbrakt!". Hjelp meg alltid å hvile i din store nåde og
kjærlighet. Amen.Påskemorgen 4. april
Johannes 20 (1-10)

- Herre Jesus, takk for Påskedagens sjokkerende jubel!
Oppstandne konge, takk for at du sprengte dødens rammer
en gang for alle! Du bringer glede, liv og håp inn i tilværelsen
for alle mennesker - også meg.
Du er vår frigjører og redningsmann. Hjelp meg alltid å tro på
deg. Amen.-
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Bilde: Jan Sindre Stokka
Foto: Jan Sindre Stokka

500-600 sjokkerte jubelvitner - snakk om
oppstandelse!
Tekst: Øyvind Skjefrås Alsaker

For noen år siden tok Lura IL sitt A-lag imot
Sandnes-Ulf som motstander i cupen - uten at det
skjedde et fotballunder. Mange hundre tilskuere
var til stede. Og jeg var en av dem. A-laget klarte
seg bra mot det antatt sterkere laget og fikk et
hederlig resultat. Men tenk om de hadde slått dem!
Det hadde vært gøy! En slik tanke er usannsynlig men ikke umulig. Det kan skje. Og i fotball går jo
det meste an...
Hva når 500-600 mennesker er vitne til at noe helt
UMULIG har skjedd? At en som var død, drept ved en
brutal henrettelse, plutselig er levende igjen? Ja, det er
dette som danner fundamentet for vår kristne tro. At
Jesus tidlig på søndag morgen sto opp fra de døde.
Ikke rart at de ble sjokkert og forundret- og etter hvert
jublende glade! Ifølge Bibelen viste deres Herre og
mester viste seg som oppstanden faktisk for så mange
- og mer enn 500 på en gang (1 Kor 15,6). Det var
atskillig mer utrolig enn at våre lokale fotballherrer
slår Viking eller Sandnes-Ulf ut av cupen - eller at
damelaget til Lura IL gjør tilsvarende med Klepp eller
Avaldsnes
Men er det sant? Hvis det ikke er sant, er hele
grunnlaget borte fra alt som heter kristendom. Og hvis
hele historien om Jesu oppstandelse bare er oppspinn,
er altså en hel verdensreligion bygd på en løgn. Filmen
"RISEN" tar utgangspunkt i denne konkrete hendelsen
og stiller spørsmålet: Skjedde det virkelig?
La oss tenke oss at Jesu oppstandelse aldri skjedde. Da
får iallfall jeg flere spørsmål som jeg undres over: Hva
var det da som skjedde? For noe radikalt må ha
skjedd. Jesu venner forandret seg brått. De gikk fra å
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

