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Det nærmer seg sommer og ferietid. Vi har lagt bak oss mange 
måneder nå med mindre aktivitet og begrensede muligheter til å 
samles. Jeg har en følelse av at ikke alle har funnet tilbake til de 
aktivitetene en var med på tidligere. Noen har kanskje funnet andre 
interesser eller vaner? 

Vi i Lura menighet ønsker alle, både gamle og nye velkommen 
tilbake. Som du kan lese i dette bladet så starter vi opp to nye 
aktiviteter for barn i tiden fremover. Dette gleder vi oss skikkelig til. 
Har du ikke egne barn i disse aldersgruppene, så inviter gjerne barn 
du kjenner til å delta!
 
12. juni skal alle menighetene i Sandnes ha felles gudstjeneste på 
“Ruten” Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og åpen scene med 
forskjellige innslag. Ta med deg familien, inviter med naboen eller 
andre du har i tankene. 
 
Vi i staben ønsker alle en god sommer!

Sommerhilsen fra
Torgrim Bødalen
Daglig leder Lura sokn

God sommer!

Slik skal deres lys skinne 
for menneskene, så de kan 
se de gode gjerningene 
dere gjør, og prise deres 
Far i himmelen!
(Matteus 5, 16)



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

20 40 00 40

Takk til våre 
sponsorer:

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

Porsmyrveien

489 97 140

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
Sommeren 2022

Kl. 11.00  Joh 17,6-11

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

5. søndag i påsketiden15/5

Kl. 11.00  Matt 6,7-13

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved prost Tom Kragen og kantor 
Viggo Fagerjord.

6. søndag i påsketiden22/5

Kl. 11.00  Joh 16,12-15

Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar Johannes Høyvik og 
organistvikar Knut Sellevold.

Søndag før pinse29/5

Onsdag Kl. 18.00  Joh 14,23-29

TV/Radio-opptak
Høytidsgudstjeneste på pinsedag 
med nattverd, ved sokneprest Øyvind 
Skjefrås Alsaker og kantor Viggo 

Pinse1 / 6

  Apg 2,1–11

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

Pinsedag5/6

Kl. 11.00 Apg 17,22–34 

Fellesgudstjeneste for alle 
menighetene i Sandnes på «Ruten» i 
sentrum.

Treenighetssøndag12/6

Kl. 11.00  Esek 36,25-29a

Gudstjeneste med nattverd ved Sigve 
Ims og organistvikar Gro Årsvoll.

2. søndag i treenighetstiden 19/6

Kl. 11.00  Mark 10,13-16

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

26/6

Kl. 11.00  1 Tess 2,5–13

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

3/7

Kl. 11.00  Matt 18,12-18

Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar og kantor Viggo 
Fagerjord.

5. søndag i treenighetstiden10/7

Kl. 11.00  Apg 9,1–19

Ikke gudstjeneste i Lura kirke.

6. søndag i treenighetstiden17/7

Kl. 11.00  Mark 5,25-34

Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
organistvikar Lena Wegemo.

7. søndag i treenighetstiden24/7

3. søndag i treenighetstiden 

4. søndag i treenighetstiden 

Kl. 11.00  Fil 1,9–11 

Ikke gudstjeneste i Lura kirke

8. søndag i treenighetstiden 31/7

Kl. 11.00  Luk 6,36-42

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved prestevikar og organistvikar Lena 
Wegemo.

7/8

Kl. 11.00  

Familiegudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og organistvikar Lena Wegemo. 
Skolestart.

14/8

Kl. 11.00  Joh 8,31-36

Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
organistvikar Lena Wegemo.

11. søndag i treenighetstiden21/8

Kl. 11.00  Joh 4,27-30.39-43

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

12. søndag i treenighetstiden28/8

Kl. 11.00  Joh 15,13-17
Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar og kantor Viggo 
Fagerjord.

13. søndag i treenighetstiden4/9

9. søndag i treenighetstiden 

10. søndag i treenighetstiden 

Kl. 11.00  Matt 19,27–30

Gudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og organistvikar. 
Konfirmantpresentasjon.

Vingårdssøndag/ 
14. søndag i treenighetstiden11/9

Kl. 11.00  Joh 15,9-12

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

15. søndag i treenighetstiden18/9

Kl. 11.00  Matt 11,16-19

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

13. søndag i treenighetstiden25/9



Jeg har et motto: Alle mennesker er mye mer enn 
det som kan ses. Mer enn én gang har jeg fått det 
bekreftet. Det er så lett å undervurdere en person 
og danne seg et feil inntrykk. For eksempel: Hvem 
kan gjette når de ser meg at jeg er tidligere 
friidrettsutøver med 2 NM-gull i stafett?… Jo, det 
er faktisk tilfelle.

