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Da har høsten kommet godt i gang, håper alle har hatt en fin sommer og start 
på høsten. Det har skjedd mye forskjellig siden forrige menighetsblad. En kan 
trygt si at det har vært variert.

Det var ikke uventet at Marianne tidlig i sommer leverte inn sin oppsigelse etter 
at hun det siste året har utdannet seg til prest. Hun har nå sitt virke i Hana 
menighet som kapellan. Vi har nå ute 3. gangs utlysning på stillingen uten at 
vi har funnet den rette kandidaten til å «hoppe etter Wirkola». Vi håper og ber 
om at vi snart får fylt denne stillingen igjen. Vi har lagt planer fram til jul slik at 
vi kan få gjennomført de fleste aktiviteter med den bemanningen vi har + at 
Marianne er leid inn som vikar på enkelte arrangement. Vi takker Marianne for 
tiden hun har vært her hos oss.

Jan hadde sin siste arbeidsdag i Lura kirke i juli. Denne stillingen blir ikke 
videreført. Vi takker Jan for lang og tro tjeneste.

Du kan lese mer om Marianne og Jan lengre ute i bladet.

Rett etter semesterstart var vi så uheldige å ha ikke mindre enn 5 innbrudd 
på 1 døgn. Ja du leste riktig. Heldigvis var både vekter og politi raskt på plass 
og de fleste er pågrepet. Men dette medfører at vi skjerper inn diverse rutiner, 
blant annet at dørene blir mer låst fremover. Dette er ikke noe vi ønsker, men 
en nødvendighet utifra omstendighetene.

Så var dagen kommet for den store overraskelsen: Vi fant et stort maleri gjemt 
bort på lageret.
Det viste seg å være laget av en norsk kunstner fra Drammen, Eugen Laheld 
som malte dette i 1918.
Foreløpig vet vi ikke så mye om forhistorien til bildet, men vi leter med lys og 
lykte.

Det nærmer seg årets basar, som er den 29. oktober. Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen, takk for at du er med og bidra med gevinster, selger lodd og 
kjøper lodd. Overskuddet fra basaren er med på å finansiere stillingen vi har til 
vårt barne- og ungdomsarbeid.

Ønsker alle en velsignet høst. Igjen, ta vare på deg selv og de rundt deg.

Torgrim Bødalen
Daglig leder Lura sokn

En ny høst.. .



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
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Ønsker du å kontakte kirken?
Du kan nå oss på
tlf.: 48997140
epost: lura.sandnes@kirken.no
nettside: www.lurakirke.no

Ønsker du å gi en gave til menigheten?
Gave til menigheten og menighetsbladet:  Fast givertjeneste: 
Bankkontonr. 3250.60.25817     Bankkontonr. 3250.55.56800 

Vipps:
Gave til menighetens arbeid: #636051

Gave til vårt misjonsprosjekt: #653855



Gudstjenester i Lura kirke
Høsten 2022

Kl. 11.00  Mark 5,35-43 

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

17. søndag i treenighetstiden2/10

Kl. 11.00  Mark 1,40-45  

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

18. søndag i treenighetstiden9/10

IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

19. søndag i treenighetstiden16/10

Kl. 11.00 Luk 15,11-32  

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved byprest Øyvind Justnes Andersen, 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.

Bots- og bønnedag30/10

Kl. 11.00 Luk 6,20-23  

Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord. Sendes på 
NRK Radio/TV.

Allehelgensdag6/11

Kl. 11.00  Matt 24,35-44  

Familiegudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
organistvikar. Utdeling av 4-årsbok.

23. søndag i treenighetstiden13/11

Kl. 11.00  Joh 9,39-41 

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

20/11

Kl. 11.00  

Familiegudstjeneste med LYS VÅKEN 
og nattverd ved ungdomsprest 
Simon Wallem Dahl og kantor Viggo 
Fagerjord.

27/11

Kl. 11.00  Joh 14,1-4 

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

2. søndag i adventstiden4/12

Kl. 11.00  Matt 11,2-11  

Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar Sigve Ims og organistvikar 
Lena Wegemo.

3. søndag i adventstiden 11/12

Kl. 11.00  Luk 1,46-55

Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord. Sendes på 
NRK Radio/TV.

4. søndag i adventstiden18/12

Domssøndag/
Kristi kongedag

1. søndag i adventstiden

Kl. 11.00  Matt 11,16-19 

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

16. søndag i treenighetstiden 25/9

Kl. 11.00  

Familiegudstjeneste med HØSTTAKK 
og nattverd ved prestevikar Marianne 
Kleppe-Chung og kantor Viggo 
Fagerjord.

