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1. VISJON for Lura menighet: 
 

En menighet preget av tro, tilhørighet og tjeneste 

 

2.  ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON  

2.1. Menighetsråd - utvalg / komiteer    
 

Gerd Irene Sønderland (leder), Anvor Stokka (nestleder), Espen Hjorth Horseng, Karl Skretting, Camilla 

Osmundsen, Ingrid Bamrud Gustavsen (faste medlemmer), Olaus Sønderland, Wilhelm Klüver, Arne 

Thomas Haaland, Rune Anda, Geir Barkved, Jan Hiim (varamedlemmer) 

 

Menighetsrådet har hatt 10 møter og behandlet 55 saker. Årsmøtet avlyst grunnet korona. 

 

Følgende utvalg/komiteer har arbeidet i tilknytning til menighetsrådet i 2020: 

 

Økonomiutvalget: Arne Thorsen, Olaus Sønderland, menighetsrådsleder og daglig leder.  

 

Stiftelsen Håholen barnehage: Knut Magne Dalland - leder, Torstein Caixeta Thingnæs – nestleder, 

Ingrid Bamrud Gustavsen: medlem - repr. Menighetsrådet, Nirangini (Nisa) Vik - vara, 

Ingrid Eikeland -vara og Wilhelm Klüver - vara 

 

Diakoniutvalg: Torill Eide Tunheim, Iren Arnevik og Anvor Stokka (menighetsrådet) og 

diakonimedarbeider Tore Edland. 

 

Husstyret: Knut Magne Dalland, Jan Stokka og Wilhelm Klüver  

 

Menighetsbladredaksjonen: Daglig leder (redaktør), Johan Sie, Jan Sindre Stokka og Turid Furdal.  

 

Trosopplærings- og barneutvalget: Gerd Irene Sønderland (leder), Ellen Nakling, Ingrid Gustavsen, 

Camilla Osmundsen, Marianne Kleppe-Chung og Cathrine Eide. 

 

Ungdomsrådet:  

Våren: Synne Skjefrås Alsaker, Sara Sofie Hjertvikrem, Victoria Borgersen Kleppe, Marie Vagle 

Mæstad, Håvard Hansteen Nakling, John Arne Bråthen Nybø, Anne Skretting, Maria Skretting og Simon 

Wallem Dahl (ungdomsprest). 

 

Høsten: Synne Skjefrås Alsaker, Victoria Borgersen Kleppe, Håvard Hansteen Nakling, John Arne 

Bråthen Nybø, Anne Skretting, Einar Eide, Maria Skretting (ettåring) og Simon Wallem Dahl 

(ungdomsprest). 

 

 

  

 

 

2.2. Aktuelle saker   
I løpet av 2020 har Lura menighetsråd bl.a. arbeidet med følgende saker: 

- Frivillighet 

- Givertjeneste og økonomi 

- Korona og aktivitet 
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2.3.  Bemanningssituasjonen   

 

3.  

MENIGHETSARBEIDET      

3.1. Gudstjenestelivet 
Nyhetene om et særdeles aggressivt virus nådde oss på nyåret 2020. Da ante vi lite om hvor store 

konsekvensene skulle bli over hele verden. Inkludert oss her oppe i nord. Så da våre myndigheter stengte 

ned Norge 12. mars og siden har åpnet opp og stengt ned igjen, har dette selvsagt preget også vår 

menighet og gudstjenestelivet her. I skrivende stund er kirkeklokkene, som til vanlig ringer sammen til 

gudstjeneste, fremdeles tause hver søndag. Det er hjerteskjærende. 

Men koronaen skal man virkelig ta på alvor, og smittevernreglene følges nøye. Derfor har vi det siste året 

måttet være kreative og f.eks. feire påsken ved hjelp av musikkandakter lagt ut på nettet. Å være 

forrettende prest og forkynne det glade budskapet om den oppstandne Jesus Kristus inn i et videokamera, 

var ganske så spesielt… 

Like fullt er vi ved godt mot – selv om vi får stadige tilbakeslag. Vi kan ikke annet enn å leve i 

håpet og troen på at det går an å få pandemien og dens destruktive krefter under kontroll.  

Frykten for at dette kan bli mer langvarig, skal IKKE få makt over oss! Vi skal hjelpe hverandre 

fram mot den dagen da vi igjen kan feire gudstjeneste med alt den inneholder av fellesskap og 

trosglede. Så har vi i det minste lært én ting i denne perioden: Selv ikke det å kunne feire 

gudstjeneste er en selvfølge. Måtte den lærdommen få prege oss og fylle oss med takknemlighet og 

tro! For Gud med sin nåde og kjærlighet i Jesus Kristus er uforanderlig og trofast. Nå som før. 

 

Den store seierherren Jesus Kristus lever – også i vår bydel. Jesus lever – og vi skal leve! Å løfte troen på 

Ham er en oppgave vi må stå sammen om; det er en arv vi har fått – og som skal gis videre til nye. Guds 

Stilling: Navn: St.% 

Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 100% 

Daglig leder Margaret Berland sykemeldt 60% fra feb. 

Sykemeldt 100% fra nov. 

100% 

Daglig leder Torgrim Bødalen vikar fra 24. aug. 

60% aug.-okt. 80% nov.-des. 

   

Ungdomsprest Simon Wallem Dahl  100% 

 

Kantor Viggo Fagerjord  100% 

Menighetspedagog Cathrine Eide 75% 

Diakonimedarbeider Tore Edland  50% 

Kateket Marianne Kleppe-Chung 

60% vikar for daglig leder fra feb.-aug. 

 

 100% 

 

Menighetsarbeider 

 

Ivar Wollertsen Samnøy   80% 

Kirketjener/ 

vaktmester 

Jan Stokka  25 % 

Ettåring Maria Skretting 100% 
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rike er allerede nå, men ennå ikke – og er sterkere enn alt som vil bryte oss ned. Inkludert det forferdelige 

koronaviruset! 

 

3.1.1. Gudstjenestene 

Gudstjenestelivet i 2020 var overraskende aktivt. Hele 64 gudstjenester ble avholdt, men selvsagt med 

atskillig færre deltakere enn vanlig. Det totale antallet på 64 gudstjenester feiret i menigheten, er altså kun 

20 færre i forhold til fjoråret (84). Det lave antallet deltakere man fikk lov til å ha til enhver tid, avspeiles 

selvfølgelig i tallenes tale. Ett lite eksempel: På selveste pinsedagen feiret vi fire dåp. Da alle de påmeldte 

var kommet (50 deltakere pluss medvirkende), var det blitt fullt – og vi låste døren… Det var helt i tråd 

med smittevernreglene som gjaldt på det tidspunktet. Men like fullt var det hjerteskjærende sårt. For å 

være kirke betyr å være inkluderende og åpen – tillitsfull og imøtekommende.  

Totalt 3618 personer deltok på våre 64 gudstjenester i 2020. 

 

 

Gudstjenester i Lura kirke søndag formiddag 45/2666 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gjennomsnittlig antall deltakere i Lura kirke,  

søndag og helligdag (forordnede gudstjenester) 

119 119 115 105 106 60 

 
Gudstjenester i Lura menighet med nattverd: 34/1552 

(gudstj. utenom søndag formiddag også medregnet) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gjennomsnitt ant. nattverddeltakere 59 60 58 58 56 46 

 
Gudstjenestedeltakere julaften i Lura kirke 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt antall deltakere 999 1125 996 985 1051 171 

 

Våre tre gudstjenester julaften betyr vanligvis et deltakerantall på omtrent 1000 personer. I og med 

koronatiltakene måtte vi ha påmelding i forkant, noe som fungerte fint etter omstendighetene. Inkludert 

julegudstjenesten på Rundeskogen BOAS (kl.12.00) ble det totale antall deltakere 186 i 2020.  