I påskedramaet ble Jesus pisket og skamslått. 
Den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus 
lot det skje. Når Jesus blir ført inn igjen til sin 
dommer, blodig og forslått, utbryter Pilatus: ECCE 
HOMO – det er latin og betyr: Se det mennesket! 
Akkurat da var det lite ved Jesus som virket 
guddommelig: Fullstendig knust og ribbet for 
kongeverdighet. Men like fullt: Også Jesus er mer 
enn det Pilatus kunne se… Jesus var – og er – 
Guds Sønn!

Vi trenger alle å bli minnet på dette viktige: 
Aldri sett folk i bås, aldri la førsteinntrykket 
av et menneske bli gjeldende. Aldri sett deg i 
dommersetet. For det er så lett å ta feil. Alle er så 
mye mer enn det som er synlig. 

Pontius Pilatus så et uskyldig menneske bli 
anklaget på urettferdig vis. Han trodde på det han 
så. Men landshøvdingen var feig og sendte likevel 
Guds Sønn i døden. På tross av det han så, gjorde 
han feil. Pilatus våget ikke annet.

Se det mennesket!
Av Øyvind Skjefrås Alsaker

I kraft av påskeunderet gjør Jesus Kristus oss alle 
til seierherrer! Selv det verste menneske får et 
håp for framtiden. For selv det verste menneske er 
mye mer enn det som ses. Dette skjer på grunn av 
Jesu seier over døden.

En av de to som ble korsfestet sammen med 
Jesus, henvendte seg til Jesus med et forsiktig 
ønske: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt 
rike!» Det var en beskjeden bønn. Men denne 
røveren fikk mye mer enn det han ba om. Røveren 
på korset er egentlig den eneste som vi vet helt 
sikkert kom til himmelen. For han fikk Jesu garanti 
på det: «Jesus svarte: Sannelig, jeg sier deg: I dag 
skal du være med meg i paradis.» (Luk 23,43)

Vi er alle som røveren på korset; vi har fint lite å 
skryte av. Vi trenger alle sårt Guds tilgivelse og 
nåde. For bak et fint ytre vet vi at sannheten om 
oss er mangfoldig; vi er alle små og svake og på 
ingen måte fullkomne. Også for oss gjelder dette: 
Alle mennesker er mye mer enn det som kan ses. 
Gud ser oss akkurat slik vi er, med både sterke og 
svake sider. Men Gud elsker oss likevel. I historien 
om Jesus blir dette vist tydelig. Bare et sukk og et 
blikk mot Ham rekker i massevis. Vi kan stole på 
Jesus Kristus, vår Herre! Se det mennesket! 

Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med 
meg i paradis.» 
(Luk 23,43)



Konfirmantåret 
2021/2022
Da var enda et konfirmantår til endes, 
for min del det 6. kullet jeg konfirmerer 
her i kirka. Og endelig har vi fått ha et 
relativt normalt konfirmantår igjen! Minus 
litt nedstenging i vinter har korona i 
mye mindre grad enn de to foregående 
årene fått preget konfirmasjonstiden. 
I år har vi for første gang på to år fått 
konfirmere konfirmantene på våren, helt 
uten utsettelser, så det setter vi veldig 
stor pris på!

Som alltid har det vært kjekt å bli kjent 
med et nytt kull med ungdommer, og vi 
håper at alle konfirmantene tar med seg 
gode minner, ny kunnskap og ikke minst 
gode venner fra konfirmasjonstiden. Vi 
håper også at de skal ha tatt med seg 
noe som styrker troen, og som de kan 
finne hvile i når de trenger det. 

I år har vi også gjort en del justeringer 
på det opplegget vi har hatt i mange 
år her i kirken. Vi har i mye større grad 
involvert ungdomslederne i kirka i 
konfirmantarbeidet. Og vi har hatt en 
gjeng på i underkant av 20 ungdommer 
som har vært med som ledere gjennom 
hele konfirmantåret, både på de 
månedlige konfirmantsamlingene, på 
leir, på aktivitetsdager og på andre 
samlinger vi har hatt gjennom året. 
Nytt av året er også at vi stort sett 
samler alle konfirmantene samtidig til 
undervisningssamlinger, og så deler dem 
opp i mindre grupper på samlingene, 
og alle disse gruppene blir ledet av 
ungdomslederne våre. 

