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Fastelavn kommer av det nedertyske ordet for «kvelden før fasten», og brukes om de 
tre dagene før fastetiden. Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, 
hvor han tre ganger blir fristet av djevelen. I år er fastetiden fra 2. mars til 14. april.

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften – minus 
søndagene, som ikke er fastedager. I tillegg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, med 
til fastetiden.

Fastelavn vil alltid falle på en søndag 49 dager (7 uker) før 1. påskedag, det vil si i 
tidsrommet 1. februar til 7. mars. Eller i skuddår fra 2. februar til 7. mars.

Fastelavn er avslutningshelgen for karnevalet i flere land.

Blant tradisjoner som fortsatt lever her i landet finnes fastelavnsris og baking av 
fastelavnsboller. Festen før fasten avsluttes askeonsdag. Tradisjonelt er fastelavn siste 
festdag før fastetiden.

Selv om fasten bygger på Bibelen, er det ikke så utbredt å faste i dag. En moderne 
utgave av fasten kan likevel dukke opp i enkelte miljøer der man i fasten for eksempel 
tar pause fra TV eller internett. For faste dreier seg ikke bare om å la være å spise, 
men om å rette oppmerksomheten mot Gud. Fastetiden er en tid for øvelse, - skjerpe 
sansene, lydhørheten, få øye på ditt eget liv, menneskene rundt deg, og Gud.

Fastelavnssøndag
Fastelavn kommer av det nedertyske ordet for «kvelden før fasten», og brukes om de 
tre dagene før fastetiden. Fastelavn er avslutningshelgen for karnevalet i flere land. 
Blant tradisjoner som fortsatt lever her i landet finnes fastelavnsris og baking av 
fastelavnsboller.

Blåmandag
Denne dagen har ulike tradisjoner. Det kan være en dag man tar fri, en dag etter en 
fest, og en tradisjon forteller at man dekket til alterbildene i kirken med et blått klede 
eller en lukket igjen alterskapene. Det ble stående slik frem til første påskedag.

Fetetirsdag
Denne dagen skulle man tradisjonelt fete seg opp og være god og mett før fasten 
starter. Noen steder har spesielle matretter de spiser denne dagen. I England kalles 
dagen for eksempel pannekaketirsdag.

Askeonsdag
Denne dagen begynner fasten. Askeonsdag er onsdagen etter fastelavnssøndag. 
Navnet askeonsdag stammer fra uttrykket «i sekk og aske». Uttrykket kjenner vi fra 
flere steder i Bibelen, hvor sørgende folk har kledt seg i sekk og aske som tegn på 
deres sorg. I landets kirker blir det ofte holdt en egen spesiell gudstjeneste denne 
kvelden, og i noen kirker har det vært vanlig å tegne et askekors i pannen på de som 
kommer til kirke.

Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, hvor han tre ganger blir 
fristet av djevelen.

(Den norske kirke)

Fastelavn og faste

Bilde: Bo Mathiasen
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Årets konfirmanter
Vi nærmer oss slutten på et fint og innholdsrikt konfirmantår! Årets konfirmanter har vært utrolig 
kjekke å bli kjent med, og vi håper å se flere av dem i kirken også etter endt konfirmasjonstid. Årets 
konfirmasjonsgudstjenester blir:

LØRDAG 30. APRIL 11.00:
Aleksander Skogerbø
Ellen Halvorsen Endsjø
Emil Bøe
Fredrik Skogerbø
Frida Tjemsland
Jakob Sønderland
Julie Olsen Østbø
Kristian Kvame Lorentzen
Lilli Haarr Riis
Mads Hopland Rasmussen
Malene Beyer
Malene Bratten
Martine Kirkhus Nordmark
Nikolai Hov Andersen

LØRDAG 7. MAI 11.00:
Ane Dalseth
Emmeline Bacher Rolness
Erik Strømstad
Fredrik Nilsen
Johannes Vågen
Lea Carolina Wirowski
Marius Årthun
Simen Andrè Malmin Øverby
Siri Ramsøy Aasnes
Vilde Rørtveit Steinsvik
Vilde Skadberg Gjesdal