 

Det ble døpt 24 barn i Lura kirke i 2020 (det totale antallet døpte var 42 inkludert de 18 som ble døpt 

utenfor soknet – men trekker vi fra de 5 som kom utenfra, er tallet 37). Dette er også et stabilt tall i 

forhold til året før.  Generelt mindre barnekull i Den norske kirkes medlemsmasse, er hovedårsaken til 

dette. Vi ser denne tendensen også indikert i noen skoleklasser på barnetrinnet, der mindre enn halvparten 

av elevene er medlemmer av DnK. En annen indikator er at selve medlemstallet går ned i bydelen, av 

diverse årsaker. Dåp skal prioriteres høyt – også i pandemitider. Vi arbeider imidlertid utrettelig for å 

gjøre tilbudet om dåp kjent – både for små og store. God og jevn informasjon, hyppige dåpssøndager, 

dåpskjole til låns og redusert pris på å leie festlokaler i kjelleren, er alle gode tiltak for å oppmuntre de 

respektive familiene til å feire dåp i Lura kirke. Dåpen som inngangsportal inn i den verdensvide kirken 

og Guds rike, er en ordning for tid og evighet. 

 

I 2020 ble 57 flotte ungdommer konfirmert i Lura kirke – noe forsinket. Fordelt på 9 gudstjenester i løpet 

av høsten (med alle mulige smittehensyn) med i alt 713 gudstjenestedeltakere, ble dette som vanlig en 

stor begivenhet i vår menighet. Den «åpne linjen» vi har lagt oss på, fungerer godt. Ut fra 

tilbakemeldingene som blir gitt, gjør vi klokt i å satse på disse gudstjenestene som et «lag». Vi har funnet 

vår måte å gjøre det på. Også i 2020 opplevde vi dette som minnerike gudstjenester, som gir rom for både 

høytid, glede, tro og nærhet for de respektive konfirmantene og deres familier. Noe som er svært gledelig 

og givende!  
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Målet for gudstjenesten i Lura kirke lyder: «Gudstjenesten skal være et involverende møtested mellom 

Gud og mennesker der alle gudstjenestedeltakere er likeverdige. Gudstjenestelivet skal være preget 

av variasjon i form og innhold.» 

Alt sammen er med på å understreke at Guds rike er et annerledes rike, der alle bidrag har sin plass. 

Verdien av dette har vi sett de siste årene med øket grad av involvering av frivillige. Det har også vært en 

berikelse med alle bidrag fra de ulike trosopplæringstiltakene i vår menighet.  

Dette inkluderer Søndagsskolens flotte arbeid og alle de involverte som bidrar der. Søndagsskolen pågår 

normalt i kjelleren, som en separat del av gudstjenestefeiringen. Oppslutningen rundt denne har dessverre 

variert kraftig også i 2020. 

 

Som fellesskapet i dette som er 7-dagerskirken, er vi avhengig av frivillige som stiller opp. Og dette 

er både vår sårbarhet og vår styrke. Vi vil med dette berømme og takke alle frivillige for en meget 

god innsats også i 2020. Men det er også viktig å være alminnelig kirkegjenger! Som menighetens 

hovedsamling, er søndagens gudstjeneste Lura menighets faste pulsslag. Vi er viktige og betyr noe 

for hverandre! 

 

Kirkekaffen er en sosial arena som vi håper skal tas opp igjen for fullt når tilværelsen forhåpentlig 

normaliserer seg etter hvert. Da er det viktig at dette er en åpen og inkluderende samling, som en praktisk 

fortsettelse av gudstjenestens nådebudskap. Den enkelte oppfordres med dette til å ta ansvar for at 

alle blir sett og inkludert inn i fellesskapet, slik at ingen blir sittende alene for seg selv under 

kirkekaffen. Prat gjerne med en du aldri har snakket med før! 

 

Også i 2020 kunne vi glede oss over de jevnlige ungdomsgudstjenestene «Revelation» feiret på 

fredagskvelder i kirkens kjellerlokaler. Og tradisjonen tro skulle vi ha feiret regelmessige 

kveldsgudstjenester med nattverd på onsdager i fastetiden. Men koronatiltakene satte en effektiv stopper 

for disse etter kun to onsdager. Ellers har de månedlige bønnesamlingene vært litt av og på – alt etter som 

smitteverntiltakene har tillatt dem. Disse utgjør normalt en stille og trofast tjeneste i vår menighet i tillegg 

til de ukentlige bønnesamlingene i kirkestuen. 

 

3.2. Diakoni 
 

2020 var det siste året Lura menighet hadde en egen stilling med særlig fokus på diakoni. Grunnet 

nedskjæringer i fellesrådets økonomi, mistet vi vår diakoni-medarbeider Tore Edland i 25% stilling. Dette 

er forståelig, men likevel sterkt beklagelig. Siden omsorgsdelen er en så viktig del av det å være kirke og 

lokalmenighet, ser soknepresten da seg nødt til å innlemme flere av de diakonale oppgavene inn i sin 

tjeneste. Dette betyr også i praksis at sokneprest Øyvind fristilles fra konfirmantarbeidet fra og med 

høsten 2021.   

 

3.2.1 Institusjoner  

Overfor Rundeskogen bo- og aktivitetssenter (BOAS) har vi normalt andakt hver 2. og 4. tirsdag i 

måneden kl. 12.00-12.30. Det er sokneprest og diakoni-medarbeider som har delt på å ha disse. Vår 

kantor Viggo – samt Solfrid Stokka - har vært med og akkompagnert de fleste gangene. En frivillig ved 

Rundeskogen har også bidratt på piano under samlingene. Totalt har vi i 2020 hatt 8 andakter samt én 

gudstjeneste julaften. Det er alltid hyggelig og givende å komme til Rundeskogen BOAS og samlingene 

har et godt oppmøte.  

 

3.2.2 Besøkstjeneste 

Ordningen har til vanlig fungert slik: Eldre som fyller 80, 85 og 90 år og hvert år videre, får besøk av 

prest eller diakoni-medarbeider. Jubilanten får en blomsterbukett fra menigheten som gave. De aller fleste 

setter stor pris på denne lille oppmerksomheten og vi blir ofte invitert inn på en kopp kaffe og en liten 

prat. I koronaåret 2020 fikk kun 18 personer besøk, og denne tjenesten har ligget nede siden 

nedstengningen av landet 12. mars. 
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3.2.3 Bønnearbeid  

Den månedlige bønnesamlingen har pga. koronatiltakene hatt lange opphold mellom hver samling i 2020. 

Bønnepermen ligger ved sidealteret i kirkerommet og er til bruk for alle som ønsker det. I bønnepermen 

kan du legge inn bønneemner ved å skrive på en post-it lapp og lime den inn på første side i permen. Da 

blir bønneemnet registrert og det blir bedt over på bønnesamlingene som er den siste mandagen i 

måneden. Hvis det er lenge til neste bønnesamling blir emnet bedt for av forbedere i menigheten. 

Bønnepermen blir brukt av frivillige forbedere som ber hjemme eller i kirken.  

