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Årsmøte kl. 12.30 

 

 
Saksliste for årsmøtet: 

 

1) Kort orientering om menighetens arbeid i 2021 med utgangspunkt i årsmeldingen 
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4) Eventuelt. 
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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), Karl Skretting (nestleder), Espen Hjorth Horseng, Anvor Stokka, Camilla 

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

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

 

Følgende utvalg/komiteer har arbeidet i tilknytning til menighetsrådet i 2021: 

 

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 sokneprest 

Øyvind Skjefrås Alsaker. 

 

Husstyret: Knut Magne Dalland, Jan Stokka og Wilhelm Klüver hadde ikke møter i 2021 

 

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

(Vår) Åsfrid Sellevold, Maria Skretting, Øyvind Skjefrås Alsaker og daglig leder (redaktør) (Høst) 

 

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

Camilla Osmundsen, Marianne Kleppe-Chung og Cathrine Eide. 

 

Ungdomsrådet:  

Ungdomsråd våren 21: 

Anne Skretting, Einar Eide, Håvard Nakling, Ingeborg Nakling, John Arne Bråthen Nybø, Maria 

Skretting (Ettåring), Simon Wallem Dahl (ungdomsprest), Victoria Borgersen Kleppe. 

 

Ungdomsråd høsten 21: 

Anne Skretting, Einar Eide, Ingeborg Nakling, John Arne Bråthen Nybø, Kristian Ravnås, Simon Wallem 

Dahl (ungdomsprest), Stine Kvelland 
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2.2. Aktuelle saker   
I løpet av 2021 har Lura menighetsråd bl.a. arbeidet med følgende saker: 

- Frivillighet 

- Givertjeneste og økonomi 

- Korona og aktivitet 

- Oppussing uteområde 

 

2.3.  Bemanningssituasjonen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MENIGHETSARBEIDET      

3.1. Gudstjenestelivet 
Korona-pandemien preget dessverre vårt gudstjenesteliv også i 2021. Etter en optimistisk gjenåpning av 

samfunnet fra høsten av, ble «bremsene» med rette satt på igjen mot slutten av året. Dette førte f.eks. til at 

gjennomføringen av julaftens tre gudstjenester i Lura kirke ble som året før: Max 50 deltakere pr. 

gudstjeneste – og med avlysning av gudstjenesten på Rundeskogen BOAS. Den faste tradisjonen med 

bidrag fra Lura skolekorps på den første av de tre gudstjenestene måtte dessverre brytes, da korpset ikke 

kunne regnes som «medvirkende», men som deltakere… Registrering (evt. påmelding som i julen) og 

plassering i kirkerommet, spriting og vasking var nødvendige tiltak, men et styr uten like. Og takket være 

gode rutiner har vi ikke opplevd et smitteutbrudd i forbindelse med gudstjenestefeiringen. Det er vi glade 

og takknemlige for.  

 

Konklusjonen er klar: Pandemien har rammet Lura menighets gudstjenesteliv hardt. Iallfall hvis 

antall oppmøtte er en indikator. Når man ser på snitt-tallet på en vanlig søndag i 2019 – før 

pandemien – er tallet 106 oppmøtte.  Tallet for 2020 ble 60 – og 69 i snitt i 2021. Det var meget 

oppmuntrende å se en oppgang! 

 

Stilling: Navn: St.% 

Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 100% 

Daglig leder Torgrim Bødalen 100%  

Ungdomsprest Simon Wallem Dahl  100% 

 

Kantor Viggo Fagerjord  100% 

Menighetspedagog Cathrine Eide 75% 

Kateket Marianne Kleppe-Chung 

 

 100% 

 

Menighetsarbeider 

 

Ivar Wollertsen Samnøy   80% 

Kirketjener/ 

vaktmester 

Jan Stokka  25 % 

Ettåring Maria Skretting første halvår 100% 
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Både i koronatider – og tider med usikkerhet og frykt (i skrivende stund) der de uhyggelige og grusomme 

bildene fra krigen i Ukraina dominerer: Gud med sin nåde og kjærlighet i Jesus Kristus er 

uforanderlig og trofast. Nå som før. 

