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Gratulerer, Jakob – og
hele familieteamet!
Vi bøyer oss alle i støvet f or de n vanvi t t i ge
p re s t asjonen det er å ta OL- gul l i f r i i dr e t t ! G r at ul e r e r
ti l J a k o b og hele Team Ing e br i gt se n! På ve gne av Lur a
b yd el og L ur a menighet: V i e r så uhor ve l i g st ol t e av
d ere alle! Vi bar e aner hvo r m y e ar be i d og t r e ni ng som
l i g ger bak!
Vi har sett det lenge: At Jakob har et helt spesielt talent. Og
far Gjert sitt utbrudd klinger fremdeles i bakhodet, da lille
Jakob hadde løpt «fletta» av mange voksne løpere rundt
Stokkavatnet for mange år siden, og Gjert utbrøt: «Det e det
galnaste…!»
Vi har fulgt denne utrolige familien i årevis, både i opp- og
nedturene. Det er et smittende, ærlig engasjement her som
gjør inntrykk. Og ikke minst et sterkt og varmt samhold.
Jeg glemmer aldri da Jakob var KRIK-konfirmant og jeg
fikk mail fra faren med spørsmål om hva denne gymsalunderv isningen egentlig gikk ut på. Jeg svarte beroligende
tilbake at den besto mest av lek og spill – med minimal
sjanse for at Jakob kunne bli skadet. Hvilket heller ikke
skjedde.
«Det e det galnaste…!» Ordene fra Gjert gjelder like mye nå
som den gangen. For det ser ganske så utrolig - det som
skjedde i Tokyo-OL! Men takket være planmessig arbeid og
sterkt samhold, er ALT mulig!
I dette faktum ligger det mye tros-inspirasjon! For også i
kirken tror vi at det umulige er mulig. Vår menighets visjon
TRO – TILHØRIGHET – TJENESTE inviterer alle inn i fellesskapet!

G ratuler er til Jakob og hel e T e am I nge bri gts e n!
G ratuler er til San dnes og N o rge !
Hilsen
Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker
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Takk til våre sponsorer:

51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no
www.luratrykkeri.no

Gudstjenester
i Lura kirke
Høsten/Vinteren 2021

19/9
Kl. 11.00

17. søndag i
treenighetstiden
Luk 7, 11-17

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

26/9
Kl. 11.00

18. søndag i
treenighetstiden
Matt 8,5-13
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Lura kirke

Gudstjeneste med nattverd ved
vikarprest Ottar Almås og kantor
Viggo Fagerjord.

3/10
Kl. 11.00

19. søndag i
treenighetstiden

Kl. 11.00

20. søndag i
treenighetstiden
Mark 10,2-9

Bots- og
bønnedag
Luk 18,9-14

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

7/11
Kl. 11.00

Allehelgensdag
Matt 5,13-16

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

14/11

5 Mos 30,11-15

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

10/10

31/10

25. søndag i
treenighetstiden
Matt 14,22-34

Familiegudstjeneste med dåp
og utdeling av 4-årsbok ved
sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og vikarorganist Gro
Årsvoll

21/11
Kl. 11.00

Domssøndag /
Kristi kongedag
Matt 25,1-13

12/12

Kl. 11.00

19/12

Kl. 11.00

24/12

17/10

28/11

25/12

Ikke gudstjeneste i Lura kirke.

24/10 treenighetstiden
22. søndag i

Kl. 11.00

Joh 12,35-36

HØSTTAKK-gudstjeneste med
nattverd ved kateket Marianne
Kleppe-Chung, sokneprest
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor
Viggo Fagerjord. Speiderne og
«Høsttakk» for 2. klassinger deltar.

Kl. 11.00

Matt 21,10-17

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

5/12

Kl. 11.00

2. søndag i
adventstiden
Matt 5,6-10

Tema: For rettferdighet og fred.
LYS VÅKEN-gudstjeneste med
nattverd ved kateket Marianne
Kleppe-Chung, vikarprest
Sigve Ims og vikarorganist
Lena Wegemo. 6. og 7. trinn og
diakoniutvalget deltar.