20. søndag i treenighetstiden23/10

Kl. 13.30, 14.45 og 16.00 Luk 2,1-20   

Julaftens gudstjeneste ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 
Fagerjord. Lura skolekorps deltar på 
gudstjenesten 13.00.

Julaften24/12

Kl. 12.00  Joh 1,1-14

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

25/12 Juledag

Kl. 14.45 Luk 2,1-20   

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

Julaften24/12

Kl. 16.00 Luk 2,1-20   

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

Julaften24/12

Julens gudstjenester



Mange av oss som har levd en stund, husker 
dette sangrefrenget fra barndommen: ET 
SOLSKINNSBARN (x2) GUD VIL JEG SKAL VÆRE ET 
SOLSKINNSBARN. ET SOLSKINNSBARN (x2) JA, DET 
VIL JEG VÆRE FOR HAM. Kanskje vekker dette 
refrenget gode minner for noen. Minner om en 
trygg og god barndom med søndagsskolen som 
et fast og kjært innslag. For andre igjen er det 
kun følelsen av utilstrekkelighet som kalles fram…

Sangen fra «gamle dager» begynner i feil ende. 
Den kan iallfall lett oppfattes som at Guds 
kjærlighet kun angår de snille og gode, de som 
får livet til. Teologien i sangen blir da helt feil. 
Fokus settes på hva vi skal gjøre og oppnå. Men 
når vi begynner i den rette enden, ser vi en annen 
virkelighet: Du og jeg får lov til å være Guds barn 
– fordi Jesus gjorde det mulig.

Jeg kjenner ingen solskinnsbarn. Men alle jeg 
kjenner er eller har vært barn. Og det er faktisk det 
kristentroen går ut på: Å få være et barn i Guds 
hus. Der det også er plass for oss som av og til går 
på trynet. Skikkelig på trynet.       

Joda, Gud vil at vi skal oppføre oss pent og hjelpe 
hverandre. Det er helt OK å være et solskinnsbarn. 
Men det er IKKE det som gjør meg kristen. Det er 
det Jesus, vår Herre, som har ordnet. Gud elsket 
oss først. Hele oss – med all grums og mangel på 
tro. Og den kjærligheten vant oss tilbake til Gud i 
det Jesus gjorde for oss. Den kjærligheten måtte 
gå gjennom Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og 
den korsfestede og oppstandne Jesus satte sitt 
merke på oss i dåpen og gjorde oss til Guds barn.

Jesus sier: «Kom til meg, alle dere som strever 
og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» 
(Matt 11,28) 

Om vi våger å tro det eller ikke: Jesus er det store 
håpet for oss alle! Også for oss som innimellom 
går på trynet. 

Håp for oss som går på trynet 
Av Øyvind Skjefrås Alsaker



Avskjed med tre fine 
medarbeidere
Av Åsfrid Sellevold

Hele tre medlemmer av staben i Lura kirke takker 
for seg dette året. De er Margaret Berland som 
har vært daglig leder i menigheten i åtte år, 
Marianne Kleppe Chung som har vært kateket i 
Lura kirke i 19 år og Jan Stokka som har fungert 
både som vaktmester og kirketjener i hele 23 år. 
Sist søndag fikk de blomster og rosende ord, både i 
gudstjenesten og på kirkekaffen.

Margaret ble beskrevet som en person med gode 
lederevner kombinert med et lunt vesen, sindighet 
og ro og en aldri sviktende positivitet, også når ting 
har vært vanskelige.

Marianne har vært et rivjern av en kateket, 
mangfoldig og engasjert, og ikke minst fantasifull.

Jan er en vaktmester og kirketjener som vil bli 
husket som en med positiv interesse og vilje til 
å hjelpe for eksempel en lett forvirret vikarprest 
(Øyvind før han ble fast ansatt)..



Menighetsbladets utsendte møtte 
dem alle tre til en prat, og det 
ble snart klart at de ville benytte 
anledningen til å skryte av hverandre 
og takke for godt kollegialt 
fellesskap. Jan hadde til og med 
gaver med som han hadde laget 
selv: hjerter i tre med plass til en 
liten kolbe for en enslig blomst, en 
som kanskje står frisk og rank, en 
blomst som en føler en vil ta vare 
på litt til. Hjerteformen illustrerer at 
de to medarbeiderne alltid har hatt 
et varmt hjerte for menigheten og 
tjenesten de skulle utføre.

Så kan vi jo fantasere videre om at 
den enslige blomsten kanskje er et 
bilde på at de tre som nå fratrer sine 
stillinger fremdeles kan blomstre og 
ha noe å gi til Lura kirke.