 

 

3.1.1. Gudstjenestene 

Gudstjenestelivet i 2021 var preget av pandemien. 44 gudstjenester ble avholdt, og følgelig med atskillig 

færre deltakere enn vanlig. Det totale antallet på 44 gudstjenester feiret i menigheten, er altså 20 færre i 

forhold til fjoråret (64). Det lave antallet deltakere man fikk lov til å ha til enhver tid, avspeiles 

selvfølgelig i tallenes tale. Å være kirke betyr å være inkluderende og åpen – tillitsfull og 

imøtekommende. Totalt 3036 personer deltok på våre 44 gudstjenester i 2021. 

 

 

Gudstjenester i Lura kirke søndag formiddag 35/2395 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gjennomsnittlig antall deltakere i Lura kirke,  

søndag og helligdag (forordnede gudstjenester) 

119 115 105 106 60 69 

 
Gudstjenester i Lura menighet med nattverd: 30/1218 

(gudstj. utenom søndag formiddag også medregnet) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gjennomsnitt ant. nattverddeltakere 60 58 58 56 46 41 

 
Gudstjenestedeltakere julaften i Lura kirke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt antall deltakere 1125 996 985 1051 171 150 

 

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

koronatiltakene måtte vi også i 2021 ha påmelding i forkant, noe som fungerte fint etter omstendighetene. 

Nye tidspunkt (13.30-14.45 og 16.00) tror vi er kommet for å bli. Julegudstjenesten på Rundeskogen 

BOAS måtte sløyfes av institusjonens egne koronahensyn. Vi kommer sterkere tilbake! 

 

Det ble døpt 27 barn i Lura kirke i 2021 (det totale antallet døpte var 39 inkludert de 12 som ble døpt 

utenfor soknet – men trekker vi fra de 4 som kom utenfra, er tallet 35). Tallet er stabilt sammenlignet med 

året før.  Det ble avholdt 33 dåpssamtaler; de aller fleste ved hjemmebesøk. Dåp prioriteres høyt – også i 

pandemitider. Gledelig er det å registrere at de fleste som utsatte dåpen i den heftigste smitteperioden, 

likevel feiret dåp når ting roet seg. 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 2021 ble 36 flotte ungdommer konfirmert i Lura kirke – noe forsinket. Fordelt på 4 gudstjenester i løpet 

av høsten (med alle mulige smittehensyn) med i alt 606 gudstjenestedeltakere, ble dette som vanlig en 

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

meldingene 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 2021 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.» 

 

Guds rike er et annerledes rike, der alle bidrag har sin plass. Før pandemien var utviklingen 

tydelig: En øket grad av involvering av frivillige. Men alle smittevernhensyn har nok dessverre gitt 

folk flest nye vaner, der også det å gå til gudstjeneste har mistet betydning. Særlig unge familier er 

sterkt savnet, der barnevognene ute i gangen glimrer med sitt fravær. Et hederlig og godt forsøk på 

å blåse nytt liv i «Søndagsskolen» med en egen «Sprell-Levende»-gudstjeneste i september, førte 

dessverre ikke til ny aktivitet. Vi mangler ledere – og vi mangler barn med interesserte foreldre! 

Det er sårt at vi ikke får til dette – for vi kan ikke skylde alt på pandemien. 

 

Vi er avhengige av frivillige som stiller opp. Dette er både vår sårbarhet og vår styrke. Vi vil med dette 

berømme og takke alle frivillige for en meget god innsats også i 2021. 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 2021 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 
 

2021 var det første året i Lura menighet uten en egen stilling med særlig fokus på diakoni. Soknepresten 

forsøker etter beste evne å fylle de diakonale oppgavene, men opplever at dette ikke er lett i hverdagen. 

MÅ-oppgavene må nødvendigvis prioriteres aller først, og så kommer BØR-oppgavene. Slik må det være. 

Omsorgsdelen er en viktig del av det å være kirke og lokalmenighet. Derfor er det vondt å oppleve at man 

ikke strekker til. 