51 66 27 43

være livredde pyser som stengte seg inne i sorg og anger
- til å stå fram, glade og fulle av mot, utadvendte og
trygge. Noe må ha skjedd med dem. Var det bare skifte
av taktikk? Var grunnleggerne av denne nye religionen
så intelligente at de visste nøyaktig hvilke "knapper" i
menneskesinnet de skulle trykke på? Ja, da må de ha
vært mer enn fiskere og håndverkere - mer enn vanlige
mennesker som deg og meg! Og da er historien om
kristendommen verdenshistoriens største
suksessfortelling! Alt sammen bygd på juks og fanteri.
Og dersom de virkelig hadde stukket av med Jesu lik,
slik noen påsto, og det hele var en utspekulert løgn hvorfor var de da villige til å gå i døden for den løgnen?
Eller var det hele bare massesuggesjon - at flere hundre
mennesker TRODDE at de virkelig så den korsfestede
og oppstandne Jesus Kristus? Og hvis målet er å skape
troverdighet i denne røverhistorien, er det ikke særlig
lurt å bruke kvinner så sentralt i påskedagsfortellingen.
På den tiden hadde nemlig ikke kvinner noen som helst
verdi som vitner i en rettssak.
Jeg er en enkel person. Jeg tror at denne historien er slik
fordi den er sann. Det var slik det skjedde. Sannheten er
den enkleste forklaringen på den brå forandringen som
skjedde med Jesu disipler. Jesus stod opp fra de døde og
viste seg for dem. Det var det som skjedde, rett og slett.
500-600 sjokkerte jubelvitner opplevde tidenes opptur snakk om oppstandelse! De gikk alle med ett fra dyp
sorg til jublende glede. Ja, jeg tror at det virkelig er sant.
Jesus stod faktisk opp fra de døde! Fordi han var og er
Guds Sønn. Og at påskens drama skjedde akkurat som
Jesus selv hadde sagt på forhånd. Da Påskedagen kom,
fant disiplene først en tom grav. Før Jesu venner møtte
ham som den levende, oppstandne Herren Jesus Kristus.
Dette skjedde altså for til sammen 500-600 personer og den opplevelsen satte så sterke og dype spor i dem at
de ble forandret for resten av livet. Og ut fra deres
øyenvitneskildringer, ble det de fortalte oppfattet som
troverdig. Derfor spredte budskapet om seierherren
Jesus seg verden over. Det skjer den dag i dag. Jesus
lever - og vi skal leve!
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Fasteaksjonen 2021
I årets aksjon besøker vi landsbyen Kasalaulo i
Zambia, hvor Kirkens Nødhjelp bygget en brønn i
2018. De positive effektene av brønnen er mange.
Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020,
da pandemien rammet oss alle. Utfordringene
forbundet med dette fortsetter i 2021, hvor vi ser at
Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap
og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot det
dødelige viruset. Vi fortsetter vårt forebyggende
vannarbeid ved blant annet å bygge
håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive
opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

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

Vi ser frem til årets fasteaksjon fra 14. til 21. mars
2021 i Lura menighet. Startskuddet går på
gudstjenesten og på Facebook 14. mars. Vi må ha
litt ekstra tid på oss da vi ikke skal gå fra dør til dør
i år.

Søndagsskolen. Fra 3 år og oppover. Søndager kl. 11:00.
Påske for 4. trinn. Mandagene 15. og 22. mars

Gi i den digitale bøssen på Lura menighet sin
Facebook side, via en konfirmant eller
Vipps til 2426.

På Sporet for 5. trinn. Lørdag 17. og søndag 18. april
Dåpshjertesamling Torsdag 6. mai
Sommerfest for 2- og 3-åringer. Lørdag 29. mai, familiegudstjeneste 30.
mai

Håholen barnehage har allerede startet årets fasteaksjon.
Tradisjonen tro har de fått bøsser til avdelingene i
barnehagen der de samler inn penger. De skal ha
kunstutstilling til inntekt for fasteaksjonen. Alltid
spennende når de kommer og leverer bøssene - hvor mye
klirrer det i bøssa? Hvor mange brønner kan Håholen
barnehage være med på å bygge? Hvor mange familier
kan de være med på å gi varig tilgang til rent vann?
Takk for at dere er med på å FORANDRE.
FOR ANDRE. SAMMEN.

51 63 23 00

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.

For mer informasjon: www.lurakirke.no
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,
Sindre Stokka
ta kontakt på tlf 98 09 39 98 eller på Bilde:
mail: Jan
mk366@kirken.no

Rådgivende ingeniører
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Me skal møtast når
dette er over