 

 

3.2.4 Sorgarbeid  

2020 ble sterkt preget av smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien. Men normalt er menighetens 

sorgarbeid et samarbeid mellom alle diakonene i Sandnes og Jæren prosti. Det gis tilbud om oppfølging 

etter dødsfall enten i grupper eller ved enkeltsamtaler. Vi har gode tilbakemeldinger på at gruppene har 

stor betydning for deltakerne. Vi har også jevnlige ledersamlinger for frivillige gruppeledere. 

 

3.2.5 Gudstjenester  

Også i 2020 bidrog diakoniutvalget og diakoni-medarbeider under gudstjeneste på Allehelgensdag og 

Diakonisøndag. Diakoniutvalget og andre frivillige var med som ekstra kirkeverter, to fra diakoniutvalget 

og diakoni-medarbeider og en frivillig ledet minnemarkeringen ved å lese opp navn på de avdøde og 

tenne lys under minnemarkeringen. Under gudstjenesten på diakonisøndag deltok utvalget også som 

tekstlesere og som kirkeverter. 

 

3.2.6 Diakoniutvalg  

Diakoniutvalget består av fire personer. Diakoniutvalget har en rådgivende rolle overfor menighetsrådet, 

men også en utførende funksjon i forhold til de retningslinjer menighetsrådet trekker opp. 

Diakoniutvalget arrangerer bønnesamling en gang i måneden. Utvalget er også med under fasteaksjonen. 

I tillegg deltok diakoniutvalget på gudstjenesten Allehelgensdag.  

 

3.2.7 Åpen kirke – «Sjømannskirken på Lura»  

Også Sjømannskirkens aktivitet har selvsagt vært sterkt preget av pandemien. Vi hadde i 2020 kun 19 

treff, med totalt 250 besøkende. Dette utgjør et snitt på 14 personer pr. gang. 

Normalt har vi god trivsel i kirkestuen, med brukere i alle aldre. Praten går godt rundt bordet med kaffe/te 

og vafler med tilbehør. Våre frivillige er de som bærer dette tilbudet, som har åpningstid fra kl. 11.00 til 

kl. 14.00 hver onsdag. Vanligvis har vi et halvtimes hyggeprogram hver tredje onsdag i måneden. Dette 

fylles som regel av staben, men vi har også hatt bidragsytere utenfra. 

Når vi etter hvert kommer i gang igjen, håper vi at enda flere finner veien til oss. Alle som har lyst til å 

bidra som frivillige i dette arbeidet, må ikke nøle med å ta kontakt med Ivar eller Øyvind. 

 

3.2.8. Diakoniprosjektet «Juleglede» 

Med en pandemi som preget vårt arbeid og livene våre i størstedelen av 2020, passet det ekstra godt med 

Juleglede prosjektet på høsten. «Tjeneste» fra menighetens visjon var det nye fokusområdet fra høsten av. 

Det planlagte prosjektet med fokus på menighetens misjonsprosjekt og misjonstjeneste måtte utgå grunnet 

pandemien og vi kunne derfor fokusere mer på juleglede prosjektet. Et prosjekt som gikk ut på at det er 

en glede å gi, glede å få. Mange av gruppene i menigheten og enkelt mennesker i menigheten var i løpet 

av høsten med på å lage bibelordsmalerier, julepynt og julekaker med mer som skulle legges i håndmalte 

skoesker sammen med et personlig julekort til dem som skulle få esken. Det var en glede for mange å få 

være med å gi. Det var også stor glede å få for de 47 som fikk en eske på døren etter den diakonale 

gudstjenesten 6. desember. Kjekt med et prosjekt som forente unge og gamle i det utfordrende året. 
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3.3. Undervisning 

 
3.3.1 TROSOPPLÆRING - «SAMMEN OMBORD»  

«Vår visjon er at barn og unge på Lura lever og vokser i kristen tro – en tro som gir hjelp til å mestre 

livet.» 

 

Følgende trosopplæringstiltak skulle vært gjennomført i 2020: 

 

Invitasjon og dåpssamtale 

Soknepresten gjennomførte i 2020 37 dåpssamtaler i dåpsfamilienes hjem på Lura. Der informerte han 

også om babysang og Byggeklossen og andre aktuelle tiltak for barn i førskolealder.  

 

Dåp 

Det ble døpt 37 barn i vår menighet i 2020. 

 

Babysang 

I 2020 gjennomførte vi 23 samlinger med babysang vår og høst. 46 barn deltok. Noen av de som kommer 

er ikke medlemmer av kirken, og noen kommer fra andre bydeler.  

 

Dåpshjertesamling 

Nytt i år var dåpshjertesamling. En kveld i november samlet vi 5 barn i alderen 12-18 måneder til 

kveldssang. Det ble en hyggelig samling som varte en halv time. Vi avsluttet samlingen med utdeling av 

dåpshjertene som hadde hengt et års tid over skipet i kirkerommet. 13 barn var invitert til samlingen. De 

som ikke var til stede vil få dåpshjertet levert på døren hjemme. 

 

4-årsklubb  

I løpet av høsten hadde 4-årsklubben 3 samlinger med tilhørende familiegudstjeneste. 9 barn deltok på 4-

årsklubben, og ytterligere 3 barn fikk utdelt 4-årsbok. På grunn av koronarestriksjoner ble det ikke 

utdeling av bok under familiegudstjenesten. Deltakerne fikk boka utdelt på siste samling. Det ble likevel 

gjennomført familiegudstjeneste, men ingen av deltakerne på 4-årsklubben var til stede.  

 

Skolestartsmarkering   

De som begynte på skolen i august, ble invitert til familiegudstjeneste ved skolestart med spesielt fokus 

på skolestartsmarkering. Søndagens tekst ble relatert til den nye skolesituasjonen for barna. 3 barn deltok. 

 

Tretoppen  

I 2020 ble Tretoppen gjennomført med fire samlinger på vårparten. Barna fikk utdelt boken «Tre i et tre» 

av Runar Bang. 4 barn på 1. trinn deltok.  

 

Høsttakk   

Et tilbud for de på 2. trinn i samarbeid med speidergruppen for samme alderstrinn. Høsttakk ble arrangert 

tre ganger i utvidet speidermøtetid og de var delaktige på Høsttakkefesten (familiegudstjeneste) i 

september/oktober. 9 barn på 2. trinn deltok. Tre av disse var ikke speidere fra før. 

 

Tårnagenthelg  

På Tårnagenthelgen i februar deltok 14 barn på 3. trinn. Dette tiltaket drives av frivillige som har vært 

med i flere år og det er veldig kjekt med liv og leven i kirken i løpet av helgen. Mange SLUSH’ere er med 

som ledere, en oppgave som SLUSH’erne liker veldig godt. 
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Påske    

Alle døpte 4.-klassinger i Lura menighet ble invitert til to samvær med fokus på påskens budskap. 

Formidlingen skjer gjennom bibelens fortellinger, sang og aktiviteter. I 2020 ble dessverre dette tiltaket 

avlyst pga. korona-nedstengningen. 

 

Kjellaren 

Som en del av trosopplæringen fikk de på 5. trinn invitasjon i posten til høstens samlinger på Kjellaren. 

De tre første gangene er opplegg og tema for andaktene spesielt tilrettelagt for dem. 30 5.-klassinger 

deltok de tre første gangene. Totalt 61 5.- 7.-klassinger betalte for medlemskap på Kjellaren i 2020. I snitt 

var det 26 deltakere til stede på hver samling. På grunn av korona ble det bare gjennomført 6 av 15 

planlagte klubbkvelder i løpet av hele 2020. 