 

3.2.1 Institusjoner  

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter (BOAS) blir normalt betjent med «Sangstund med andakt» hver 2. 

og 4. tirsdag i måneden kl. 12.00-12.30. Men også i 2021 ble noen samlinger avlyst av smittevernhensyn. 

Nå er det kun sokneprest Øyvind som har ansvar for denne tjenesten. 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 2021 hatt 18 andakter – mens den vanlige gudstjenesten på 

julaften falt ut grunnet koronapandemien. Det er alltid hyggelig og givende å komme til Rundeskogen 

BOAS og samlingene har et godt oppmøte.  

 

3.2.2 Besøkstjeneste 

Siden koronapandemien kom og landet stengte ned 12/3-2020 har vi ikke maktet å holde i gang den gode 

ordningen med jubileumsblomst til eldre. Dette er trist – men er én av de oppgavene diakoni-

medarbeideren hadde ansvaret for. Fem hjemmebesøk har allikevel funnet sted samt fire soknebud. I 

tillegg til alle dåps- og sørgesamtaler, hadde soknepresten totalt 46 sjelesørgeriske samtaler i 2021.  
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3.2.3 Bønnearbeid  

Den månedlige bønnesamlingen hadde lange opphold pga. koronatiltakene, men er nå tatt opp igjen. Vi 

har imidlertid skiftet til den siste tirsdagen i måneden kl. 18.00-19.00, grunnet sokneprestens turnus. 

Bønnepermen ligger ved sidealteret i kirkerommet og blir oppdatert jevnlig.  

 

3.2.4 Sorgarbeid  

Menighetens sorgarbeid er del av et samarbeid mellom alle diakonene i Sandnes og Jæren prosti. Det gis 

tilbud om oppfølging etter dødsfall enten i grupper eller ved enkeltsamtaler. Det kommer stadig gode 

tilbakemeldinger på at gruppene har stor betydning for deltakerne. Vi har også jevnlige ledersamlinger for 

frivillige gruppeledere. 

 

3.2.5 Gudstjenester  

Også i 2021 bidrog diakoniutvalget under gudstjenestene på Allehelgensdag og Diakonisøndag. 

Diakoniutvalg bidro sammen med sokneprest under minnemarkeringen. Tradisjonen tro hadde alle til 

stede reist seg i respekt da navnet på alle menighetens døde det siste året ble lest opp og tent lys for. 

Under gudstjenesten på diakonisøndag deltok utvalget også som tekstlesere og som kirkeverter. 

 

3.2.6 Diakoniutvalg  

Diakoniutvalget består av fire personer inkludert soknepresten. 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 bidrar også under fasteaksjonen. 

I tillegg deltok diakoniutvalget på gudstjenesten både Allehelgensdag og diakonisøndag i adventstiden.  

 

3.2.7 Åpen kirke – «Sjømannskirken på Lura»  

Også Sjømannskirkens aktivitet har selvsagt vært sterkt preget av pandemien. Vi hadde i 2021 kun 18 

treff, med totalt 271 besøkende. Dette utgjør et snitt på 15 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. Vi håper 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. 

 

3.3. 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 2021: 

 

Invitasjon og dåpssamtale 

Soknepresten gjennomførte i 2021 33 dåpssamtaler. Det ble også informert om babysang og 

Byggeklossen og andre aktuelle tiltak for barn i førskolealder.  

 

Dåp 

35 barn i vår menighet ble døpt i 2021. 
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Babysang 

I 2021 gjennomførte vi 22 samlinger med babysang vår og høst. 47 barn deltok. Noen av de som kommer 

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

 

Dåpshjertesamling 

En kveld i mai samlet vi 4 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. 15 barn var invitert til samlingen. De som ikke var til stede, vil få dåpshjertet levert 

på døren hjemme. Det var også planlagt en samling i november, men denne hadde vi ikke ressurser til å 

gjennomføre. Invitasjoner ble ikke sendt. 

 

Sommerfest for 2- og 3- åringer 

Annet hvert år arrangeres Sommerfest for 2- og 3- åringer. Da er det grilling, leker og aktiviteter i og 

rundt kirken på lørdag, og familiegudstjeneste på søndag. Tema for samlingen på lørdagen er sauen som 

gikk seg bort, med utdeling av bok og bamse på gudstjenesten dagen etter. Et kjekt tiltak som foreldre gir 

positive tilbakemeldinger på. Vi vurderer å ha dette hvert år med en veksling mellom to bibelhistorier. 