Ludvig Bjerkreim
Prost

Me skal møtast når dette er over
Me har levd med kornapandemien i eit år.
I eit år har me håpa, ønska, lengta og bedt om at dette nå
snart må og over slik at me kan frå tilbake den gamle
kvardagen med meir fellesskap og mindre restriksjonar.
Ynskjer me den gamle kvardagen, eller håpar me på ein
ny og betre kvardag?
For eit år sidan sidan inviterte ein menighet i Tromsø
barn til å teikne og skrive noko om:
"Det jeg savner. Det jeg gleder meg til."
Frida Sommer 3C, Tromsdalen skule, laga ei teikning
med regnboge og ein bamse. Teksten hennar var enkel:
"Alt blir bra igjen. Jeg lover."
Gjennom dette året har me sett mange liknande
teikningar og tekstar. Det har vore små håpstekstar som
har gitt oss bilete om ein ny kvardag.
Det er viktig å bera med oss positive håpsbilete som
løftar blikket litt og gir oss krefter og pågangsmot.
Rahl 6 år teikna òg eit bilete samtidig som Frida.
Han teikna eit bilete frå langfredagen og påsken: Tre
kors med sola og raude farger.
På den måten gir 6-åringen oss eit av dei sterkaste
håpsbileta, eit bilete som er større og annleis enn alle dei
gode bileta frå koronatida.
Alle bileta me får frå dei dramatiske og kaotiske
påskedagane gir oss håpsbilete som rettar blikket mot ein
annan dimensjon. Her er det Guds håpsbilete me får
nokre glimt av. Her er det Herren sjølv som
gjennomfører planen sin med å reinske ut det vonde

viruset, vondskapen frå skaparverket.
Det er ein plan som sprenger tanken og utfordrar fornuft
og tankesett. Den er større enn våre små og store
håpsbilete om ein ny og betre kvardag.
I påsken demonstrerer Herren kampen mot djevelen og
alle vonde makter. Gjennom Jesu kors og den tomme
grava kjempar han mot synda, og sigrar.
Dette er håpet om ein nytt liv og ein ny kvardag.
Første påskedagen møtte Jesus læresveinane med denne
bodskapen:
"Ver ikkje redde! Gå og sei til brørne mine at dei skal
fara til Galilea. Der skal dei få sjå meg." Mt.28,10
Dei skulle møtast når dette var over.
På ein ny måte. Eit skjult og guddommeleg nærvær
gjennom alle tider, pandemiar og alt som måtte skje.
Den kristne kyrkje held fast på dette løfte medan me
ventar på at "dette skal gå over".
Men påsken malar eit enno sterkare håpebilete for oss:
Biletet av det evige livet, Guds nye verden på andre sida
av døden.
Då er all vondskap over, all synd og det som øydelegg
livet på denne sida av døden.
Tekstforfattaren Hans Olav Mørk (65) har ein songtekst
der han teiknar bilete av når pandemien er over:

SLEKTERS GANG PÅ LURA

Døpte

Døde

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

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

Snorre Erga Nygård
Melvin Håland Børve
Pia Linnea Fredriksson
Matheo Wille Kalsaas
Elena Skjerahaug Østerhus
Mats Ask Ramberg
Emil Brunvær Fidje
Emilie Bunes Løland Baden
Anne Rolstad Pedersen

Ritva Linnea Henriksen
Leif Magne Tjelhovd
Karsten Solberg
Ingrid Sviland
Torleif Nordbø
May Elisabeth Tengesdal
Gerd Eriksen
Rønnaug Johnsen Engstad
Rannveig Liv Mydland
Ågot Kvammen
Else Søndenå
Jan Audun Stangeland
Olav Egeland
Petra Louise Sirevaag
Leif Auestad
Steinar Nordbøe
Borgny Iversen

Vi skal møtes når dette er over,
ved et bord i en smekkfull kafé, i en kirke,
i midtgangens vrimmel mot Guds alter
og det som skal skje. Vi skal feire og synge og le..
Gjennom påskefeiringa skal me feira, syngja og le med
takk for det evige håpet Jesus gir:
Deg være ære, Herre over dødens makt.
Evig skal døden være Kristus underlagt.
God og velsigna påske til alle!
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Rådgivende ingeniører

51 66 27 43

www.miscgames.com

Faste aktiviteter i Lura Kirke
Barn

Ungdom

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)

