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Vi har nettopp gjennomført en etter min mening 
vellykket basar.  Det var kjekt at så mange tok seg tid 
t i l  å komme. Takk t i l  al le som har bidratt med å skaffe 
t i l  veie gevinster.  Det var mye f lott  og mye som var 
laget med kjærlighet.  Takk også ti l  al le som var med 
på å lage all  den gode maten. Takk t i l  al le som solgte 
og kjøpte lodd og takk t i l  de som var med på å gjøre 
klart både før og etter.  Takk t i l  al le som på en el ler 
annen måte var med å bidro og derav var med på å 
gjøre basaren t i l  det den blei .  Overskuddet blei  rundt 
regnet kr 135 000,- som vil  være med å f inansiere deler 
av lønnskostnadene ti l  vår ungdomsprest.  Igjen stor 
takk,  al le sammen! 

Nå i  slutten av november skal vi  ha menighetsfest med 
inspirasjon som tema. Det er viktig at vi  på samme 
måte som basaren kan samles t i l  sosialt  lag,  inspirere 
hverandre,  knytte bånd og bli  bedre kjent.  Dette tror 
jeg er med på å gi  et større eierskap ti l  menigheten. 
Man får en opplevelse av å være del av noe større, 
noe man kan være stolt  av,  en ekstra “famil ie”.  Så 
derfor oppfordrer jeg alle som har anledning ti l  å være 
med disse arrangementene, samt å være med på 
kirkekaffen etter gudstjenestene. 

Det nærmer seg advent.  For mange er det en t id for å 
glede seg, famil ietid,  mye aktivitet.  Men det er også 
en t id mange gruer seg ti l .  En t id man kan føle seg 
ekstra alene. Kanskje bl ir  savnet etter noen man har 
hatt kjær ekstra stort og sorgen tung å bære. Da er det 
godt å være del av noe større,  del av en menighet.  Ta 
ekstra vare på hverandre i  denne tiden. Det er også 
godt å vite at Herren vår Gud allt id er der i  al le l ivets 
situasjoner.  At han er der og bærer oss når vi  ikke 
klarer å gå selv.

Ønsker dere al le en velsignet advent!
Torgrim Bødalen

God advent!
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Takk til våre sponsorer:

51 70 71 50 | post@luratrykkeri.no
www.luratrykkeri.no
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Gudstjenester
i Lura kirke
Vinter 2021 og Vår 2022

Kl. 11.00  Joh 5,31-36

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

3. søndag i 
adventstiden12/12

Kl. 11.00  Matt 1,18-25

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

4. søndag i 
adventstiden19/12

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

Kristi 
Åpenbaringsdag2/1

Søndag Kl. 11:00    Joh 29-34

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

2. søndag i 
åpenbaringstiden9/1

Kl. 11.00  Matt 25,1-13

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

Domssøndag / 
Kristi kongedag21/11

Kl. 11.00  Matt 21,10-17

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

1. søndag i 
adventstiden28/11

Kl. 11.00  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.

2. søndag i 
adventstiden5/12

Julens gudstjenester

24/12
25/12
26/12

Fredag Kl. 13:30; 14:45; 16:00
Lukas 2, 1-20

Lørdag Kl.  12:00
Johannes 1, 1-14

Søndag Kl. 11:00
Johannes 16, 1-4a

Alle gudstjenestene er ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord. 
Det blir nattverd 25/12 og 
26/12, og dåp 25/12. 

Velkommen til julens 
gudstjenester!

Søndag Kl. 11:00    Joh 15-18

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

3. søndag i 
åpenbaringstiden16/1

Søndag Kl. 11:00 Lukas 13, 10-17

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

4. søndag i 
åpenbaringstiden23/1

5. søndag i 
åpenbaringstiden30/1

Søndag Kl. 11:00    Joh 5,1-15

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

6. søndag i 
åpenbaringstiden6/2

Søndag Kl. 11:00 Mark 13,21-27

Gudstjeneste med nattverd 
ved vikarprest og kantor 
Viggo Fagerjord.