 

På Sporet 

5. trinn blir invitert til På Sporet en helg på våren. Her søker de etter spor av Jesus, våre spor i tjeneste for 

Gud og andre, og andre menneskers spor i egne liv. Etter å ha vært på sporet i og rundt kirka hele 

lørdagen, blir deltakerne med på gudstjenesten neste dag. Her framfører de et dukketeater av historien om 

den barmhjertige samaritan. I 2020 ble dessverre dette tiltaket avlyst pga. korona-nedstengningen. 

 

Kirkens bursdagsfest for 7. klassinger – avlyst grunnet korona-nedstenging 

 

Relation 

Rundt 5 elever på 8. trinn var innom ungdomsklubben vår i løpet av høsten. 

 

Konfirmasjon  

57 ungdommer ble konfirmert i september (flyttet fra våren grunnet pandemi restriksjoner) og 38 startet 

høstsemesteret. Grunnet pandemien ble konfirmantåret annerledes både for det kullet som ble konfirmert i 

2020 og for de som startet konfirmasjonstiden sin i 2020. 

 

Follow me training 

Seks ungdommer fra 10. trinn startet på kurset i høst.  

 

Frivillighet  

I trosopplæringen var det med 84 frivillige i 2020. 

 

 

3.3.2 KIRKE/BARNEHAGE SAMARBEID   

Mål: ”Gi barna kjennskap til kirken, de kristne høytidene og den norske, kristne kulturarven” 

Det ble ikke gjennomført påskevandringer grunnet lock down, men i adventstiden gjennomførte vi 9 

gudstjenester med barnehager. Vi har et positivt samarbeid med barnehagene. Midt i en pandemi var det 

barnehagene som tok kontakt og ønsket å komme til kirken før jul. 

 

 

3.3.3 KIRKE/SKOLE SAMARBEID   

Mål: ”Elevene på Lura skal bli kjent med kirkens arbeid, kirkebygget og gudstjenestelivet.” 

Vi hadde syv skolegudstjenester i løpet av året selv om ikke alle skolene kom til jul grunnet pandemien. 
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3.4. Barnearbeidet  

 
3.4.1 Byggeklossen  

Mål:  «At barna blir kjent med Jesus gjennom bibelhistorier, fortellinger og sang. 

 Byggeklossen skal være en god og trygg plass å være for så vel små som store.» 

 

Byggeklossen har hatt 23 samlinger i løpet av året. Byggeklossen har gått parallelt med Babysang både 

vår og høst. I løpet av året er det registrert totalt 58 barn på Byggeklossen med et gjennomsnitt på 9 barn 

pr gang. Solveig Frick (hovedleder) og Grete Hovelsrud har vært ledere hele året. Edit Stangeland var 

med fram til sommeren. Etter sommeren var vi heldige og fikk med oss Anvor Stokka. Byggeklossen har 

to fadderbarn på Filippinene gjennom Misjonsalliansen. 

 

3.4.2 Søndagsskolen    

I 2020 ble det registrert 34 barn (inkludert SLUSH’ere) i fremmøteprotokollen, hvorav 10 som betalte 

medlemskontingent. 9 andre barn var innom på besøk. 

 

Antallet SLUSH’ere har vært stabilt gjennom hele året. Til sammen har 10 stykker vært innom på 

samlingene våre. Den ene av disse sluttet tidlig i vår. 6 SLUSH’ere har betalt medlemskontingent. 

 

Våren 2020 hadde vi 6 søndagsskolesamlinger. I tillegg hadde vi 2 samlinger for SLUSH’erne samt 

deltok på fellesarrangementer med SLUSH-gjengen vår; Join in på Fredheim Arena og SLUSH-treff i 

Hana kirke. SLUSH’erne var også med og arrangerte Tårnagenthelg for 3. klassingene i menigheten. 

 

Høsten 2020 rakk vi bare å ha 2 søndagsskolesamlinger da vi valgte å begynne semesteret litt sent. I 

tillegg hadde vi 3 samlinger for SLUSH’erne samt at vi deltok på et felles SLUSH-treff i Hana kirke. 

 

3.4.3 Lura KFUK-KFUM speidere    

Fra høsten hadde Lura KFUK-KFUM speidergruppe tilbud for Oppdagere (2. trinn), Stifinnere (3. og 4. 

trinn) og Vandrere (5.-10. trinn). Fra høsten av hadde vi rundt 30 aktive speidere.  

2020 var året speiderne nesten ikke var inne i kirken – bare utenfor den. Etter lock down fra midten av 

mars startet vi som speidere opp igjen med samlingene våre ute fra begynnelsen av mai. Vi hadde 1 times 

samlinger for alle patruljene ut året. Det som utgikk var sommerens leirer. 

 

3.4.4 Kjellaren   

Vi hadde 31 betalende medlemmer på våren, og 43 på høsten. Det var 61 unike medlemmer på Kjellaren i 

2020.  I gjennomsnitt var det 26 deltakere til stede hver gang. Treff ca. annenhver fredag. På grunn av 

korona ble det bare gjennomført 6 av 15 planlagte klubbkvelder i løpet av hele 2020. 

 

3.4.5 Lura kirkes barnekor 

Susanne Kleppa var dirigent fram til sommeren. Etter det har det dessverre ikke vært noe barnekor i kirka.  

 

3.5. Ungdomsarbeidet 

Visjon: Et ungdomsarbeid preget av tro, tilhørighet og tjeneste. 
 

Mål for ungdomsarbeidet 

«Vi ønsker at ungdomsarbeidet i Lura menighet skal være et attraktivt miljø der Jesus blir forkynt på en 

tydelig og aktuell måte.» 
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2020 har på mange måter vært et annerledes år. Men selv om korona i stor grad har preget arbeidet, har vi 

fått gjennomført mye av aktivitetene våre store deler av året. Både i kirken og digitalt. Under 

nedstengingen på våren holdt ungdommene sammen gjennom digitale samlinger og sosiale medier. I 

2020 opplevde vi også et stort generasjonsskifte, og «mistet» flere av de eldste ungdommene som dro 

vekk for å studere e.l. Vi opplever at de yngre har tatt tak og at arbeidet vokser videre, selv om vi nok nå 

er i en overgangsfase. Ekstra gledelig er det at Maria Skretting er ettåring dette skoleåret, med spesielt 

fokus på ungdomsarbeidet. Veldig stas å ha en av våre egne ungdommer som ansatt i kirken dette året! 

 

Menigheten har de siste årene satset spesielt på ungdomsarbeidet, og vi ser at ungdomsarbeidet fortsatt er 

i en fase med stor vekst. 10 ungdommer er nye medlemmer i follow me fra høsten av! Vi samler mange 

ungdommer i kirken, og spesielt gledelig er det at vi har en stadig voksende kjerne med ungdommer som 

bruker mye av tiden sin i kirken, og finner et godt fellesskap her. 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. Selv om vi har mange aktiviteter, er det først og fremst fellesskapet som 

står i sentrum. Fellesskapet ungdommene imellom og fellesskapet med Gud.  

 

Vi har hatt ulike typer samlinger. Flere justeringer underveis har vært nødvendige pga. ulike 

restriksjonsnivå. Ungdommene har uttrykt glede over å få samles når det har vært mulig. Ellers har vi 

arrangert digitale ungdomsgudstjener på Facebook, husfellesskap og follow me lokalsamlinger på zoom 

og mange av de andre aktivitetene er også preget av pandemien. Den største nedturen var at vi ikke fikk 

arrangere sommerleir, konfirmantleir og julebord. Vi har savnet noen større «happeninger» der vi samler 

alle ungdommene til et lengre arrangement med mer fokus på teambuilding og det sosiale.  