SLUSH’erne er involvert begge dagene. 

 

4-årsklubb  

I løpet av høsten hadde 4-årsklubben 3 samlinger med tilhørende familiegudstjeneste. 14 barn deltok på 

4-årsklubben, og ytterligere 2 barn fikk utdelt 4-årsbok.  

 

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. 8 barn deltok. 

En god økning fra fjorårets 3. 

 

Tretoppen/dåpsskolen 

Dette tiltaket for 1. klasse ble dessverre avlyst i 2021 pga. korona. 

 

Høsttakk   

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

tre ganger i utvidet speidermøtetid, og deltakerne er med på Høsttakkefesten (familiegudstjeneste) i 

september/oktober. Dette tiltaket ble dessverre avlyst i 2021 pga. korona. 

 

Tårnagenthelg  

Tårnagenthelg for 3. klasse er et tiltak som drives av frivillige som har vært med i flere år. Mange 

SLUSH’ere er også med som ledere, en oppgave som SLUSH’erne liker veldig godt. Det er veldig kjekt 

med liv og leven i kirken i løpet av helgen. Dette tiltaket ble dessverre avlyst i 2021 pga. korona. 

 

Påske    

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

Formidlingen skjer gjennom Bibelens fortellinger, drama, sang og formingsaktiviteter. SLUSH’erne er 

involvert. 7 3.klassinger var med på Påske i 2021. Dette er svært få i forhold til hva det pleier å være. Vi 

ser dette i sammenheng med koronapandemien. 

 

Kjellaren 

Som en del av trosopplæringen får 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. I 2021 måtte 

menighetspedagogen gå ned i stilling pga. manglende midler. Det var ikke frivillige til å ta over arbeidet, 

og Kjellaren har derfor ikke vært aktiv i 2021 
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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. SLUSH’erne er involvert i hele opplegget. I 2021 ble dessverre dette tiltaket 

avlyst pga. for få påmeldte. Vi ser dette i sammenheng med korona og folks usikkerhet i forhold til 

åpning og nedstengning. 

 

 

Konfirmasjon  

37 ungdommer ble konfirmert i september (flyttet fra våren grunnet pandemi restriksjoner) og 44 startet 

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

2021 og for de som startet konfirmasjonstiden sin i 2021. På kullet som ble konfirmert i 2021 var det 

mange som ble konfirmert i Sandnes menighet da de går på Giske ungdomsskole og bor i «grenseland». 

 

Frivillighet  

I trosopplæringen var det med 10 frivillige for aldersgruppen 0-12 år, og 27 frivillige for aldersgruppen 

13+ i 2021. 

 

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 fikk vi gjennomført 3 

gudstjenester med barnehager, men med redusert antall grunnet koronasituasjonen. Vi har et positivt 

samarbeid med barnehagene.  

 

3.3.3 KIRKE/SKOLE SAMARBEID   

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

En del skolegudstjenester ble planlagt, men avlyst i siste liten grunnet pandemirestriksjoner. Porsholen 

kom til påske. Vi hadde ett skolebesøk i løpet av året. 
 

 

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

vår og høst. I praksis er Byggeklossen og Babysang nå det samme. Babysang er et innslag på 

Byggeklossen får lunsj. I løpet av året er det registrert totalt 47 barn på Byggeklossen med et 

gjennomsnitt på 7 barn pr gang. Solveig Frick (hovedleder), Anvor Stokka og Grete Hovelsrud har vært 

ledere hele året. Byggeklossen har to fadderbarn på Filippinene gjennom Misjonsalliansen. 