Såmannssøndag/
Bibeldagen13/2

Søndag Kl. 11:00 Matt 13,24-30

Familiegudstjeneste med dåp 
ved kateket Marianne Kleppe-
Chung, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord. «Tårnagentene» deltar.

Kristi 
forklarelsesdag20/2

Søndag Kl. 11:00    Luk 9,28-36

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

27/2
Søndag Kl. 11:00 Luk 18,31-34

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

1. søndag i 
fastetiden6/3

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

Fastelavns-
søndag
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Tenner du lys i adventstiden?

I høst ble jeg oppmerksom på artisten Anna-
Lisa Kumoji. Hun forteller om krevende år etter 
en livstruende ulykke og andre vonde hendelser. 
Budskapet hennes er at selv om livet kan gi tunge 
og mørke erfaringer, vil det alltid finnes et lys. Og 
at hvis du ikke finner lyset: Be om hjelp.

Lyset kan bære oss gjennom mørketiden. Trygve 
Hoff setter ord på noe jeg kjenner meg igjen i: Gud 
er der og ser oss, selv om det er mørkt.
«Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med 
evige ord husan og fjellet og vannet og folket 
som leve her nord.»

Lyset er et viktig symbol i flere religioner og 
livssyn. I den kristne julen er det lyset fra Jesus 
som skinner for oss – og kan skinne i oss. Av og 
til kommer troen til oss på uvante veier. En ateist 
forteller at da han leste i Johannes-evangeliet om 
Ordet som ble menneske, da «var det som noen 
skrudde på et lys, så han kunne se ting klart for 
første gang».

Vi har bak oss en tid vi kommer til å huske. Hva 
var det vi savnet da samfunnet stengte ned? Selv 
om jeg fikk forkynne i ulike kanalar, savnet jeg å 
se lyset i andres øyne. Den levende forsamlingen 
med smil og tårer kan ikke erstattes av gode 
sendinger på skjerm. Kan lyset fra skjermene våre 
av og til være mer i veien enn til hjelp?

Lyset leder oss 
til Jesus
Av biskop Anne Lise Ådnøy

I tiden fram mot den store feiringen av Han som 
er lyset for verden, vil jeg tenne lys og møte 
andre ansikt til ansikt.
Hvem har du som blir glad for å se deg? Er det 
noen som trenger at du tenner et lys for dem?
«I’m beginning to see the light» synger navne-
søsteren min Anna-Lisa. Må Gud la sitt lys 
skinne over oss og lede oss til Jesus, helt enkelt.

Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, 
gikk foran dem inntil den ble stående over 
stedet der barnet var. Da de så stjernen, 
ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i 
huset og fikk se barnet hos moren, Maria.
(Matteus 2,9-11)

Med ønsker om en velsignet adventstid

Anne Lise Ådnøy
biskop



Julefeiring på 
Filippinene

Av Åsfrid Sellevold

Maria Luisa Toledo Sviland er en av dem som har funnet sitt 
åndelige hjem i Lura kirke. Hun kom til Norge fra Filippinene i 
desember 1989 for å være Au Pair hos sitt søskenbarn. Hun arbeidet 
for dem i et par år, og i løpet av denne tiden lærte hun seg norsk, 
litt etter litt. Hjemme på Filippinene var hun vant med å jobbe hardt 
for å hjelpe med familieøkonomien, og snart hadde hun fått arbeid 
i oljerelatert virksomhet på Tasta i Stavanger. Her gjorde hun alt fra 
sekretærarbeid til å sitte i resepsjon m.m.

I 1992 giftet Maria seg med Kjell Martin Sviland, og de fikk to 
gutter som ble født i 1995 og 1996. Maria ble hjemmeværende og 
dagmamma i noen år, og nå jobber hun i dagligvarebutikk.