LØRDAG 7. MAI 13.00:
Aron Undheim
Caroline Fischer-Klette
Eivind Wegner Lindeland
Ferdinand Jåsund
Mathias Molaug
Noah Fjelde
Sondre Aksland
Thea Emilie Melkersen

Tobias Hjorteland Schjølberg
Tom André Sperrevik Magnussen
Tristan Kragtwijk Jensen
Øyvind Eide

SØNDAG 8. MAI 11.00:
Angelica Bacher Kleppa
Ina Landmark
Isabell Sandberg
Isabelle Kamfjord
Kristine Riis Aasland
Mimmi Emilie Hjelmervik Rasmussen
Natalie Riska Eystberg
Sarah Krogedal



Gudstjenester
i Lura kirke
Vår 2022

Kl. 11.00  Joh 6,24-36

Temagudstjeneste tilknyttet 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
«Håp i en dråpe vann» ved 
ungdomsprest Simon Wallem-
Dahl, sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord. Lura kirkekor og 
konfirmantene deltar.

4. søndag i 
fastetiden3/4

Kl. 11.00  Joh 12,1-13

Gudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og vikarorganist.

Palmesøndag10/4

Fredag Kl. 11.00   Joh 18,1-19,42

Pasjonsmesse ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord

Langfredag15/4

Kl. 11:00    Joh 20,1-10

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

Påskedag17/4
Kl. 11.00  Luk 13,22-30

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

2. søndag i 
fastetiden13/3

Kl. 11.00  Luk 22,28-34

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

3. søndag i 
fastetiden20/3

Kl. 11.00  Luk 1,39-45

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

Maria 
budskapsdag27/3

Kveldgudstjenester i fastetiden
I fastetiden er det kveldsgudstjenester med nattverd i 
Lura kirke ved ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord, hver torsdag kl 20.00. 

Datoene er:
10. mars, 17. mars, 24. mars, 31. mars og 7. april

Velkommen!

Kl. 11:00    Joh 20,24-31

Gudstjeneste med nattverd 
ved vikarprest og kantor 
Viggo Fagerjord.

2. søndag i 
påsketiden24/4

Lørdag Kl. 11:00 

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

Konfirmansjons-
gudstjeneste30/4

3. søndag i 
påsketiden1/5

Kl. 11:00    Mark 6,30-44

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

Konfirmasjons-
gudstjenester7/5

Lørdag kl. 11.00 & 13.00

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

4. søndag i påsketiden 
(og konf.gudstjeneste)8/5

Kl. 11:00

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

5. søndag i 
påsketiden15/5

Kl. 11:00     Joh 17,6-11

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

22/5
Kl. 11:00 Matt 6,7-13

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

Søndag før pinse29/5
Kl. 11.00 Joh 16, 2-15

Gudstjeneste med 
nattverd ved vikarprest og 
vikarorganist.

6. søndag i 
påsketiden



Vi prester har ganske ofte samtaler underlagt 
taushetsplikt. Det er bra – og er med på å gi 
trygghet for alle parter. Men ved å bytte ut en 
bokstav, gir det mening å si: La oss også dyrke 
raushetsplikten!

Et par søndager nå har prekentekstene dreid seg 
om den motstanden Jesus ofte møtte. De fromme 
skriftlærde f.eks. irriterte seg over Jesus. De ble 
forarget av Jesus, fordi de hengte seg opp i de 
uviktige tingene. Så når Jesus gjør et under, er 
de mer opptatt av at det skjer på helligdagen, 
sabbaten, enn å glede seg over at underet faktisk 
skjer! En kvinne opplever å bli frisk, en lam mann 
får førligheten tilbake! De jubler over det Jesus 
nettopp har fått til å skje i deres liv. Og så er det – 
utrolig nok - noen som murrer, nesten bare for å 
murre! De er sure og tverre, de lar seg irritere over 
Guds kjærlighet. Er det mulig?

Kanskje kan også vi prester oppleves slik? At vi 
– og andre kristne - oppleves som strenge og 
fordømmende – sure og tverre og forarget på alt 
og alle? Det er trist, i så tilfelle.

Raushet er ingen selvfølge. Vi har raushetsplikt! 
Fordi Jesus viste oss alle hvordan kjærligheten 
virker, at den setter fri! Jesus setter oss fri! Ved å 
gå med åpne øyne inn i lidelsen og døden, viser 
Jesus oss alle at vi er verd å dø for. 