 

3.5.1 Ungdomsråd og follow me 

Ungdomsrådet leder ungdomsarbeidet sammen med ungdomspresten og ettåring, og bestod i 2020 av ni 

ungdommer på våren og seks på høsten. Ungdomsrådet har en sentral rolle i planleggingen og 

gjennomføringen av Revelation og en del andre arrangement gjennom året. Blant annet har de arrangert 

sommeravslutning på Horve. Ungdomsrådet møtes ca. en gang i måneden. 

 

Ungdomsarbeidet i Lura er en del av ungdomsledernettverket «follow me». Follow me-gjengen i kirken 

består av 31 ungdommer fra 10. klasse og oppover. Disse utgjør sammen med noen yngre ungdommer 

kjernen i ungdomsarbeidet. Follow me konferansen i mars ble dessverre utsatt, men det ble likevel 

arrangert en lokal konferanse i Sunde kirke i august. Under koronanedstengingen på våren hadde vi 

mange digitale fellessamlinger med de andre menighetene i follow me nettverket. Dette satte 

ungdommene stor pris på. Vi merker at det å ikke ha fått drive arbeidet som normalt tærer på 

ungdommene. Så vi gleder oss til vi kan være mer sammen, også med de andre menighetene i follow me.   
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3.5.2 Revelation – gudstjenester for ungdom 

Ca. en fredag i måneden har vi ungdomsgudstjenester i kjelleren i kirken. En Revelation-kveld starter kl. 

19 med gudstjeneste med lovsang med eget band, preken og nattverd. Etter gudstjenesten har vi 

bønnevandring, før det er tid for quiz, eller en annen form for underholdning og «kirkekaffe». Revelation 

er gudstjenester som er av og for ungdom, med eget band og mange ungdommer som bidrar på ulike 

måter. Ungdomsrådet, ettåringen og ungdomspresten leder arbeidet. Maria, ettåring, leder også bandet. I 

2020 merket vi restriksjonene i store deler av året. Likevel har vi fått gjennomført flere 

ungdomsgudstjenester. Vi streamet to gudstjenester på våren, i høst fikk vi ha alle i kirken. Revelation 

bidrar til å ta ungdommenes tro på alvor, der de kan la troen sin vokse i et godt fellesskap.  

 

3.5.3 Ungdomsklubben Relation  

Relation er et gratis lavterskeltilbud på fredagskvelder. Det er Relation de fleste fredagskvelder, når det 

ikke er Revelation. Relation hadde et snitt på rundt 30 i 2020. Ungdommene som samles på Relation er 

mellom 13 og 19 år. Hver Relation-kveld var det samling med andakt, leker og noen ganger annen 

underholdning. Og ellers er det kiosk, spill og andre aktiviteter. Det har vært flere av ungdommene som 

har hatt andakt selv. Relation ledes av et team med ungdommer, sammen med ungdomspresten og 

ettåring. Sammen fant vi gode måter å arrangere Relation innenfor smittevernreglene, blant annet ved å ha 

mer opplegg fra scenen.  

 

3.5.4 Husfellesskap for ungdom 

Husfellesskap har vært vanskelig å gjennomføre i 2020, pga. av pandemien. Vi har likevel fått hatt noen 

samlinger både fysisk og digitalt. Her håper vi å komme sterkere tilbake!  

 

3.5.5 KRIK 

Lura kirke arrangerer KRIK-treninger på Lura skole ca. annenhver fredag kl. 18.00, i forkant av Relation. 

KRIK samler rundt 20 pr. trening. KRIK ledes av ungdommene selv og bidrar til et godt og bredt tilbud 

for deres jevnaldrende.  
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3.6. Kirkemusikalsk virksomhet 

  

3.6.1. Gudstjenesten 

Mål: Lede menigheten gjennom salmer og liturgi slik at det skal være godt 

å synge. Gjøre kirkens instrumenter attraktive i møte med menigheten ved 

bevisste valg av musikalske uttrykk. 
 

 

3.6.2 Gudstjenester for skole og barnehage 

Orgel- og pianomusikk samt arrangering av noter til skole- og barnehagegudstjenestene. 

 

 

3.6.3 Andre aktiviteter  

Salmeplanlegging til gudstjenestene. Deltok med musikk til musikkandaktene i påsken. 

 

3.6.4 Konserter 

1 orgelkonsert med Viggo Fagerjord og Knut Sellevold (verk orientering) er arrangert i menighetens regi 

der totalt 50 har benyttet seg av tilbudet. 1 kulturarrangement med Egil Svartdal og Morten Samuelsen og 

Lura kirkekor, der totalt 130 benyttet seg av tilbudet. 

 

3.6.5 Kor, korps, musikere ved gudstjenester 

Lura kirkekor har totalt 34 medlemmer ved utgangen av året. Koret har i 2020 hatt 11 øvelser, deltatt på 1 

gudstjeneste samt kulturkvelden med Egil Svartdal og Morten Samuelsen. Et godt sosialt og humørfylt 

miljø er skapt rundt korøvelsene der en eller flere har ansvar for kaffe/te + noe å spise. Korets dirigent er 

kantor Viggo Fagerjord.  

 

Lura skolekorps medvirket som vanlig på den første gudstjenesten julaften. De var få musikere dette året 

men det gikk veldig bra. 

 

3.6.7 Instrumenter 

Kirkens orgel og flygel er begge av høy kvalitet og blir tatt godt vare på i forhold til stemming og service. 

Her kan nevnes at en bidragsyter i menigheten betaler betydelige beløp for å holde flygelet godt stemt! 

 

Orgelet fikk i april 2019 en oppgradering av registreringssystemet med en «Sequenser». Dette for å møte 

tidens skiftende musikalske utrykk i gudstjenester og konserter der krav til hurtig skifte av registrering 

kreves. Det er opprettet en egen orgelkomite for dette tiltaket og komiteens mål har vært å få samlet inn 

midler slik at denne saken kunne avsluttes. Vi kom økonomisk i mål med dette ved utgangen av 2020. 

Orgelkomiteen er etter dette blitt oppløst.   

 

3.6.8 Kirkelige handlinger 

35% av kantors stilling er knyttet til spill ved begravelser og vigsler.  

 

3.6.9 Orgelundervisning for barn 

Kantor har også i 2020 hatt orgelundervisning for barn ca. to ganger pr. måned. «Gauken» orgelklubb ble 

også etablert i 2020 og er medlem i Ung kirkesang. 
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3.7. Grupper i menigheten   
 

3.7.1 Kirkeringene 

I Lura menighet er det to kirkeringer; Håholen og Kongleringen, som samles en gang i måneden. 

Kirkeringene har gjennom mange år gitt både økonomiske og praktiske bidrag til menighetsarbeidet og til 

misjonsprosjektet. Samlingene har stort sett gått som normalt innenfor retningslinjene. 

 

3.7.2 Mannsgruppa 

Møtes i kirkestuen den andre tirsdagen i måneden, og er for alle menn over 30 år. Normalt oppmøte er  

ca. 12-25 stk., og påminnelse sendes ut til ca. 70 menn som er registrert i mannsgruppebasen. 

Mannsgruppa har som mål å være et sosialt sted for menn. Hver kveld starter med kveldsmat, og etterpå 

er det et dagsaktuelt tema. I tillegg blir det god anledning for en sosial prat hvor takhøyden er stor. På 

grunn av restriksjoner så blei det kun 1 samling i 2020. 