Maria er eldst av ni søsken som ble født med to års mellomrom. 
Familien hadde en liten gård med vannbøffel, ris og grønnsaker og 
alle måtte hjelpe til på gården. De gikk på skole fra juni til slutten av 
mars med skoledager fra kl. 8-16. Fra mars er temperaturen ca. 40 
grader. Like greit å ta ferie da!
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Maria er vokst opp i katolsk tradisjon, og 16.desember begynner en 
serie med i alt ni morgenmesser som begynner kl. 4 om morgenen. 
Det er selvfølgelig hardt å stå opp så tidlig, men det heter seg at om 
du klarer å møte opp på alle, kan du kanskje få ditt høyeste ønske 
oppfylt. I alle fall er det fint å møte venner og kjente og gratulere 
hverandre med at de klarte det denne morgenen også! På kveldene 
selges det tradisjonell mat langs veien utenfor kirken: risretter, 
riskake, sjokolade o.l.

24. desember er siste nattmessen. Etterpå feires Noche Buena 
(Filippinene var spansk koloni fra 1521-1898, derav navnet), et stort, 
åpent festmåltid der familie, venner og naboer hygger sammen med 
god mat og ønsker alle god jul. Om kvelden kl. 24 samles familien til 
festmåltid for å feire Jesu fødsel. De utveksler ikke gaver på samme 
måten som her i Norge, men de trekker navn og får en hemmelig 
gave fra en i familien.

25. desember er det stor høytidsgudstjeneste, og dette er også 
barnas dag framfor noe. De pynter seg i fine, nye klær og går på 
besøk til slektninger, faddere m.m. og får penger og andre gaver. 
Familien samles til mat og fest i hjemmene, og naboer stikker gjerne 
innom og blir med på festen. Alle er velkomne, store og små.

Så er selve julefeiringen over, men skoleferien fortsetter fram til 6. 
januar som er Helligtrekongersdagen. Denne dagen samler folk seg 
for å ta imot de tre kongene i flotte klær som rir gjennom gatene fram 
til Rådhusplassen. Gaver og penger blir kastet ut til folkemengden til 
stor jubel blant de fremmøtte. Etterpå går de hjem til hverandre og 
spiser. De inviterer gjerne tilfeldige kjente for å hygge seg sammen 
denne siste dagen før en travel hverdag tar over. 

Maria lengter etter å reise hjem og feire jul med sin familie, men 
pandemien setter en stopper for dette. Hun vil gjerne ønske alle 
Maligayang Pasko (God Jul).
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Lura menighet har vært med 
og støttet Misjonsalliansens 
arbeid blant barn og unge 
på Filippinene over flere år. 
Landet har vært hardt rammet 
av koronapandemien i lang 
tid, og i høst eksploderte 
smittetallene nok en gang. 

En relativt liten del av 
befolkningen er vaksinert, 
og det er hardt press på 
sykehusene og helsepersonell. 
Mange har mistet inntekten 
sin på grunn av lang tid med 
nedstengning og portforbud.

Digital undervisning gjør at 
mange barn og unge dropper 
ut av skolen siden de mangler 
digitale hjelpemidler og 
tilgang til internett. Et økende 
antall barn er utsatt for 
seksuelle overgrep, og video 
og bilder av disse blir solgt til 
andre land, deriblant Norge.

Kan du hjelpe et barn eller en 
ungdom som har det vanskelig? 

Nå er det behov for flere 
fosterhjem i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider med 
Fosterhjemstjenesten i Stavanger og

Haugesund om å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Illustrasjonsfoto

Sammen med lokale 
partnerorganisasjoner jobber 
Misjonsalliansen med å 
hjelpe barn og unge tilbake 
til skolen igjen. Det blir også 
arrangert møter med lokale 
myndigheter for å informere 
og ansvarliggjøre dem i 
forhold til den økende risikoen 
for seksuelle overgrep blant 
barn fra fattige familier.