Hva gjorde at dere ønsket å bli en 
del av staben i Lura kirke? 
Margaret: jeg hadde lyst på nye 
utfordringer og å bli knyttet nærmere 
til Lura menighet. Jeg søkte mest på 
grunn av lysten til i større grad å bli 
en del av fellesskapet og varmen i 
menigheten min.

Marianne: jeg bodde i Hong Kong 
og ønsket å flytte tilbake til Norge, 
derfor søkte jeg flere stillinger i 
området rundt Bergen og Rogaland. 
Jeg ble blant annet intervjuet 
angående stillingen som kateket 
i Lura over telefon med sju timers 
tidsforskjell, og så var det her jeg 
havnet.

Jan: Jeg ble headhuntet. En bekjent 
av meg spurte om jeg kunne 
tenke meg å være vaktmester og 
kirketjener i Lura kirke. Jeg var bonde 
og hadde ikke tenkt å ha en annen 
jobb, men så ble jeg kontaktet av 
presten som hadde fått tips om 
meg. Jeg tenkte at om jeg ikke 
trivdes, kunne jeg jo bare si opp for 
jeg hadde jo jobb fra før av. På den 
bakgrunnen tok jeg imot stillingen.

Hva fikk dere til å bli i staben i så 
mange år?
Jan: kjekke kolleger har uten tvil vært 
den viktigste grunnen. Respekt for 
jobben en utfører og stor frihet til å 
gjøre det en brenner for har også 
vært en viktig trivselsfaktor. Jeg 
hadde en liten stilling, og det gjorde 
det lettere med hensyn til variasjon 
i arbeidsdagen. Jeg kunne for 
eksempel gå hjem og melke om jeg 
trengte avveksling. Det var kjekkere 
å være i arbeidslivet enn jeg trodde, 
og heldigvis har staben i Lura kirke 
klart å bevare et godt arbeidsmiljø 
gjennom mange utskiftninger.

Marianne: Lura kirke har for 
meg vært rett sted i alle disse 
årene. Jeg kom inn i staben da 
ungdomsarbeidet var under 
oppbygning, og den utviklingen har 
det vært fint å være en del av. Jeg 
har fått frihet til å bruke meg selv og 
gjennomføre ideer jeg har hatt, for 
eksempel med kreative metoder som 
drama. 

(fortsettelse neste side)



Jeg har også vært opptatt av 
strategi og at vi har hatt en målrettet 
og helhetlig plan for arbeidet vårt, 
noe som er blitt tatt godt imot. Folk 
sier om meg at jeg er fleksibel og kan 
samarbeide med alle, men det er 
ikke sant. Jeg tolererer for eksempel 
ikke unnasluntrere, som gjør minst 
mulig i jobben sin. Det må være en 
god gjensidighet i arbeidet slik det 
har vært i staben i Lura kirke.

Margaret: Jeg har opplevd raushet 
fra alle, ikke minst fra Øyvind prest. 
Ingen har tviholdt på sine enemerker, 
og åndelige og praktiske gjøremål 
har vært likestilt når det gjelder 
respekt og anerkjennelse. Jeg 
har fått oppleve det fellesskapet 
jeg ønsket meg da jeg søkte på 
stillingen.

Hva er det beste med Lura kirke?
Dette var de tre enige om: 
Mye av arbeidet er i en 
gjenoppbyggingsfase etter to år 
med restriksjoner. Som mange andre 
institusjoner og foreninger, sliter Lura 
kirke med å samle folk og få frivillige 
etter pandemien. Noe av det beste 
med folkekirken er at de ansatte 
sørger for at arbeidet for Guds rike 
fortsetter under ulike forutsetninger 
med vekslende oppslutning i 
lokalbefolkningen. Lura kirke har 
ansatte med mye kompetanse i 
tillegg til et funksjonelt bygg, både 
når det gjelder kontorfasiliteter 
og ulike rom for aktiviteter for alle 
aldersgrupper. Kirken ligger godt 
plassert i nærmiljøet og har et 
positivt omdømme.

Hva skal du gjøre nå?
Marianne: Jeg skal være prest på 
Hana med ansvar for konfirmanter 
og ungdomsarbeid. 

Margaret: Parkinson-diagnosen, som 
er grunnen til at jeg måtte gi meg i 
jobben som daglig leder, 

sine begrensninger, men jeg har fått 
fornyet interesse for hagearbeid i 
tillegg til ulike typer håndarbeid. 
Jeg ønsker fremdeles å være aktiv 
i menigheten, blant annet med 
«Strikke- og snakkekafe» en torsdag i 
måneden. 