 

3.4.2 Søndagsskolen    

I 2021 ble det registrert 12 barn (inkludert SLUSH’ere) i fremmøteprotokollen. Vi rakk å ha 2 samlinger 

på våren før vi måtte stenge ned igjen pga. korona. På høsten måtte vi dessverre legge ned søndagsskolen 

pga. for få voksne ledere. Søndagsskolen drives kun av frivillige. 
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Arbeidet med SLUSH’ere er veldig bra. I 2021 hadde vi 8 SLUSH’ere som var med som frivillige 

medhjelpere i Søndagsskolen og i flere trosopplæringstiltak. De er en viktig ressurs og til stor hjelp i 

trosopplæringen! Det har også vært flere samlinger med SLUSH’ere fra menighetene Hana, Gand og 

Riska. Her er det underholdning, andakt og aktiviteter for SLUSH’erne. Dette har styrket samholdet dem 

imellom på tvers av menighetene. De gleder seg til neste samling. Arbeidet for SLUSH’erne fortsetter 

selv om Søndagsskolen er lagt ned. 

 

3.4.3 Lura KFUK-KFUM speidere    

Fra høsten hadde Lura KFUK-KFUM speidergruppe tilbud for Stifinnere (3. og 4. trinn) og Vandrere (5.-

8. trinn). Fra høsten av hadde vi rundt 15 aktive speidere.  

 

3.4.4 Frivillighet 

I barnearbeidet var det med 12 frivillige for aldersgruppen 0-12 år i 2021. 

 

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.» 

 

Der vi i fjor beskrev 2020 som er annerledes år, tok 2021 over på samme måte 

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. Samtidig merker vi nå at rekrutteringen av ungdommer til kirken 

er blitt vanskeligere etter to år med nedstigninger og smittevernregler. Vi ser at vi er blitt ganske «tynne» 

i ungdomsskolealder, men da er det gledelig å se at vi fortsatt vokser blant de eldre ungdommene. Men 

ungdomsrådet og staben ønsker å ta noen grep for å få rekrutteringen på skinner igjen, også i 

ungdomsskolealder. Et av tiltakene er å få liv i et klubb-tilbud for tweensalder igjen, pluss at vi gjør noen 

justeringer på selve ungdomsklubben.  

 

Første halvdel av 2021 hadde vi en ekstra ansattressurs i ungdomsarbeidet, gjennom at Maria Skretting 

var ettåring i menigheten.  

 

Menigheten har de siste årene satset spesielt på ungdomsarbeidet, og det ser vi fortsatt at bærer frukter! 

Vi samler mange ungdommer i kirken, og spesielt gledelig er det at vi har en solid 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 followme lokalsamlinger på zoom 

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

arrangere julebord, som dessverre måtte avlyses på tampen av året. Men desto gledeligere har det vært å 

endelig reise på followme Konferanse, to (!) konfirmantleirer og vårleir! 
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3.5.1 Ungdomsråd og follow me 

Ungdomsrådet leder ungdomsarbeidet sammen med ungdomspresten og ettåring, og bestod i 2020 av 7 

ungdommer. 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, vårleir og 

mange andre arrangementer.  Ungdomsrådet møtes ca. en gang i måneden. 

 

Ungdomsarbeidet i Lura er en del av ungdomsledernettverket «followme». followme-gjengen i kirken 

består av 25 ungdommer fra 10. klasse og oppover. Disse utgjør sammen med noen yngre ungdommer 

kjernen i ungdomsarbeidet. I 2021 fikk vi endelig reise på followme-konferanse og drive mye mer av 

arbeidet som «normalt». 

 

 

 
 

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 og ungdomspresten leder arbeidet. I januar hadde vi digital ungdomsgudstjeneste, 

men ellers har vi stort sett fått arrangere gudstjenester «som normalt». På høsten, når det var lite 

restriksjoner var Revelation veldig godt besøkt, med over 50 til stede på flere av gudstjenestene.  

 

 

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 2021. 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 også i 2021, pga. av pandemien. Vi har likevel fått hatt 

noen samlinger både fysisk og digitalt. Men på høsten kom vi endelig i gang, og fikk hatt noen saminger 

 

 



Årsmelding 2021 – Lura menighet 
 

13 

 

 

 

3.5.5 KRIK 

KRIK fikk seg en pause i 2021, på grunn av pandemien, men vi håper å få komme i gang med KRIK 

igjen til høsten 

 

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  

Utarbeidelse og konkretisering av behov for et barnekorarbeid i Lura kirke i samarbeid med 

menighetsrådet.  

