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Nytt
menighetsblad
Det nærmer seg sommerferie for de fleste og tid for lange,
late dager med forhåpentligvis mye sol og varme. Uansett så
håper jeg at du finner tid til å ta ekstra godt vare på deg selv
og dine nærmeste. Lade “batteriene”, finne på noe kjekt og
nyte det livet har å bringe.
Denne våren vært en sp esiell tid her i Lura kirke. Det er først
når mai måned kom at vi igjen kunne samles til gudstjeneste
etter opphold siden påsken. Vi har brukt denne tiden til å
oppgradere nettsiden vår, noe flere av dere sikkert har fått
med seg. Vi har laget flere videoandakter som fremdeles
ligges tilgjengelig der. Sist, men ikke minst har vi fått ny
layout på menighetsbla det, som du nå holder i hånden.
Det har vi gjort for å ha større fleksibilitet til hvordan vi kan
presentere innholdet med tekst og bilder. Håper det nye
bladet faller i smak.
Sammen med ny layout har vi også fått ny person på design
og layout. Maria Skretting tar over stafettpinnen etter Jan
Sindre Stokka som trofast har tatt seg av denne oppgaven
siden han ble myndig. I hele 15 år har han vært med.
Johan Sie har også etter 25 års trofast tjeneste kommet fram
til at tiden er moden for “nye koster”. Sammen med Turid
Furdal går disse tre ut av redaksjonen. En stor takk til dere
alle for det dere har bid ratt med til stor betydning for hele
folket på Lura. Åsfrid Sellevold fortsetter å skrive i bladet, det
er vi veldig glade for. Skulle du kjenne på at du kunne tenke
deg å være med på dette, så ta kontakt med daglig leder!
Da ønsker jeg dere alle en riktig god sommer.
Hilsen
Daglig Leder
Torgrim Bødalen
982 56 877

Takk til våre sponsorer:
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Gudstjenester
i Lura kirke
Sommeren/Høsten 2021

6/6
Kl. 11.00

2. søndag i
treenighetstiden
Joh 3,26-30

Gudstjeneste med nattverd
ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

13/6
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Kl. 11.00

3. søndag i
treenighetstiden
Joh 1,35-51

Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

20/6
Kl. 11.00

4. søndag i
treenighetstiden

Kl. 11.00

5. søndag i
treenighetstiden
Matt 7,21-29

Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og vikarorganist
Lena Wegemo.

4/7

6. søndag i
treenighetstiden
Luk 19,1–10

Ikke gudstjeneste i Lura kirke.

11/07
Kl. 11.00

11. søndag i
treenighetstiden
Luk 19,1-10

Gudstjeneste med nattverd ved
vikarprest og vikarorganist Knut
Sellevold.

8. søndag i
treenighetstiden
Mark 12,37b–44

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

25/7
Kl. 11.00

9. søndag i
treenighetstiden
Joh 8,2-11

Gudstjeneste med nattverd
ved Aud Utbø Strandmyr og
vikarorganist Lena Wegemo.

1/8

Matt 16,24-27

Gudstjeneste med nattverd ved
vikarprest Johannes Høyvik og
kantor Viggo Fagerjord.

27/6

18/7

10. søndag i
treenighetstiden
Matt 18,21–35

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

8/8
Kl. 11.00

11. søndag i
treenighetstiden
Mark 2,23-28

Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

15/8
Kl. 11.00

12. søndag i
treenighetstiden
Luk 19,1-10

29/8
Kl. 11.00

Vingårdssøndag/
14sit
Luk 17,7-10

Samlingsgudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

5/9
Kl. 11.00

15. søndag i
treenighetstiden
Luk 10,38-42

Gudstjeneste med
konfirmantpresentasjon og nattverd
ved kateket Marianne KleppeChung, ungdomsprest Simon
Wallem Dahl, sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

11/9

Konfirmasjonsgudstjenester

Lørdag Kl. 11.00 – 12.30 - 14.00
Gudstjenester med konfirmasjon
ved kateket Marianne KleppeChung, ungdomsprest Simon
Wallem Dahl, sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

12/9

Konfirmasjonsgudstjeneste

Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med
skolestartsmarkering og dåp ved
kateket Marianne Kleppe-Chung,
sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og vikarorganist Lena
Wegemo.