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

SPEIDEREN
For barn som går på:
2. trinn (oppdagere)
tirsdag 17.30 - 18.30
3.-4. trinn (stifinnere)
tirsdag 17.30 - 18.30
5.-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: Oppdatert informasjon på nettsidene/facebook til
menigheten. Grunnet pandemi er datoer ikke avklart for våren.
Kontaktperson: Gerd Irene Sønderland, tlf. 92 25 32 02,
gerdirene123@gmail.com
SØNDAGSSKOLEN
Søndag kl. 11.00 samtidig med gudstjenesten.
Fra 3 år og oppover. Barn under 3 år er velkomne i følge med
voksne. Datoer: Grunnet pandemi er datoer ikke avklart for
våren. Kontaktperson: Anne Marie Nilsen, tlf: 90 61 91 07

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

KRIK
Sportsgruppe med andakt i pausen. Lura skole fredager kl.
18.00-20.00. 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.
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

HUSFELLESSKAP
Vi har smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundt
en bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap. Ca. en samling i
måneden. Kontaktperson Torgrim Bødalen 98 25 68 77
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: 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

STRIKKE- OG SNAKKKEKAFE
Sosialt treffsted for damer. Første torsdag i måneden
kl. 19.30. Kontaktperson Margaret Berland: 93 60 33 98
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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 Torgrim Bødalen
tb473@kirken.no

98 25 68 77

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

Vaktmester/kirketjener Jan Stokka
js775@kirken.no

45 88 36 82

Ansvarlig for Åpen Kirke: Ivar Samnøy
is895@kirken.no

45 61 24 45

Ettåring Maria Skretting
ms953@kirken.no

94 79 26 31

Menighetsrådsleder
Gerd Irene Sønderland

92 25 32 02

Gaver til menigheten og menighetsbladet
Bankkontonr. 3250.60.25817
Fast givertjeneste
Bankkontonr. 3250.55.56800
Vipps
Gave til menighetens arbeid: 636051
Gave til vårt misjonsprosjekt: 653855
Kirkevergekontoret i Sandnes: 51 97 47 70
Kirkevergekontoret avtaler dåp på vegne av Lura menighet

Menighetsblad for Lura:
Redaktør: Torgrim Bødalen
Redaksjonen: Johan Sie og Jan Sindre Stokka
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

Lurapraten

Før i tida...

Tekst og bilde:
Johan Sie

Torunn Marie Håland har vært med i Lura kirkekor
fra starten. Hun har bodd på Lura siden 1998. Hun er
gift med Finn, og de er foreldre til Ivar og Solveig.
Torunn Marie er utdannet ingeniør, og hun jobber
med teknisk sikkerhet i Aibel, for tiden på
hjemmekontor.
Hvordan ble du med i Lura kirkekor?
Jeg hadde ingen korbakgrunn, men da jentungen ville
begynne i familiekoret, måtte jeg også synge. Siden
ble jeg med i prosjektkor og forsangergruppe med
Bergfrid. Og da Viggo startet Lura kirkekor, ble det
naturlig å være med. Viggo er passe krevende og med
godt glimt. Koret er utviklende og kjekt. Et fint
fellesskap. Og nå er Finn også med.

Bilde: arkiv. Ruten i Sandnes

Noen opptredener med Lura kirkekor du vil
trekke fram?
Høydepunktet må jo være julekonserten med Hanne
Krogh. Utrolig kjekt å være med på så profesjonelt
opplegg!! Vi har også vært med på opptredener med
andre artister og kor. I mars 2020 var vi med på
kulturkveld med Svartdal, et av de aller siste
arrangementene i Lura kirke før
koronanedstengningen. Ellers deltar vi i gudstjenester
av og til.
Hva annet driver du med?
Jeg kan vel kalles bokorm, for tiden er det krimbøker
av Gert Nygådshaug. Jeg liker film, gjerne gamle
engelske krimserier. Og jeg trives med strikketøy. For
å få litt trim driver jeg med wagging. Hytteliv på
Stavtjørn er flott.
Og framover?
Nå gleder jeg meg til våren og min store lidenskap for
hagen. Og så håper jeg at livet normaliserer seg, og at
vi får gjenoppta virksomheten i Lura kirkekor.

Bilde: arkiv. Gandsfjorden
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