 

3.6.4 Konserter 

1 orgelkonsert med Kåre Nordstoga er arrangert i menighetens regi med støtte fra bispedømmerådet. 

1 samarbeidskonsert med St. Svithun Vocalis sammen med vår kantor. Allehelgenskonsert “Av du er du 

kommen, til moll skal du bli”, Lura kirkekor, Gro Årsvoll og Rannveig Skiri Mosbakk samt vår kantor 

Viggo Fagerjord. 

 

3.6.5 Kor, korps, musikere ved gudstjenester 

Lura kirkekor har totalt 33 medlemmer ved utgangen av året. Koret har i 2021 bare hatt 8 øvelser (alle fra 

høsten av), deltatt på 1 gudstjeneste allehelgensdag samt konsert på kvelden.  Også julen 2021 ble 

julekonserten igjen avlyst pga. Coronarestriksjoner. Et godt sosialt og humørfylt miljø er skapt rundt 

korøvelsene der en eller flere har ansvar for kaffe/te + noe å spise. 

 

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! 

Høsten 2021 ble orgelet omhyggelig gjennomgått av orgelreparatør, til en verdi av ca. 90 000 kr. I den 

forbindelse ble det også gitt kr 25000 fra Sandnes kirkelige fellesråd til innkjøp av luft - fukter til 

kirkerommet. 

 

 3.6.8 Kirkelige handlinger 

30% av kantors stilling er knyttet til spill ved begravelser og vigsler.  

 

3.6.9 Orgelundervisning for barn 

Kantor har også i 2021 hatt orgelundervisning for barn ca. to ganger pr. måned. «Gauken» orgelklubb ble 

også etablert i 2020 og er medlem i Ung kirkesang. 

 

 

 
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. 
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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.  

 
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 i kirkestuen hver mandag formiddag. Mandagstreffet har i flere år vært bidragsytere i 

forhold til å ta ansvar for kirkekaffe og å lage gevinster til basaren.  

 
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 2021. 

 

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. Fra juni fikk menighetsbladet ny layout. Lurakalenderen ble delt ut sammen med blad nr. 2 i 

juni.  

 

3.9. Annet menighetsarbeid 

  

3.9.1 Basar   

Årets resultat var på kr 134 307,- mot kr 122 262,- i 2020. Utgifter på kr 3791,-. Årets basar blei også i år 

gjennomført i sin helhet i kirkerommet og kirkestuen. Vi er godt fornøyde med resultatet og 

tilbakemeldingene er gode når det gjelder flytting til kirkerommet. Vi kjøpte noen gevinster, bl.a. 

gavekort til Stavanger konserthus 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: Rebekka Steffensen, Rune Anda, Merete Anda og daglig leder.  
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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 samt jevnlig nyhetsmail fra Misjonsalliansen. 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 100 personer var med på årets kombinerte frivillighet/menighetsfest. I år fikk vi støtte fra det 

offentlige grunnet korona slik at vi kunne bestille mat og leie i foredragsholder til å løfte opp det frivillige 

arbeidet i menigheten. Gjert-Arne Ingebrigtsen fortalte med stor iver om veien til gullmedalje til en 

lydhør forsamling. Det var også innslag av orgelstykke og solosang. 

 
3.9.5 Familiemiddag 

På grunn av nedskjæring i stillinger og mangel på frivillige på kjøkkenet har det ikke vært familiemiddag 

i 2021.  
 

 

3.9.6 Fasteaksjonen 

I 2021 ble det samlet inn kr 62 598,- til fasteaksjon for Kirkens Nødhjelps arbeid. Sammenlignet mot 

tidligere år blei resultatet for 2020 kr. 55 370,- og kr. 71936,- i 2019. 

 

 

3.10 Byprestene i Sandnes/Nærvær  
 

TRYGGE ROM 
«Benken» på Ruten er fortsatt et sted byprestene besøker ofte. Vi hører på historier, samtaler, knytter nye 

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

På andre året har KORONA preget arbeidet blant annet med noe mer smitte i rusmiljøet. 