 

3.7.3 Husfellesskap 

Det er fire husfellesskap tilknyttet menigheten. Husfellesskapene velger undervisningsopplegg selv. Noen 

tar i utgangspunkt i søndagens tekst. På ulike måter er de med og bidrar, blant annet med kirkekaffe. De 

møtes ca. en gang pr. måned. 

 

3.7.4 Strikke- og snakkekafe  

Den første torsdagen i måneden er det strikke- og snakkekafe i kirkestuen. Ca. 15-20 damer møtes, med 

eller uten strikketøy, til en uformell samling.  

 

3.7.5 Mandagstreffet  

Ca. ti kvinner møtes hjemme hos hverandre hver mandag formiddag. Mandagstreffet har i flere år vært 

bidragsytere i forhold til å ta ansvar for kirkekaffe og å lage gevinster til basaren. I årets om har gått blei 

treffene avlyst ved nedstengingen i mars. Etter sommeren og fram mot nedstengingen inn mot jul hadde 

de samlingene i kirkestua. Ca. fem-seks fremmøtte på disse samlingene.  

 

3.7.5 Lura kirkekor 

Se kirkemusikk. 

 

3.7.6 Kirkebygget 

Husstyret sorterer under menighetsrådet og har ansvar for bygget og uteområdet.  

Husstyret har ikke hatt noen møter i 2020. 

I 2020 ble det grunnet coronasituasjonen ikke arrangert felles dugnad. Vaktmesterlauget har derimot tatt 

på seg forefallende arbeid både innendørs og utendørs. Deres største prosjekt dette året har vært ny scene 

i storsalen i kjelleren. 
 

3.8. Menighetsbladet 
Menighetsbladet for Lura menighet hadde fire utgaver. Redaksjonen hadde ved årsskiftet fire 

medlemmer. Daglig leder er redaktør. I tillegg er vel 30 frivillige med å distribuere bladet ut til 

husstandene i bydelen. Den frivillige innsatsen og inntektene fra annonsørene er med å holde utgiftene på 

et minimum. I november utgaven fulgte det med en giro som var en julegave til menigheten. 

Lurakalenderen ble delt ut sammen med blad nr. 2 i juni.  

 

3.9. Annet menighetsarbeid 

  
3.9.1 Basar   
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Årets resultat var på kr 122 262,- mot kr 144 523,- i 2019. Utgifter på kr 8316. Årets basar blei av 

smittevernhensyn gjennomført i sin helhet i kirkerommet og kirkestuen. Til tross for restriksjoner er vi 

svært fornøyd med gjennomføringen og resultatet.  

Vi kjøpte noen gevinster, bl.a. gavekort og bålpanne. De lave utgiftene skyldes at flere gevinster til 

hovedtrekningen, de fleste gevinstene til åresalget og det meste av maten som ble solgt i kafeen, var gaver 

fra enkeltpersoner og grupper. Flere bedrifter og butikker bidrog også med gevinster.  Komiteen bestod 

av: Gunvor Tveit Stokka, Rune Anda, Merete Anda og daglig leder.  

 

3.9.2 Misjonsforening  

Misjonsforeningen er en støttegruppe for misjonsprosjektene som menigheten har på Filippinene. Vi er 

noen damer som møttes hjemme hos hverandre en gang i måneden. Vi spiser sammen, ber og snakker om 

siste nytt fra misjonsarbeidet. Vi finner informasjon fra Misjonsalliansen eller om Filippinene på internett 

og i Tsjili. Vi har plass til flere i foreningen, bare ta kontakt dersom du har lyst til å bli bedre kjent med 

misjonsprosjektene våre. 

 

3.9.3 Menighetens misjonsengasjement  

Menigheten har en misjonsavtale med Misjonsalliansen.  

Misjonsavtalen ble fornyet og to prosjekt ble valgt: 

• Skole og utdanning. 

• Inkludering av funksjonshemmede. 

Det er fokus på misjonsprosjektene i det meste av barne- og ungdomsarbeidet. I trosopplæringen er det 

lagt inn med tema «diakoni og misjon» for de som er ti år. Byggeklossen samler inn penger til to 

fadderbarn sammen med søndagsskolen. Som en påminnelse har vi en glassmonter i gangen ved 

inngangen til kirkerommet og en «roll up» som kan settes opp ved behov. Gaven fra våre søsken på 

Filippinene, bønnekrukka, brukes fast sammen med lysgloben i forbindelse med bønnevandringer under 

gudstjenesten og i barnearbeidet.  

Les gjerne mer om dette arbeidet på: www.misjonsalliansen.no 

 

3.9.4 Frivillighetsfest 

Omtrent 75 medarbeidere var med på frivillighetsfesten torsdag 23. januar. Dette ble et særdeles vellykket 

arrangement. Et spesielt høydepunkt i festen utgjorde «Den «hemmelige gjesten», Lura bydels og 

vår menighets egen Tone Eva Ingebrigtsen. Tone ble intervjuet og fortalte om livet som mor og 

leder for Team Ingebrigtsen. – Det gjelder å gjøre hverandre gode, var ett av hennes kloke råd den 

kvelden. Frivillighetsfesten arrangeres for alle som på en aller annen måte har vært med og bidratt. Det 

ble også i 2020 året en flott fest med underholdning, god mat og drøs rundt bordene. 

 

3.9.5 Lura-aften med julegrantenning og adventskonsert 

På grunn av pandemien og vanskelighet med å gjennomføre disse arrangementene innenfor de gjeldende 

retningslinjer blei disse aktivitetene avlyst i sin vante form. Men 20 ungdommer var med på 

julegrantenning på kirkens nyttårsaften. 

 

3.9.6 Familiemiddag 

Før nedstengningen i mars rakk vi å ha fire familiemiddager. I høst ble det vanskelig å få med seg 

frivillige på kjøkkenet. Vi bestemte derfor å ha middag bare en gang i måneden, ikke hver 14. dag som 

tidligere. Det ble fire middager som matgruppa av konfirmanter i all hovedsak sto for. På grunn av 

pandemi situasjonen og mangel på frivillige på kjøkkenet, tar familiemiddagen pause inntil videre. 

 

 

3.9.7 Fasteaksjonen 

I 2020 ble fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid heldigital grunnet lock down i samfunnet.  

Resultatet ble kr. 55 370,- (kr. 71936,- i 2019). 

http://www.misjonsalliansen.no/
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3.10 Byprestene i Sandnes/Nærvær  
 

 

Å rsrapport 2020 
BYPRESTEN I SANDNES 

GATENÆRT 

− I løpet av 2020 har kommunen arbeidet med å flytte «Benken», siden hele «Ruten» skulle 

renoveres og bygges om. Vi byprester gleder oss over at brukerne ble involvert, spurt til råds og 

fikk følge prosessen grundig. Det har de gitt svært positive signaler på siden, at de ikke ble 

oversett men tatt med på råd av kommunen. Benken er tross alt et fast holdepunkt, treffsted for 

svært mange brukere, de har et eierforhold til den. Vi gleder oss til den nye Benken skal innvies 

tidlig i 2021. 

− Benken er fortsatt det stedet byprestene bruker mye tid. Vi hører på historier, samtaler, knytter nye 

kontakter, hjelper til ved behov. Stadig treffer vi nye vi ikke kjenner fra før.  

− KORONA har satt agendaen for mye dette året, helt siden begynnelsen av mars, hvor vi blant 

annet måtte stenge ned ASFALT. Heldigvis har brukerne vært gode til å ivareta smittevern, vi 

kjenner ingen som er blitt syke. Rusbruken ble i perioder endret noe. Hasjen ble dyrere, noe som 

gjorde at enkelte sleit med økonomien eller gikk over til andre og tyngre stoffer. Vi var jo også 

redde det ville føre til større gjeld hos brukerne.  