Gudstjeneste med konfirmasjon
ved kateket Marianne KleppeChung, ungdomsprest Simon
Wallem Dahl, sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

Kl. 11.00

Kl. 11.00

22/8

13. søndag i
treenighetstiden
Luk 12,41-48

Gudstjeneste med nattverd
ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

19/9

17. søndag i
treenighetstiden
Luk 7,11-17

Familiegudstjeneste med
dåp ved sokneprest Øyvind
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

Slekters gang
Juni 2021

på Lura

Dorrit Karen Wersland
Ivar Dag Hansen
Øyvind Bosvik
Bjørn Hagerup Nilssen
Roy Høyland
Even Olav Mansæterbak
Ingvald Torkelsen
Solveig Charlotte Dahl
Anny Lima
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- Lær oss å telle våre dager, så vi får
visdom i hjertet, -

|

Døde
Døpte
- Herre, gi dem å vokse opp i din kirke
som dine barn Thea Salte
Gustav Storlid Ljungstrøm
Isabelle Østefjells Harestad
Tobias Aakerlund Aavitsland
Saga Lothe Sigbjørnsen

Et uvanlig
konfirmantår
Av Maria Skretting
Nok et år har vi måttet utsette
konfirmasjonene til høsten, og enda et
kull med konfirmanter har fått et nokså
annerledes konfirmantår. Selv om vi i stor
grad har kunnet samles i små grupper, har
det vært lite opplegg for alle konfirmantene
samlet.
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Høsten startet vi forventningsfulle og tok i
mot 39 nye ungdommer som konfirmanter
i kirken. Basert på egne ønsker ble de
plassert inn i ulike aktivitetsgrupper
-åtte relation konfirmanter, elleve KRIKkonfirmanter og 20 på en bakegruppe. I de
mindre gruppene fikk vi ansatte i kirken en
mulighet til å bli kjent med årets kull.
Utøver høsten ble koronareglene strammet
inn, og konfirmantleiren måtte dessverre
utsettes.. Gudstjenestene måtte vi også
til slutt gi avkall på, og det ble vanskelig å
treffe hverandre. Rett før innstrammingene
i februar fikk vi likevel samlet inn penger til
fasteaksjonen, og feiret gudstjeneste med
alle konfirmantene i kirkerommet. Det kan vi
være superfornøyd med!
Årets konfirmanter har vært tålmodige og
utrolig kjekke å bli kjent med. Mitt inntrykk
er at konfirmantene har det fint sammen,
og fint i kirken.

Selv om året har blitt litt annerledes enn vi
alle så for oss, håper jeg at de sitter igjen
med gode minner og nye erfaringer og
tanker om seg selv og den kristne tro.
Selv om det er dumt at
konfirmasjonsdatoene nå er utsatt til 11. og
12. september, er vi også egentlig litt glad
for å få være noen uker til sammen med
dem. I skrivende stund ser det også ut til
at vi får reise på konfirmantleir helgen 11.13. juni. Planen er å reise til Åpta, sammen
med ungdomslederne i follow me, og
ha en skikkelig fest og avslutning på
konfirmantåret. Vi gleder oss til å endelig få
nyte litt tid sammen i et større fellesskap!
Til slutt, et lite bibelvers jeg ønsker at
konfirmantene kan ta med seg videre i livet:
“Men alle som tok imot ham, dem ga han
rett til å bli Guds barn, de som tror på hans
navn.”
Johannes 1, 12

Nytt konfirmantopplegg til
høsten!
Påmeldingen for neste års konfirmanter er
allerede åpen, og påmeldingene strømmer
inn. Til høsten har vi store planer om å
endre en del på konfirmantopplegget,
blant annet ved å sørge for at vi får bruke
mer tid i et større fellesskap. Relation-/
KRIK- og bakegruppene blir erstattet med
felles undervisning og så oppdeling i mindre
grupper med egne ungdomsledere. Vi håper
da at konfirmantene får oppleve en større
tilhørighet til ungdomsarbeidet og resten av
menigheten.

Ta ikke
noe som en
selvfølge!
Av sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker

Diktet «17. mai 1940» av Nordal Grieg ble
framført av dikteren selv direkte på radio
fra Tromsø. Resten av Norge var okkupert
av Tyskland, og friheten mistet. Diktet
forteller ganske mye om hva det vil si
å savne det vanlige livet. Om å lengte
etter friheten og ikke ta den som en
selvfølge. For ingenting er en selvfølge livet er ingen selvfølge. Vi må ta vare på
hverandre så lenge vi har hverandre.
Jeg er fristet til å omskrive dette diktet
litt:
“Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under koronaens åk”

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Sterke ord, som gjelder også i vår tid.
Velkommen tilbake til fellesskapet – det er
ferskvare, og på ingen måte noen selvfølge!
Jesus lever – og vi skal leve!

|

Heller ikke kirken er en selvfølge. Den er
en levende organisme som består av
enkeltmennesker. Med vår Herre Jesus
i sentrum. Han som er sterkere enn alt
annet – til og med døden. Salmedikteren
Svein Ellingsen sier det så fint:
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17. mai 1940
I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.
Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes åk.