«Trygge rom», vårt prosjekt som er støttet av Helsedirektoratet var også i år en rød tråd i arbeidet vårt. Vi 

ønsker det skal prege hele arbeidet både når vi gjør hjemmebesøk, er på «Benken», eller har 

samtalegruppe om sorg, savn og gleder. At brukerne opplever seg ivaretatt og kan være trygge på oss, at 

de er bevisste på vår taushetsplikt og kan ha en god relasjon. Vi har hatt mange flyttejobber og opplever 

at flere kan få sitt helt eget trygge rom i form av leilighet gjennom kommunen eller at de får startlån som 

gjør at de kan kjøpe egen leilighet. 

http://www.misjonsalliansen.no/
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Hverdagmessene har blitt et viktig holdepunkt for en del på onsdager, og Frode har startet Alpha-gruppe 

for 4 stykker. Veldig spennende og meningsfullt! 

 

UNGDOM 
Vi kunne glede oss over at Frode Helvig startet opp som fast byprest i høst og sammen med Karine diakon 

gå i gang med arbeidet rettet mot ungdom på Gand og Vågen videregående skoler. Her har de fått være 

med på å dele ut frokost til elevene, spille volleyball og bordtennis som miljøskapende tiltak og for å bli 

kjent i miljøet. De er blitt veldig godt tatt imot av lærere og miljøteam og har hatt gode samtaler med 

elever om deres forskjellige utfordringer. Arbeidet med elever er helt i startfasen og vi håper det kan 

utvikle seg godt videre, kanskje også med tilbud rettet mot russen. 

 

VEILEDNING 
Vi gleder oss over å være tre igjen i staben og er så heldige å ha en veldig god veileder i Trond 

Grønnestad. Flere ganger i semesteret tar vi opp utfordringer vi står i og får hjelp til å se hvordan vi kan 

håndtere de på best mulig måte  

Øyvind Justnes Andersen, ledende byprest 

 

4. ØKONOMI 

4.1. Regnskap 2021 

 

Regnskapsåret 2021 blei avsluttet med et årsresultat på kr. 230 846,- Tar man med bruk av bundne fond 

(+89 162,-) og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk (-144 666,-) blir det et 

mindreforbruk på kr. 175 362,- Dette stammer i all hovedsak fra penger vi mottok i 2021 som er 

øremerket til forskjellige formål blant annet uteområdet. Disse midlene er budsjettert brukt i 2022. Det 

budsjetteres med et merforbruk på kr. 323 750,- i 2022. Dette medfører at egenkapitalen ved utgangen av 

2022 blir tilsvarende redusert. Ser man 2020, 2021 og 2022 (budsjett) under ett gir det et merforbruk på 

kr. 293 054,- Dette er et merforbruk som over tid er urovekkende. 

Se budsjett for detaljer. 

 

Offer innsamlet til egen virksomhet hadde nedgang i forhold til 2020. 94814,- mot 108823,- 

Offer innsamlet til annen virksomhet hadde en nedgang i forhold til 2020. 129191,- mot 160011,- 

Samlet en nedgang på kr. 44829,- (16,67%) 

Givertjenesten har en marginal nedgang. 423550,- mot 426943,- i 2020. Det vi registrerer er at 

innkommende midler ikke holder tritt med lønns- og prisveksten. Dette medfører at vi "spiser" av våre 

oppsparte midler. Dette er ingen god løsning over tid, et faresignal. Vi er nødt til å få inntekter og utgifter 

til å balansere for å kunne ha en sunn drift. 
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 4.3 Budsjett BUDSJETT 2022       

          