Misjonalliansens utsendinger 
har ennå ikke fått lov av 
myndighetene å vende tilbake 
til Filippinene, men må drive 
arbeidet videre digitalt. 
Det finnes heldigvis mange 
dedikerte og dyktige lokale 
medarbeidere som holder 
prosjektene i gang i denne 
vanskelige tiden. 

På Misjonsalliansen.no kan 
du mere informasjon om det 
viktige arbeidet Lura Menighet 
er med og støtter.

6
|  

 L
ur

a
 k

ir
ke

Siste nytt fra Filippinene



Helga 5.-6. november dro årets 
konfirmantkull, pluss en gjeng med flotte 
ledere inn til Furutangen leirsted på 
Hjelmeland. 
Selv om det regnet store deler av helga, var 
det ikke noe som stoppet oss fra å padle i 
kano, bade, leke og ha det gøy! 
Gjennom helga hadde gikk vi gjennom 
temaene tro, tjeneste og Bibel. 
Konfirmantene var selv med å hadde 
prekenen under gudtsjenesten!
Takk for en fin helg!
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Konfirmantleir
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Julegrantenning
28. november   Kl. 17:00
1. søndag i advent, 28. nov kl 17.00 
samler vi hele bydelen for å tenne 
lysene på juletreet utenfor Lura kirke. 
Lura skolekorps spiller og vi går rundt 
juletreet.

Velkommen!

Julebord for ungdommer

17. desember   Kl. 19:00
Fredag 17. desember kl 19.00 er det 
endelig julebord for ungdom igjen! 
Tradisjonen tro blir det servert kalkun, 
god underholdning og ikke minst 
skikkelig god stemning! 

Meld deg på via lurakirke.no/julebord. 
Pris: 150/200,- !

Vi synger julen inn
12. desember     Kl. 17:00
Årets julekonsert i Lura kirke blir søndag 
12. desember kl 17.00. Lura kirkekor og 
Ljomen blandakor står for sangen. 
Gro Årsvoll spiller orgel og piano, 
Ingrid Hyldmo spiller fløyte og dirigent 
for kvelden er vår egen kantor: Viggo 
Fagerjord.

Konserten er gratis

Dette skjer i julen:
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Faste aktiviteter
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)

STRIKKE- OG SNAKKEKAFE
Sosialt treffsted for damer første torsdag i 
måneden kl 19:30. 
Datoer for våren: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4 og 9/5
Kontaktperson: Margaret Berland (936 03 398)

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 våren: 18/1, 15/2, 15/3, 19/4 og 24/5
Kontaktperson: Kirsten Martinsen (988 17 598)

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

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)

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)

BØNNESAMLING
Velkommen til samling i kirkestuen mandager 
09:00-10:00. Siste tirsdag 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)

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

Slekters gang på Lura

Døpte
 “Herre, gi dem å vokse opp i din kirke som dine barn”

Thale Helgøy Svendsen
Mille Nyborg
Amalie Helvig
Tian Askeland Ingebrigtsen
Madeleine Jensen Lindberg
Lukas Voll

Døde
 “Lær oss å telle våre dager, så vi 
får visdom i hjertet”

Rolf Carlo Thorsen
Kjell Aambakk
Tor Alfred Lunde
Ivar Time
Inger Simonsen
Inga Marie Rege
Lillian Grete Bunes
Ove Bunes

Oskar Voll
Frida Leonora Sande Thorsen
Aria Mossige Lipski
Sienna Tjøstheim Jones
Ella Marie Mæhla



Lura kirke

Menighetsblad for Lura kirke:
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

Kontaktinformasjon
LURA KIRKE OG MENIGHETSKONTOR
Kobberveien 109, 4314 Sandnes
Tlf.: 48997140
Epost: lura.sandnes@kirken.no
Nettside: www.lurakirke.no

Kirkevergekontoret i Sandnes: 51 97 47 70
Kirkevergekontoret avtaler dåp på vegne av 
Lura menighet

Gave 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