Matt 1,18-25

Julaften

Fredag Kl. 13.30; 14:45; 16:00
Luk 2,1-20

Luk 16,19-31

4. søndag i
adventstiden

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

Gudstjeneste med nattverd ved
vikarprest Sigve Ims og kantor
Viggo Fagerjord.

1. søndag i
adventstiden

Joh 5,31-36

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

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

21. søndag i
treenighetstiden

3. søndag i
adventstiden

Julaftens gudstjeneste ved
sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.

Lørdag Kl. 12.00

Juledag
Joh 1, 1-14

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

26/12 Stefanusdagen/
2. juledag

Søndag Kl. 11:00

Joh 16,1-4a

Gudstjeneste med nattverd
ved sokneprest Øyvind Skjefrås
Alsaker og kantor Viggo
Fagerjord.
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Slekters gang
på Lura
- Herre, gi dem å vokse opp i din kirke som
dine barn Jens Ekornrød Skogland
Tom Diskin
Matheo Carroza Østebø
Kasper Gausel Lode
Sigurd Henrik Terashima Alsaker
Lukas Holmen
Leah Sæth
Sofia Sigurdsen
Thelma Tranøy
Markus Birkeland Austbø
Isak Bøifot
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Døpte
Døde
- Lær oss å telle våre dager, så vi får
visdom i hjertet, Nils Johan Vikse
Berny Rolland Aadnøy
Anne Karin Olsson
Ruth Joachimsen
Linda Karin Lentz Austtun
Peder Håland
Grethe Johanne Espeland

Lura kirke
|
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Kjære
konfirmanter!
Av kateket Marianne Kleppe-Chung

Takk for nå! På gjensyn! Velkommen!
Så ble det endelig konfirmantleir på oss!
10. juni – på fjerde forsøk i en pandemi –
kunne vi endelig reise av gårde på leir. Og
hvilken avslutning på konfirmasjonsåret!
Bare ta en titt på bildene.
I skrivende stund er 10. klassingene ennå
ikke blitt konfirmert da konfirmasjonene
måtte flyttes til nå i høst grunnet
pandemien. Det betyr at vi har fått
presentert et nytt kull med konfirmanter
for menigheten og ønsket dem velkommen
en hel dag på konf kick-off før det forrige
kullet er konfirmert. Livlig med så mange
konfirmanter i kirka! Det er noe som varmer
et katekethjerte.
Det fine med leir seint på året for et kull
og tidlig for det neste kullet er at det ikke
blir så lenge å vente på konfirmantleir for
oss ledere. Konfirmantleir er noe av det
kjekkeste i løpet av konfirmasjonstiden –
også for ledere.

Under fanene tro, bibel og tjeneste hadde vi
samtaler, konkurranser, leker, underholdning,
challenge, lovsang, forkynnelse både for og
av konfirmanter, mat og ulike aktiviteter. Alt
styrkende for fellesskapet vårt. Derfor vil jeg
ikke bare si Takk for nå! til dere 10. klassinger,
men også På Gjensyn!
I kirken har vi alltid et fellesskap som dere er
en del av. Vi gleder oss til å se dere igjen på
Relation, ungdomsgudstjenesten Revelation,
i lederfellesskapet followme og andre
fellesskap som vi har i kirken. Du er viktig i
kirken som du er medlem av!
Da gjenstår det å ønske Velkommen! til
dere på 9. trinn som nå har startet på
konfirmasjonstiden deres. Velkommen til å
utforske fellesskapet her i kirken, lære mer om
Jesus og tro, bli bedre kjent med deg selv og
gjøre kjekke ting både sammen med andre og
for andre. Vi gleder oss til fortsettelsen med
dere!
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Seieren er
vår!
Av Øyvind Skjefrås Alsaker

Hvor var du? Hvor var du da Jakob

Noen dager etter at Jakob var

i Tokyo, den 7. august 2021 omtrent

Ivar og jeg opp i Luravika med flagg

Ingebrigtsen tok gull på 1500m i OL
kl. 13.43 norsk tid? Selv stod jeg og

trippet i Julebygda kapell og ventet

på en forsinket brud. Da klokken viste
13.44, visste jeg at løpet måtte være
over. Jeg dristet meg derfor til å se

på VG-appen på mobilen. Der lyste

det mot meg: OL-gull på 1500m! Da

jublet jeg stille inni meg før vigselen

og en liten gave fra Lura menighet.