Jan: Jeg har ingen dyr lenger, og 
jorden på gården har jeg leid vekk, 
men jeg har kjøkkenhage der jeg 
dyrker poteter, kålrabi, gulrøtter, 
tomater, druer og bær av ulike slag, 
kort sagt alt vi trenger av frukt og 
grønt. I tillegg krever bygningene på 
gården, to hus med gårdsrom og to 
løer, vedlikehold. Akkurat nå bygger 
jeg og sønnen min, Jan Sindre, om 
et av husene. I tillegg har jeg egen 
snekkerbod. Kreativt arbeid med 
tre er noe av det jeg liker best. Jeg 
fortsetter dessuten som kirketjener 
ved begravelser, noe som utgjør 25% 
stilling.

På vegne av menigheten, takk for 
innsatsen og lykke til videre!



Sjømannskirken på Lura
-velduftende samlingssted

Av Øyvind Skjefrås Alsaker

Hver onsdag, omtrent i 11-tiden, sprer det seg en 
livlig duft av nystekte vafler i Lura kirke. Denne 
deilige odøren innbyr alle som vil til samling rundt 
kaffebordet til drøs og samvær fra 11.00 – 14.00. 
Hver tredje onsdag kl. 12 er det en halvtimes 
hyggeprogram – ofte med andakt.

- Da vi startet dette prosjektet høsten 2011, var vi 
veldig spente. Vi sa til hverandre: Dersom det ikke 
kommer noen gjester i løpet av ett år, er dette et 
mislykket prosjekt. Nå har vi for lengst passert 6000, 
sier ansvarlig for arrangementet, Ivar Wollertsen 
Samnøy.

Variasjonen i hvem gjestene er og aldersspennet 
på disse, forteller sitt tydelige språk: -Alt fra 
nyfødte til folk på nesten 100, smiler Ivar fornøyd, 
mens praten surrer godt i lokalet. Det er tydelig at 
mange setter pris på dette tilbudet.  
 
-Jeg har møtt jevnlig opp på «Sjømannskirken» 
sammen med kona helt siden den ble opprettet, 
sier Alf Forus (87), en av brukerne. -Som pensjonist 
er det flott å ha et sted som dette å møtes. Og 
vaflene er veldig gode, sier han. 
 



Basar!
Tradisjonen tro blir det basar igjen i Lura kirke i oktober. Årets basar blir 29. 
oktober, kl. 14.00, og vi har valgt å også i år ha basaren oppe i kirkerommet, 
slik at vi har godt med plass. 

Det blir en ettermiddag fylt med lodd- og åresalg, og ikke minst massevis 
av kaker, mat og aktiviteter for barn i alle aldre. 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 eller kaker? Vennligst ta kontakt med Torgrim (tlf: 
982 56 877).

Høstgave til Lura menighet

Vi i Lura kirke er så heldige at vi har fått startet opp barnekor denne høsten. 
Det er Ragnhild Zetterstrøm som er dirigent og korleder. Hun leder koret 
sammen med vår kantor Viggo Fagerjord. Det er øvelse hver tirsdag med 
unntak av skoleferiene. For øyeblikket er det 2 grupper. 4 år tom. 1. klasse 
og fra 2. klasse og oppover. Det er pr. nå med 12 barn, men vi har plass til 
flere. Årets høstgave blir øremerket drift av koret. Du kan gi enten ved Vipps 
#636051 eller overføring til bankkonto 3250.60 25817 og merk gaven med 
«Barnekor». På forhånd takk for gaven du gir!



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 høsten: 1/9, 6/10, 3/11 og 1/12
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 høsten: 20/9, 18/10 og 15/11.
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. 
Neste samling er 27/9. 
Kontaktperson: Øyvind Skjefrås Alsaker (416 80 412)

Informasjon om kirkens ungdomsarbeid finner du 
på lurakirke.no/ungdom eller på instagram 
@lurakirke

Slekters gang på Lura

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

Werner Grønnerud Vandli
Elida Sofie Bru Dirdal
Alexandria Selnes
Nils-Henrik Marøy Sørli
Jenny Schmidt Reistad
Pernille Evensen Paulsen
Magnus Karlsson Vikanes
Noah Larsson
Athena Magnussen Ståland
Matheo Rønning
Nellie Marie Rumann Steira Madsen
Oda Langvik Mossige
Mathias Hebnes Gilje

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

Leif Sigmund Haugland
Rigmor Marie Birkedal
Jan Einar Pettersen
Åse Fjermestad
Nina Pernille Nielsen
Kari Lian Tjelta
Anne Synnøve Vatne Næss
Ingrid Stokka
Jofrid Seldal
Bodil Watne Stangeland
Geir Malmin
Marianne Cruys Sagen Dahl
Ruth Margaretha Jørpeland
Helga Amanda Tollefsen
Karen Lovise Olsen
Arne Kjell Gramstad
Bertha Kvam Thorsen 



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