− «Trygge rom», vårt prosjekt som er støttet av Helsedirektoratet, ble gjennomført etter planen. 

Første halvåret brukte vi mye tid på ASFALT med frokost hver dag hvor vi praktiserte 

måltidsfellesskap, hadde en god arbeidsplass som et titalls selgere, samlinger for både selgere og 

frivillige. Turgruppen fikk oppleve bussturer til Jæren, prøvekjøre den nye tunnelen til Tau, se 
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Brekko i høstfarger og oppleve den berømte softisen på Ølbergstranda. Øyeblikk som brukerne gir 

tydelig tilbakemeldinger på at de setter stor pris på. Sosiale opplevelser som gir nye impulser og 

glimt av en annen hverdag. 

− Hverdagsmessene hadde vi som vanlig hver onsdag kl. 14 i Sandnes kirke. En person sa: «Her var 

det godt å være, et sted som rommer sårbarheten». Fint å høre at messene gir nettopp det. Da tror 

vi at vi treffer noe i livet som er svært viktig, og kan åpne opp for at Gud får slippe til. 

− Her er noen sitater fra Kate Olsen, gjengitt fra artikkel i Stavanger Aftenblad 19. desember 2020:  

«I rusen fikk hun fred fra smerten i livet». Hun forteller om hjelpen hun fikk av Rune og Ingeborg 

byprester for å komme ut av årevis med rus, gleden over nå igjen å bli kjørt til hverdagsmesser og 

samtaler og ikke minst tryggheten gripekorset Karine diakon gav henne. «Når angsten og mørket 

kommer snikende, klemmer hendene hardt i et lite kors av tre.» Så sier Kate: « Det er som om jeg 

tar tak i Gud og legger ham til hjertet. Så blir jeg helt rolig…….» Et nydelig vitnesbyrd om hva 

hva det enkle kan få bety. 

MILEPÆLER 

− ASFALT. Fra og med 1. juli overtok «Hjerte for Sandnes» ansvaret for gatemagasinet ASFALT i 

Sandnes. Når vi nå, etter 10 år med ASFALT, ikke lenger har dette ansvaret, føles det rart. Men 

samtidig gir det oss mer tid til det gatenære og hjemmebesøk. 

− Etter en lang periode med svært stabil stab ble 2020 det året med de store endringene. Ingeborg 

Erikstein Krager sluttet 30. februar etter 14 års tjeneste som byprest og gikk over i 

Sjømannskirka som nordsjøprest. I tillegg har også Gunther Aksel Theiss sluttet ved nyttår etter 

to og et halvt års tjeneste som byprest og begynte i Ræge. De kommer begge til å bli både husket 

og savnet. 

− Karine Torvanger ble tilsatt fra 1. september i år som diakon. 30 årige Karine overtar blant annet 

ansvaret for oppfølging av kvinnene i rusmiljøet. 

ØKONOMI I og med at vi hadde et halvår med bare to stillinger ble lønnskostnadene redusert. Dette 

kombinert med utsolgt lotteri på over 800.000 og flere større gaver, førte til et godt 

overskudd.  

 

Vi retter derfor en stor takk til alle våre støttespillere som gjør at vi fortsatt kan ha arbeid for de som 

sliter med rus i Sandnes. 

  

Øyvind Justnes Andersen, ledende byprest 

 

 

 

3.11 Sykevakten – kirkens omsorgstjeneste  
 
Årsrapport 2020 

 
SYKEVAKTEN – KIRKENS OMSORGSTJENESTE 
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Sykevakten er en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune. Vi gir hjelp både til de som bor i 

egen bolig, og til de som bor på i institusjon/sykehjem. Virksomheten drives av Sandnes kirkelige 

fellesråd, med driftstilskudd fra Sandnes kommune. 

 

I 2020 hadde vi 836 oppdrag, mot 1413 i 2019. 111 personer fikk hjelp fra oss i fjor, mens 190 fikk hjelp 

fra oss i 2019. Den kraftige nedgangen skyldes all nedstengning og forsiktighet i forbindelse med corona-

viruset. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende, hjemmetjenesten i kommunen, eller fra 

ansatte ved institusjon/sykehjem. Egenbetalingen er kr. 30,- pr. time, samt dekning av bilutgifter og 

parkering.  

 

Det er nå 6 damer og 8 menn som tar oppdrag for Sykevakten. De fleste er friske pensjonister. For jobben 

de gjør får de såkalt «pensjonistlønn» og dekning av bilutgifter. Ingen har sagt nei til å ta oppdrag i denne 

vanskelige tiden, selv om de selv er i risikogruppen. Kommunelege Torvik har ikke sagt at vi må stenge. 

Det er behov for oss. Vi sammenligner oss med helsepersonell, forholder oss til smittevernreglene og gjør 

vår jobb så godt vi kan. 

 

Vi hjelper eldre og syke mennesker med å komme seg til lege, sykehus, tannlege, fysioterapi, fotpleie, 

frisør m.m. Mange klarer ikke dette på egen hånd. Pårørende kan ikke alltid hjelpe, på grunn av egen jobb 

eller distanse blant annet. Ansatte ved våre institusjoner og sykehjem har ikke kapasitet til dette. 

Sykehjemmene og hjemmetjenesten bruker oss flittig. De fleste som bruker oss trenger at vi er med dem 

hele tiden, og det at vi er der, utgjør en stor forskjell for dem. Trygghet, glede og gode opplevelser en noe 

som går igjen når våre brukere beskriver sitt møte med oss. 

 

Vi gir også hjelp med tilsyn hos demente, slik at den de bor sammen med kan komme seg ut. Vi ser også 

at mange eldre sitter mye alene, og er ensomme, og vi tilbyr besøkstjeneste, og går tur eller på kafé med 

dem. Ellers har vi noe vi kaller trivsel-kjøring. Dette er en kjøretur med litt forskjellige innslag, alt etter 

brukerens ønske. Vi hjelper også med innkjøp. Noen av våre eldre har ingen nære pårørende, og spesielt 

for dem betyr dette mye. Jeg snakker med mange av våre brukere. De uttrykker stor takknemlighet og 

glede over tilbudet vårt, og over våre dyktige og hyggelige medarbeidere. Vår hjelp gir dem trygghet og 

ro i en ofte vanskelig og usikker fase av livet. 

 

Ved Lindrende Enhet på Åse Boas har vi også et tilbud. Der har vi en sykepleier med videreutdannelse i 

kreftomsorg. Hun tilbyr samtaler og har tid til å lytte og være tilgjengelig. 

 

Samarbeid med hjemmetjenesten og institusjonene/sykehjemmene våre er meget godt, og de ansatte der 

er veldig takknemlige for vårt tilbud. Vi jobber hele tiden med å gjøre Sykevakten kjent blant syke og 

eldre, og oppfordrer stadig de ansatte ved våre institusjoner til å bruke oss. Sandnes Helsesenter bruker 

oss også, og der blir mennesker kjent med oss, og vi kan være med å gjøre hverdagen lettere når de 

kommer hjem. Vi har også kontakt med Synnøve Salte, demenskoordinator i Sandnes kommune. 

 

I år har vi også hatt kontakt med sykehjemmet på Forsand, og vi jobber med å få en medarbeider som bor 

der inne. 