Raushet er 
gull!
Av Øyvind Skjefrås Alsaker

Og i sin oppstandelse Påskemorgen gjør han 
oss alle til seierherrer! Han gjør det for oss alle! 
Kirken skulle virkelig være en raushetens arena, 
i tråd med Guds kjærlighet, som lar nåde gå for 
rett.

Jesus viser oss med all tydelighet sin 
guddommelige raushet når han på forhånd 
peker på påskedramaet han skal være 
hovedperson i. Vår Herre sier det så treffende: 
«Ingen har større kjærlighet enn den som gir 
livet for vennene sine.» (Joh 15,13)

Toppen av raushet – toppen av kjærlighet! 
Raushetsplikten gjelder oss alle! Raushet er gull!
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Dette er noen av begrepene Else Marie Lunde har brukt som 
inspirasjon til den nye, røde messehagelen hun har laget til 
Lura kirke. Kirken er bygd av røde murstein, og det har også 
vært med å inspirere til utformingen av plagget som er satt 
sammen av ulldotter og silke som er tovet sammen ved 
hjelp av såpevann til ett stykke, såkalt filting. Noe av silken 
har en sterkere rødfarge og trer fram i helheten med tydelig 
kontur, andre komponenter er nesten usynlige og gjør at en 
må komme helt nær for å få øye på dem. En er mer ujevn 
i formen, den synes på en måte ikke å passe helt inn med 
de andre. Et stort hjerte er plassert som et blikkfang bak 
de andre detaljene midt på messehagelen. Symbolikken 
er klar: Alle er velkomne til å være en del av fellesskapet i 
kirken.

Planlegging og utførelse har tatt flere år, Selv om ideen var 
ferdig utarbeidet, måtte den godkjennes ut ifra retningslinjer 
kirken har i forhold til fargevalg og motiv. Etter klarsignal fra 
biskopen, kunne det praktiske arbeidet med messehagelen 
begynne.

Kreativt arbeid krever overskudd og konsentrasjon. Desto 
mer imponerende er det at Else Marie i startfasen gjorde 
dette ved siden av full jobb. Etter hvert ble formgiveren 
pensjonist og kunne konsentrere seg helt og fullt om 
arbeidet med messehagelen.

Prøving og feiling er en viktig del av en kreativ prosess, 
mens kravet om kvalitet hele tiden ligger der som et 
underliggende premiss. Selvkritikken er ofte påtrengende, 
og når arbeidet er ferdig, er spenningen stor for hvordan 
det blir mottatt. Et sikkert kvalitetstegn er det at Else Marie 
har fått et nytt oppdrag. Hun skal lage rød messehagel til 
Hana kirke i samarbeid med kunstneren Per Odd Aarrestad.

Vi ønsker lykke til og Guds velsignelse i arbeidet.

Tekst: Åsfrid Sellevold

Inkludering, mangfold, 
raushet og kjærlighet.



Sykevakten i Sandnes

Tekst av: Beth Irene Dirdal Jåtun

Hver mandag og fredag hver eneste uke, treffes 
Ove Heskja (68) og Ottar Malde (93). Inntil for 
fem måneder siden visste ingen av dem en 
gang om hverandre. I dag er de blitt kamerater.

Ove Heskja, som nylig ble pensjonist, jobber i 
Sykevaktsordningen i Sandnes og hadde fram 
til i sommer stort sett påtatt seg kjøreoppdrag i 
forbindelse med sykehusbesøk eller frisørtimer, 
noe mange eldre og deres pårørende trenger 
hjelp til. Men i sommer fikk han en ny og 
interessant forespørsel:

Fast besøksvenn 
     –Sykevakten lurte opp om jeg kunne tenke 
meg å besøke en 93 år gammel mann i Sandnes 
sentrum, fast, to ganger i uka, forteller han.
     –En av døtrene mine, Berit, den yngste, hadde 
sett annonsen om Sykevakten, og ringte. Hun 
måtte svare på en del spørsmål om hvilken kar 
jeg var og ikke lenge etterpå ble hun kontaktet 
igjen. De mente de hadde rett mann til jobben, 
forteller Ottar og smiler mot Ove.