    SUM Regnskap Regnskap 

  Inntekter 2022 2021 2020 

36 100  Betaling fra deltakere 162200 167443 27 368 

36 110  Deltakerbetaling   39967 47 977 

36 200  Salg av varer og tj.  12000 11265 19 706 

36 210  Basar/lotteri  135000 139500 122 262 

36 211 Bidrag fra undergrupper     

36 220 Inntektsgivende arrangement 105000 5000 28 206 

36 230 Diverse inntekter  56250 11176 8128 

36 240 Annonser Lurakalenderen  110000 109000 99 000 

36 250 Annonser menighetsblad 50000 49000 33 450 

36 301 Utleie lokaler 30000 25600 26 900 

37 100 Sykelønnsref.  69623 74 265 

37 280  MVA komp.  137400 113281 90 033 

7 400  Refusjon fra fellesråd   30054 7 039 

37 700  Refusjon fra andre      

7 800  Interne overføringer      

38 000 Tilskudd Staten / Trosopplæring 670000 650000 761 471 

8 300  Kommunalt tilskudd  30000 32500 18 200 

38 400 Tilskudd fra FR     

8 550  Tilskudd andre     

38 600  Offer/innsaml.egen virks.  100000 94814 108 823 

38 650  Offer/innsaml.andre  140000 129191 160 011 

38 651 Innsamla midler, fadderbarn 4000 7200 6 640 

38 652 Fasteaksjonen 20000 18120 10 323 

38 700 Gaver/tilskudd 45000 294007 210 075 

38 701  Givertjeneste  410000 423550 426 943 

38 703 Studiestøtte/frifond 315500 304923 624 

  Renteinntekter     

   Sum inntekter  2532350 2725213 2287444 
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   Utgifter  2022 2021 2020 

1 000  Kontormatriell  4000 3877 3 466 

1 100  Aktivitesbas. Forbruksm.  45000 33540 25 926 

1 150  Gaver  7000 9782 12 294 

1 198 Arr.kostnader  363000 76062 67 968 

31 199 Div. utg   301 

1 200 Trosopplæringsmateriell 13000 10965 19 456 

1 201  matvarer  110500 121773 86 831 

1 301  Porto  6000 5898 4 522 

31 303 Mobiltelefon 3000 3406 7 748 

31 304 Nettkostnad 4000 3812 4 561 

1 305  Bankgebyr  9000 9296 6 354 

31 306 Tap på fordringer   9 900 

1 400 Annonse/reklame  5000 5716 2 000 

1 402 Stillingsannonser     

1 403 Trykking Lura kalenderen 12000 11630 11 290 

1 500 Opplæring/kurs ansatte  -300 750 

1 501  Kurs frivillige   510   

1 550 Reiseutgifter opplæring      

31 700 Reiseutg. Og drift av egen transport  668 350 

31 802 Strøm 20000 17727   

31 850  Forsikringer      

1 900  Leie av lokaler  112000 133407   

1 950 Avgifter, lisenser, kontingenter 6000 2415 1 640 

1 951 Trykking menighetsblad 60000 52464 39 095 

1 953  Kontigenter  6500 11680 6 800 

2 000 Inventar/ utstyr 188500 275835 181551 

32 001 Prosjekt orgel     

2 002 Noter/litteratur 3000 5317 7 174 

2 100 Leie,leasing og kjøp av transportmidler     

32 300 Vedlikehold bygg 175000 16721 24 994 

2 400  service avtaler og reperasjoner  12000 4591 6 765 

2 600 Renhold, vaskeri, vaktm.tjenester 10000 3364 12 127 

2 701  Honorar ikke oppg.pl.  100000 84199 54 600 

3 400 Refusjon til FR - Lønn 1260000 1282576 1 423 863 

3 401 Ref. FR - kopiering 1000 939 1 530 

3 402 Ref. FR- forbruksvarer   644 

3 403 Ref. FR - Porto   24 

3 404 Refusjon til FR Still.annonser     

3 405 Ref. FR. data 2000 1760   

3 406 Refusjon til FR GT. Annonser 7000 1804 9 191 

3 700 Ref. til andre / utleie FR / ettåring 10000 40444 29 700 

3 800 Interne overføringer      

4 290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 137400 113281 90033 

4 650 Overf. Ofringer/ innsaml  140000 129191 160 011 

34 651 Overf. Fadderbarn 7200 7200 6 600 

4 652 Overf. Fasteaksjon 20000 18120 10 323 

  Sum utgifter  2859100 2499671 2 330381 

  Brutto Driftsresultat -326750 225543 -42 937 

  Renteutgifter     

  Driftsresultat -323750 225543 -42 937 

 