Juni 2021

Er det noe jeg personlig har lært det siste
året med korona-pandemi, så er det at
ingenting er en selvfølge. For vel 81 år
siden, ble dette formulert på en særdeles
god måte:

Dame med
varmt blikk
Av Øyvind Skjefrås Alsaker

Torill har blitt pensjonist. Dermed har
hun gått fra å være ansatt i Lura kirke
til å være frivillig. Det trives hun godt
med – og anbefaler andre i tilsvarende
situasjon å gjøre det samme.
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Hun omtaler seg selv som
sjenert. Men like fullt er
Torill Eide Tunheim et av de
menneskene som med sitt
vesen lyser opp rommet de
kommer inn i. Og som ser dem
som er til stede med et varmt
blikk. Slike folk gjør inntrykk.

«Jeg arbeidet i full stilling som
sykepleier/helsesøster til barna kom.
Så var jeg hjemme med dem mens de
var små. Etterhvert jobba jeg deltid i
eldreomsorgen. Jeg fikk lyst å studere
diakoni som deltidsstudium. Det åpnet
seg en mulighet for å være vikar i
diakonien i Lura menighet. Det ble
veien inn som medarbeider i diakoni og
trosopplæring i staben på Lura. Der fikk
jeg en god avslutning på arbeidslivet.»

Torill forteller videre at hun har
hatt forskjellige frivillige oppgaver i
menigheten opp gjennom tiden: «Det
engasjementet jeg hadde da jeg gikk
av, har jeg fortsatt med. Jeg opplever
det som meningsfullt å være med som
frivillig i den menigheten jeg tilhører. Det
gjør også godt å ha den kontakten med
min tidligere arbeidsplass.»

«Hva er din største motivasjon for å være
frivillig i Lura menighet?»

«Er ditt inntrykk at vi som folk er
trosmessig «sjenerte»?”

«For meg har det vært viktig og godt
at jeg både som frivillig og ansatt har
arbeidet i et fellesskap. Man blir kjent
med folk på en annen måte når man
arbeider sammen. Det gir mye glede og
tilhørighet. Som troende har jeg lyst til å
dele det glade budskapet om Jesus til
andre.»

«Jeg tror det kommer an på
mennesketyper. For noen er troen noe
som ligger dypt inni en og som hører
til i fortrolighetens rom. For andre er
det lettere å dele tanker om tro både
personlig og generelt.

«Tror du mange tenker at de har for lite
å bidra med?» Torill tenker seg litt om før
hun svarer. «Jeg tror mange folk i dag
sliter med tidsklemma, det er mange
forventninger og oppgaver som skal
ivaretas. Kanskje er det også en terskel
for å engasjere seg i kirkelige aktiviteter.
Likevel opplever jeg at mange foreldre
er ivrige etter å være med i aktiviteter
som ungene deres er med i. Mange gir
tilbakemelding på at de trives med det.
For en del folk som går i kirken er det nok
tradisjon å engasjere seg i noe av det
frivillige arbeidet som fins.»

«Jesus forteller oss at det er verdi i det
som er nedbøyd og svakt, at vi er elsket
som den vi er i bunn og grunn. Han er
med oss i vår glede og vår sorg, våre
oppturer og nedturer. “Han er jo ikke
langt borte fra en eneste en av oss” som
det står i Apostlenes gjerninger, kapittel
17, vers 27.»

Juni 2021

Torill avslutter med disse ordene:
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«Min største motivasjon er nok at jeg er
glad i min lokale kirke og ønsker at Luras
befolkning skal se på kirken som sin kirke.
Der møtes vi i store begivenheter som
vielse, dåp, konfirmasjon, begravelse,
minnegudstjeneste. Vi har et sted vi kan
møtes i sorg og glede. Vi kan tenne lys,
skrive en bønnelapp som noen ber for
når livet røyner på. Kirken er et sted å bli
kjent med den kristne tro og få utvikle
den for folk i alle aldre.»
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Hun er tydelig på hva det er som driver
henne:

Mitt inntrykk er at det er lettere å snakke
om Gud, men vanskeligere å snakke om
Jesus. I dagens samfunn er vi ofte vår
egen lykkes smed, vi vil gjerne framstå
som sterke mennesker som mestrer
livet.»