Vi sitter sammen med de to mennene i 
leiligheten i Gravarslia i Sandnes der Ottar har 
bodd i flere år. Høstsola utenfor legger et varmt 
lys over salongbordet der 93-åringen har dekket 
på til tre og tilbyr kaffe og påsmurt kjeks.

Han kjører fortsatt bil. Handler selv og inviterer 
gjerne barn, barnebarn og oldebarn både 
til middag og lunsj, men etter at han brakk 
lårhalsen i vinter og ble avhengig av rullator, har 
han behov for hjelp til å komme seg ut. Det er 
her Ove kommer inn i bildet.

Planen klar 
     –Han har som regel planen klar når jeg 
kommer; hvor vi skal dra, hva vi skal handle og 
hva vi skal spise, smiler Ove som oftest sitter 
i passasjersetet når de er ute og kjører. Ottar 
fikk seg ny bil i fjor, en Toyota, koksgrå, og trives 
godt bak rattet. Men det hender innimellom 
at han overlater kjøringen til Ove om han ikke 
kjenner seg helt i slaget.

Det er Sandnes kommune som finansierer
sykevaktordningen og kirken som drifter den. 
Tretten unge pensjonister utgjør dagens team 
og stiller der det trengs.
   – Sykevakten er en sentral og viktig del av

“en fantastisk ordning!”
arbeidet til Den norske kirke i Sandnes, og vi
oppfordrer flere til å ta kontakt. Det koster kun 
30 kroner per time pluss kilometergodtgjørelse, 
oppgir leder for Sykevakten i Sandnes, Luanne 
Dalmose.
      –En helt fantastisk ordning, fastslår Ottar.
      –Ove er ideell for meg. Vi to har i stor grad et 
felles verdigrunnlag, vi har mye å diskutere og 
kan gjerne også ha forskjellige oppfatninger. Jeg 
er nok litt bråere, mens han er mer «soft». Om 
jeg er uenig, sier jeg det gjerne, mens han heller 
blir litt tyst.

Smil med påfølgende latter lyser enda litt mer 
opp i stua i leiligheten i Gravarslia denne siste 
fredagen i oktober.

Noe å se fram til 
     –Jeg ser fram til og gleder meg til dagene 
når Ove skal komme og kan leve på turene 
og stundene våre i flere dager etterpå. I min 
situasjon, som ville ha vært nokså låst ellers, er 
dette fantastisk, fortsetter Ottar.

Ove framhever på sin side kameratens omsorg 
for andre, hans positive innstilling til livet og 
interesse for folk og ting rundt seg. Han er 
imponert og kaller timene de har sammen 
«livgivende».

Kanskje bevilger de seg en koppe kaffe et sted i 
løypa nå de er ute og handler. Som regel skal de 
innom flere steder, for, bacon til pannekakene 
kan ikke kjøpes hvor som helst, det mest 
smakfulle er å få i butikken på Sandved. 

Røkt fisk kjøpes i Stavanger, i fiskebutikken 
i Østre bydel, der den er desidert best, og 
kjøttdeig handles gjerne inn hos Håland Kjøtt i 
Klepp.
     –Jeg tror vi kjøpte fire kilo sist, for Ottar skulle
lage kjøttkaker. Om jeg ikke hadde gjort det før? 
Da var det på tide å lære, smiler Ove.

Samfunnsengasjert 
Som regel deler de et måltid sammen i 
leiligheten til Ottar. For da kan de snakke om hva 
som helst, uforstyrret. 
     –Du hører han har god oversikt, sier Ove bare.              
     –Jeg er ingen bokorm, men nyhetene må jeg 
ha med meg. Sandnesposten og Aftenbladet, og 
så kjøper jeg gjerne VG, Dagbladet og av og til 
også Finansavisen på lørdagene, forteller Ottar.
  