Jakob fikk min yndlingsfilm «Chariots
of Fire» (Ildvognene) – vinner av fire
Oskar (deriblant som beste film) i

1981. Om du ikke har sett filmen – har
du helt sikkert hørt musikken. Filmen
dreier seg om to britiske gullvinnere
fra OL i Paris 1924. Den ene av dem,

Eric Liddell – en skotsk løper født og

“Hvorfor tenker du, Jakob,

av samvittighetsgrunner ikke delta

«Min vei er skjult for HERREN,

arrangert på en søndag. I filmen står
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oppvokst på misjonsmarken i Kina–

Hos profeten Jesaja i GT står det å

|

omsider tok til. Fantastisk!

kommet hjem, troppet min kollega

lese i slutten av kapittel 40:

vant 400m på ny verdensrekord

og tok bronse på 200m. Han kunne

hvorfor sier du, Israel:

på 100m, siden forsøksheatene ble

min Gud bryr seg ikke om

han heller i kirken og leser den siterte

(…)

på friidrettsbanen. Det er en rørende

min rett?»

teksten, mens vi ser hva som foregår
og sterk filmsekvens

Gutter blir trette og slitne,

unge menn snubler og faller.

Men de som venter på Herren,
får ny kraft,

de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.”

Disse ordene er talt og skrevet for

snart 3000 år siden. Men de gjelder

fremdeles. For Gud bryr seg om oss
alle!

At en ung mann fra Lura tar OLgull på 1500m, er så stort at vi

ikke kan fatte det. Vi er alle veldig

glade og stolte over det Jakob og
familien hans har klart. Og enda

større og minst like ufattelig er Guds
kjærlighet. Gud bryr seg! «…de som
venter på Herren, får ny kraft…» For
Jesus, vår bror og redningsmann,

vant på vegne av oss alle! Seieren er
vår!

Oppstart
Av Åsfrid Sellevold

beskjeden fra datahjelperen når PC-en ikke

virker som den skal. Da er det ofte en lettelse å

se at, etter en liten pause, er alt i gang og vi kan
fortsette vår aktivitet som før.

Denne gangen har det ikke vært et datavirus som
har stoppet oss. Korona har gjort at hele verden

har måttet «skru av» og være i hvilemodus i over
ett og et halvt år. Når vi nå skal «restarte» her i

Norge og flere andre land, blir det spennende å
se om ting vil «virke».

Vi har hatt stort fokus på distansering og

restriksjoner på samvær både i hjem og samfunn

Jeg har mye jeg vil vise, stolt av det
som jeg får til!
Jeg har også det jeg gjemmer. Ting som
setter alt på spill.
Gud, hjelp meg å slippe, gi slipp på det
ingen får se.
Hva hvis jeg ikke får til alt? Hva hvis jeg
ikke når helt opp?
Hva hvis måla blir for høye, hvis det
plutselig sier stopp?
Gud hjelp meg å elske meg selv for den
jeg er.

Har jeg egentlig noe å gi?

Du tar meg imot med alt som er
vanskelig å bære
Du tar meg imot med alt som er
vanskelig å være
Jeg er sett, avslørt og elsket
I alt jeg tenker og gjør og er, Gud, Du
går med meg her.

Om vi slutter å søke kontakt med andre, involvere

(Tekst: Karoline Andersen, Mel: Mari T. Hinze)

stilt enn før pandemien. Kontakt og respons er

Velkommen til Lura Kirke!

over lang tid. Nå blir utfordringen å finne

tilbake til det gode felleskapet, til å nærme oss

hverandre igjen og bygge fellesskap. Det krever

noe av oss alle å «trykke på knappen» og tørre å
gå for en omstart på det personlige planet. Tvil

og frykt kan holde oss tilbake. Er det egentlig er
noen som ønsker å ha meg med i fellesskapet?

oss, lære nye ting og gi til andre, er vi verre

livsviktig for oss mennesker, og om vi lar tvil og
frykt holde oss tilbake fra andre, kan livet fort
virke tomt og meningsløst.