 

2020 har vært et rolig år med mye hjemmekontor. Jeg har tatt god tid til å prate med brukerne, og spør 

etter hvordan de har det. Jeg har også ringt enkelte. Noen uttrykker at de er vant med å være alene og 

inne, dette er normalen for dem. Andre sliter med ensomhet og uro, og gråten tar dem når vi snakker 

sammen. Jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger på våre medarbeidere. Det dreier seg om trygghet, 

vennlighet, hjelpsomhet, en god prat og hyggelig samvær. 

 

Til slutt vil jeg sitere en av våre brukere: «Det at dere finns, gjør at det er godt å bli gammel i Sandnes 

kommune.» 
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Sandnes, januar 2021 

 

 

Randi Berge 

Leder for Sykevakten 

 

4. ØKONOMI 

4.1. Regnskap 2020 

 

Grunnet korona blei 2020 et annerledes år. Mange aktiviteter har blitt avlyst eller redusert i antall 

deltagende, dette har satt sitt preg på økonomien. De faste kostnadene løper videre mens "inntektene" har 

blitt redusert. Dette viser "viktigheten" av en jevn fast givertjeneste som gjør det mulig å fortsette driften 

selv om aktiviteten reduseres i en periode. Vi er svært glad for at den faste givertjenesten økte i 2020 til 

kr. 426 943,- fra kr. 367 900,- i 2019. Offer innsamlet til egen virksomhet endte på kr. 108 823,- mot kr. 

182 165,- i 2019. Offer innsamlet til annen virksomhet endte på kr. 160 011 mot kr. 207 189,- i 2019. 

Fasteaksjonen endte på kr. 10323,- mot 60 821,- i 2019. I tillegg har det blitt gitt enkeltgaver, og vi er 

svært takknemlig for alt som blir gitt. Summerer vi offer og fasteaksjonen blir totalen kr. 279 157,- mot 

kr. 450 175,- i 2019, en negativ differanse på kr. 171 018,-.  Gjennom året så har man der det har vært 

mulig redusert kostnadene til et minimum, noe som ikke kan vedvare over tid. Til tross for det blir det et 

negativt årsresultat på kr. 36 777,- (Regnskapsmessig merforbruk 79189,-) Tilsvarende negativt resultat i 

2019 var kr. 84 478,-. Vi er så heldig å ha midler på "bok" slik at vi tåler ett uår eller to, men som nevnt 

kan det ikke vedvare over tid og situasjonen er derfor sterkt bekymringsfull. Vedlagte budsjett 2021 er 

godkjent av menighetsrådet. 
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 4.3 Budsjett BUDSJETT 2021       

          

    SUM Regnskap Regnskap 

  Inntekter 2021 2020 2019 

36 100  Betaling fra deltakere 108 700 27 368 193 304 

36 110  Deltakerbetaling  51 500 47 977 22 440 

36 200  Salg av varer og tj.  13 000 19 706 54 548 

36 210  Basar/lotteri  130 000 122 262 144 523 

36 211 Bidrag fra undergrupper 0   1 786 

36 220 Inntektsgivende arrangement 105 000 28 206   

36 230 Diverse inntekter  0 3 628 8 010 

36 240 Annonser Lurakalenderen  100 000 99 000 105 500 

36 250 Annonser menighetsblad 30 000 33 450 19 950 

36 301 Utleie lokaler 30 000 26 900 38 900 

37 100 Sykelønnsref. 50 000 74 265 3 241 

37 280  MVA komp.  47 000 90 033 62 240 

7 400  Refusjon fra fellesråd  5 000 7 039 57 040 

37 700  Refusjon fra andre  0   70 900 

7 800  Interne overføringer  0     

38 000 Tilskudd Staten / Trosopplæring 633 000 761 471 616 000 

8 300  Kommunalt tilskudd  20 000 18 200 22 200 

38 400 Tilskudd fra FR 0     

8 550  Tilskudd andre 0   14 000 

38 600  Offer/innsaml.egen virks.  106 000 108 823 182 165 

38 650  Offer/innsaml.andre  150 500 160 011 207 189 

38 651 Innsamla midler, fadderbarn 2 000 6 640 6 600 

38 652 Fasteaksjonen 10 000 10 323 60 821 

38 700 Gaver/tilskudd 70 000 210 075 275 538 

38 701  Givertjeneste  430 000 426 943 367 900 

38 703 Studiestøtte/frifond 194 500 624   

  Renteinntekter 0     

   Sum inntekter  2 286 200 2 282 944 2 534 795 
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   Utgifter  2021 2020 2019 

1 000  Kontormatriell  4 000 3 466 3 875 

1 100  Aktivitesbas. Forbruksm.  36 600 25 926 21 921 

1 150  Gaver  9 600 12 294 15 202 

1 198 Arr.kostnader  146 500 67 968 31 730 

31 199 Div. utg 0 301 43 

1 200 Trosopplæringsmateriell 19 500 19 456 10 454 

1 201  matvarer  89 300 86 831 159 458 

1 301  Porto  5 000 4 522 6 841 

31 303 Mobiltelefon 8 000 7 748 4 247 

31 304 Nettkostnad 4 000 4 561 5 921 

1 305  Bankgebyr  7 000 6 354 7 643 

31 306 Tap på fordringer 0 9 900   

1 400 Annonse/reklame  15 000 2 000 7 360 

1 402 Stillingsannonser 0   18 566 

1 403 Trykking Lura kalenderen 11 000 11 290 10 750 

1 500 Opplæring/kurs ansatte 5 000 750 5 400 

1 501  Kurs frivillige  2 000   40 869 

1 550 Reiseutgifter opplæring  2 000     

31 700 Reiseutg. Og drift av egen transport 7 000 350 6 302 

31 802 Strøm 18 000   18 366 

31 850  Forsikringer  0     

1 900  Leie av lokaler  52 000   51 710 

1 950 Avgifter, lisenser, kontingenter 0 1 640 21 208 

1 951 Trykking menighetsblad 40 000 39 095 47 730 

1 953  Kontigenter  16 500 6 800   

2 000 Inventar/ utstyr 123 400 177 051 117 606 

32 001 Prosjekt orgel 0   198 699 

2 002 Noter/litteratur 29 000 7 174 17 024 

2 100 Leie,leasing og kjøp av transportmidler 11 000   14 227 

32 300 Vedlikehold bygg 0 24 994   

2 400  service avtaler og reperasjoner  7 000 6 765 9 327 

2 600 Renhold, vaskeri, vaktm.tjenester 12 000 12 127 2 183 

2 701  Honorar ikke oppg.pl.  95 000 54 600 47 763 

3 400 Refusjon til FR - Lønn 1 262 000 1 423 863 1 371 533 

3 401 Ref. FR - kopiering 0 1 530 3 096 

3 402 Ref. FR- forbruksvarer 0 644   

3 403 Ref. FR - Porto 0 24 84 

3 404 Refusjon til FR Still.annonser 0     

3 405 Ref. FR. data 0   9 000 

3 406 Refusjon til FR GT. Annonser 7 000 9 191 14 135 

3 700 Ref. til andre / utleie FR / ettåring 43 000 29 700   

3 800 Interne overføringer  0     

4 650 Overf. Ofringer/ innsaml  151 000 160 011 213 789 

34 651 Overf. Fadderbarn 7 200 6 600   

4 652 Overf. Fasteaksjon 10 000 10 323 60 821 

4 290  Mva på vederlag  47 000 90 033 62 240 

  Sum utgifter  2 302 600 2 325 882 2 637 123 

  Brutto Driftsresultat -16 400 -42 938 -102 328 

  Renteutgifter 0   17 850 

  Driftsresultat -16 400 -42 938 -84 478 

 