Livet går sin gang 
Ottar Malde har jobbet i oljeselskapet Shell 
i store deler av sitt yrkesaktive liv, noe som 
også innebar to perioder i Oslo. Yrkeskarrieren 
begynte han i Sola kommune, og før det jobbet 
han, som mange andre på den tiden, på gård. 
Han vokste også selv opp på gård og forteller 
om en barndom og oppvekst på Madla, om 
foreldre som var opptatt av å bidra, - og om 
krigen. Vi snakker også om familien, om barna 
hans, barnebarna og oldebarna.
     –Fantastiske barn! utbryter han og får raskt 
følge av Ove:
     –De har et godt opphav, vet du.

Datteren og mannen har vært i Spania i flere 
uker i høst, noe som nok ikke hadde vært like 
enkelt om ikke ordningen med Sykevakten i 
Sandnes var på plass.
     –Det er det som er så fint med denne 
ordningen. Selv om noen reiser bort, går livet 
sin gang. Vi kommer inn som avlastere, påpeker 
Ove før det glimter ertelystent til i blikket igjen:

Ikke helt håpløs... 
     –For jeg kan ikke reise vekk, - eventuelt må 
jeg legge inn en søknad i tre eksemplarer – og 
det sitter langt inne.
     –Han er jo 25 år yngre enn meg. Det er 
ganske mye, men vi er veldig på linje, smiler 
Ottar.
     –Vi er jo kamerater, kommer det fra den 
yngre pensjonisten. 
Om de er fornøyde med ordningen? Ottar sier 
det slik:
     –Jeg har inntrykk av at han ikke synes jeg er 
helt håpløs...

Fakta om sykevakten:
Sykevakten drives av Den norske kirke 
i Sandnes, finansieres av Sandnes 
kommune og er et tilbud for alle eldre 
og deres pårørende i Sandnes.

Et flott team på tretten medarbeidere, 
alle yngre pensjonister, står klare til å 
hjelpe enten det gjelder kjøreturen til 
sykehuset, et tannlegebesøk, en time 
hos fastlegen, frisøren, fysio- eller 
fotterapeuten, - eller går inn i en mer 
fast tjeneste som besøksvenn, der også 
«trivselsturer», handleturer, kafébesøk 
el.l. inngår.

Bruker betaler kun kr 30,- per time 
for tjenesten. I tillegg kommer 
kjøregodtgjørelse.

Kontakt oss dersom dere ønsker hjelp 
eller dersom du kunne tenke det å være 
med i tjenesten, som er lønnet.

Vi har åpent hver dag mellom klokken 
0900-1400.

Epost: Sykevakt.sandnes@kirken.no
Telefon: 45 63 74 49



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

KONFIRMANT 2022/2023?
Til deg som går i 8. klasse:
Nå er det ikke så lenge til årets konfirmanter skal feire konfirmasjon og det betyr at det 
nærmer seg tid for å invitere til konfirmasjon for neste kull! I år vil invitasjonene komme ut 
etter påske, og vi inviterer alle interesserte til å komme på informasjonssamling i kirken 
onsdag 11. mai kl 18. Neste års konfirmantopplegg er fylt opp med mye bra undervisning, 
der ungdommene sammen lærer mer om den kristne tro, seg selv og om andre 
mennesker gjennom gruppearbeid, fellesundervisning, aktivitetsdager, gjennom å delta 
på gudstjenester og være med på mye av det som utgjør pulsen i menigheten og ikke 
minst få reise på konfirmantleir til høsten. De fleste samlinger er på onsdag ettermiddag. 
Vi gleder oss til å bli kjent med DEG!



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”

Silas Mellemstrand Breivikås
Mari Remine Helland
Felix Kelly Pedersen
Arthur Højmark Fossfjell
Josefine Nyheim
Theo Dreyer Lie
Astri Bredal Trana

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

Jostein Lea
Werner Sandslett
Marie Kristine Handeland
Bjørg Falch
Kari Eide
Olav Jan Skigelstrand
Lillian Wiig
Frode Arvid Vik
Birgot Nora Solheim Madsen
Anne Marie Mikkelsen

Benjamin Stokka Risa
Stian Montero Lyngheim
Sofie Idsø Malmqvist
Alvin Emil Jakobsson 
Torgersen
Noah Sæther Ekeland
Wilma Solberg



Lura kirke

Menighetsblad for Lura kirke:
Redaksjon: Torgrim Bødalen og Simon 
Wallem Dahl (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, 4313 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