I Lura menighet ønsker vi å legge til rette for

de gode møtene mellom mennesker i et trygt

fellesskap, og sentrum for all virksomhet vil alltid
være Guds kjærlighet til oss og hans ønske om å
komme i kontakt med oss.

Bilde malt av Åsfrid Sellevold
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skru den på igjen. Mange av oss har fått denne
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Skru av datamaskinen, vent noen minutter og

Dette skjer i høst:
Familiegudstjeneste
19. september

Kl. 11:00

Søndag 19. september inviteres du
og din familie til familiegudstjeneste
i Lura kirke. Denne søndagen er
det søndagsskolen som står for
gudstjenesten, og det er er tweensledere (slushere), sammen med
voksenlederne i søndagsskolen som står
for formidlingen.
Vel møtt til familiegudstjeneste!

BASAR!
Lura kirke

23. oktober

Kl. 14:00
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Tradisjonen tro blir det i år igjen basar i
Lura kirke! Det blir en ettermiddag fylt med
lodd- og åresalg, og ikke minst massevis av
kaker, mat og aktiviteter for barn i alle aldre.
Pga. smittevernhensyn vil basaren være i
kirkerommet.
Basaren er en viktig inntektskilde for Lura
menighet, og står blant annet for en
vesentlig del av finansieringen av stillinger
knyttet til Barne- og ungdomsarbeidet.
Vil du bidra med gevinster, kaker e.l, ta
kontakt med Torgrim (tlf. 982 56 877)

Konsert i Lura kirke
28. oktober		

Kl. 19:30

28. oktober 19:30 blir det konsert i Lura
kirke med domorganist Kåre Nordstoga.
Inngansbillett blir kr. 100.
Musikk av F. Mendelssohn, J.S. Bach, Nicolas
de Grigny, Nordstoga, Johan Alain og Ch.M.
Widor.
En konsertopplevelse du ikke vil gå glipp av!

Info om aktiviteter for barn og unge finner du på
lurakirke.no/ungdom og vår instagramkonto @lurakirke

SJØMANNSKIRKEN
Åpen kirke onsdager mellom kl 11:00 og 14:00, med
kaffe og nystekte vafler. Program tredje onsdagen i
måneden kl 12:00.
Kontaktperson: Ivar Samnøy (456 12 445)

STRIKKE- OG SNAKKEKAFE
Sosialt treffsted for damer første torsdag i
måneden kl 19:30.
Kontaktperson: Margaret Berland (936 03 398)

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 (474 78 582)

HUSFELLESSKAP
Smågrupper som samles i hjemmene for samtale
rundt en bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap. Ca.
én samling i måneden.
Kontaktperson: Torgrim Bødalen (982 56 877)
HÅHOLEN KIRKERING
Sosialt treffsted for damer tirsdager kl 18:00-19:30.
Datoer for høsten: 21/9, 19/10 og 16/11
Kontaktperson: Kirsten Martinsen (988 17 598)

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)

MISJONSFORENING
Møtes en gang i måneden i hjemmene. Fokuset er
misjonsalliansen sitt arbeid på Filippinene.
Kontaktperson: Inger Rettedal (993 61 398)

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

Gave til menigheten og menighetsbladet:
Bankkontonr. 3250.60.25817

Kirkevergekontoret i Sandnes: 519 74 770
Kirkevergekontoret avtaler dåp på vegne av
Lura menighet

Vipps:
Gave til menighetens arbeid: #636051
Gave til vårt misjonsprosjekt: #653855

Fast givertjeneste:
Bankkontonr. 3250.55.56800
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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)
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Faste aktiviteter

Lura kirke

Menighetsblad for Lura
Redaksjon: Torgrim Bødalen (redaktør),
Maria Skretting (design), Åsfrid Sellevold
(journalist)
Trykt hos Lura trykkeri
Ønsker du å bidra med noe i
menighetsbladet, eller har en kommentar
eller ønske? Kontakt oss på epost:
lura.sandnes@kirken.no