Koronaspøkelset
Av Åsfrid Sellevold

Et tapt år. Nedstengning. Rødt nivå. Gult nivå. Hold avstand.

Korona-angst.
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Sykdomsforløp.
Koronagrunner . Forste rkede
tiltak . Håndvask 20 sekunder. De får ikke puste. Ikke ta deg i ansiktet.
Isolasjon. Fryktbasert kommunikasjon. Hjelper det å
være sint på russen? Lev skjermet . Sprit hendene. Påbud om
hjemmekontor. Teams. Husk munnbind der du ikke kan holde
en meter. Det er verst for de eldre. Arrangement på fast tilviste
plasser. Smitteutbrudd . Karantenebrudd. Hold deg hjemme.
Hustandsmedlemmer . Lærerne sliter. Kohort . Smittevernhensyn.
Helsearbeiderne har det verst. Villsmitte. Primærkontakt . Digitale

arrangement. PCR-test. Begrens besøk i hjemmet. Karantene .
Ventekarantene. Nærkontakter. Reis med dem du bor sammen med.
Gjør alle innkjøp i hjemkommunen. Treningssentre er stengt.
Treningssentre er åpne. Ikke håndhils. Hold AVSTAND. Sang øker
smittefaren. Det er verst for de unge. Smitteklynge. Innvandrere blir
sykere. VAKSINE-program.

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.»
1.Kor 13

Faste aktiviteter

HUSFELLESSKAP
Smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundt
en bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap. Ca. én samling i
måneden.
Kontaktperson: Margaret Berland (936 03 398)
HÅHOLEN KIRKERING
Sosialt treffsted for damer torsdager kl 19:30.
Datoer for høsten: 21/9, 19/10 og 16/11
Kontaktperson: Margaret Berland (936 03 398)

Kontaktinformasjon
LURA KIRKE OG MENIGHETSKONTOR
Kobberveien 109, 4314 Sandnes
Tlf.: 489 97 140
Epost: lura.sandnes@kirken.no
Nettside: www.lurakirke.no

Kirkevergekontoret i Sandnes: 519 74 770
Kirkevergekontoret avtaler dåp på vegne av
Lura menighet
Gaver til menigheten:
Bankkontonr. 3250.60.25817
Givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidet:
Bankkontonr. 3250.55.56800

MISJONSFORENING
Møtes en gang i måneden i hjemmene. Fokuset er
misjonsalliansen sitt arbeid på Filippinene.
Kontaktperson: Inger Rettedal (993 61 398)
LURA KIRKEKOR
Øvelse i Lura kirke annenhver tirsdag kl 19:30-21:30. Vel
møtt til trivelig fellesskap med sang, drød og kaffe!
Kontaktperson: Viggo Fagerjord (474 78 582)
BØNNESAMLING
Velkommen til samling i kirkestuen mandager
09:00-10:00. Siste mandag i måneden er det
bønnesamling i kirkerommet 18:00-19:00. Sammen ber vi
for menigheten. Etterpå er det 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.
Kontaktperson: Øyvind Skjefrås Alsaker (416 80 412)
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STRIKKE- OG SNAKKEKAFE
Sosialt treffsted for damer første torsdag i måneden kl
19:30.
Kontaktperson: Margaret Berland (936 03 398)

Kontaktperson: Ivar Samnøy (456 12 445)
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MANNSGRUPPA
Sosialt møtested for alle menn på Lura. Ulike tema
tas opp. Vi møtes i kirkestuen den andre tirsdagen i
måneden, kl 20:00.
Kontaktperson: Helge Nilsen (473 05 239)

SJØMANNSKIRKEN
Åpen kirke onsdager mellom kl 11:00 og 14:00, med kaffe
og nystekte vafler. Program tredje onsdagen i måneden
kl 12:00. Oppstart 11. august.
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Info om aktiviteter for barn og unge finner du på
lurakirke.no

Lura kirke

Menighetsblad for Lura
Redaksjon: Torgrim Bødalen (redaktør),
Maria Skretting (design), Åsfrid Sellevold
(journalist)

Ønsker du å bidra med noe i
menighetsbladet, eller har en kommentar
eller ønske? Kontakt oss på epost:
lura.sandnes@kirken.no