“Bevar ditt hjerte framfor alt 
du bevarer, for livet går ut 
fra det.” 
Ordsp. 4, 22-23



Vi setter stor pris på alle frivillige, og 
spesielt på ungdomslederne som har 
bidratt inn i konfirmantarbeidet vårt 
dette året, så stor takk til dere! 

I disse dager er påmeldingen til neste 
års konfirmasjonsår i gang, og om du har 
en kommende 9. klassing i hus som ikke 
har fått informasjon i posten sjekk gjerne 
vår nettside, lurakirke.no, eller ta kontakt 
med oss i staben. 

Hilsen Simon, ungdomsprest.



Lura kirke på NRK!
En fredag ettermiddag en gang på 
sensommeren 2021 fikk jeg en telefon 
fra NRK Trondheim. Den som ringte heter 
Gudbjørn Bondhus, og arbeider som 
produsent og gudstjenestekoordinator 
i NRK Livssyn. Gudbjørn er en sindig 
sunnmøring, og han hadde følgende 
forespørsel til oss i Lura menighet: -Kan 
dere tenke dere å være «stallmenighet» for 
NRKs radiogudstjenester i 2022?

Nysgjerrigheten min tok overhånd, og jeg 
måtte bare spørre: -Hvorfor i all verdens 
rike ringer du til oss? Det viste seg at de 
hadde blitt tipset av en av sine kolleger 
i NRK Trøndelag. Hun hadde sammen 
med familien i sin tid vært utestasjonert i 
Brussel, der jeg var sjømannsprest fra 1996 
til 2002. Så slik hang det altså sammen…

Radiogudstjenesten søndag formiddag på 
NRK har lange tradisjoner og nærmer seg 
100 år. Sendingene startet allerede i 1924, 
og er det eldste faste radioprogrammet i 
Norge. Vi syntes selvsagt at det var en ære 
å bli spurt – og at dette virket spennende 
å være med på. Derpå dro Viggo kantor og 
jeg i begynnelsen av november, sammen 
med andre «radiokirker», til et dagsseminar 
i regi av NRK Trondheim. 

På Tyholt fikk vi en innføring i hva en slik 
radiosending innebærer, hva som er nyttig 
å tenke på i planleggingen og ikke minst 
viktigheten av å beregne tidsbruken. Man 
har en ramme på 55 minutter å forholde 
seg til, og da er det viktig å «time» godt 
det som skal skje i gudstjenesten. Det ble 
også skissert at man etter hvert planla 
tekniske løsninger med fastmonterte 
«robotkameraer» som gjør at den 
direktesendte radiogudstjenesten også 
skal vises på NRK TV samtidig. Altså en 
slags samsending omtrent som Dagsnytt 18 
(radio på TV).

Av: Øyvind Skjefrås Alsaker



I skrivende stund har vi opplevd 
å være med på tre direktesendte 
radiogudstjenester. De to første (27/2 og 
3/4) var med dåp, den siste (1/5) med 
nattverd. Dette har vært både kjekt og 
spennende. Men det er også krevende og 
har betydd en god del merarbeid. Samtidig 
er det også viktig å ta med det løftet dette 
har gitt gudstjenestelivet i menigheten. 
Gode musikalske krefter, slik som Lura 
kirkekor og Heidi Kvelvane på saxofon, har 
betydd flotte og mangfoldige bidrag til 
en gudstjeneste som har omtrent 300.000 
deltakere via radio. Det høres skremmende 
ut med så mange, og nervøsiteten var til 
å ta og føle på for undertegnede. Det må 
jeg innrømme, særlig den første gangen. 
Men mentalt hjalp det å tenke mest på 
dem man ser i kirkerommet. Den store 
«radiomenigheten» må man kun tenke på 
når det gjelder å beskrive det som skjer, 
og dermed fylle de naturlige pausene en 
vanlig gudstjeneste inneholder.

Samarbeidet med NRKs tekniske stab 
har vært veldig kjekt og givende. De 
kommer og rigger sitt utstyr dagen før. 
Per Ravnaas og Kaj Hjertenes er lune og 
koselige folk, som begge kan sine ting. 
Alle våre tre gudstjenester så langt ligger 
på NRK-systemet og kan høres igjen på 
nrk.no (NRK Radio – gudstjenesten) Nå i 
overgangen mai/juni spilles Lura kirkes 
høytidsgudstjeneste for pinsen inn. Den skal 
sendes både på radio og TV på Pinsedag 
søndag 5/6 kl. 11.00. Så er du giret på å 
delta på en TV-gudstjeneste, er det bare å 
bli med (onsdag 1/6 kl. 18.00).

Årets pinsegudstjeneste her på Lura faller 
altså på en onsdag…



I tiden fremover starter vi opp flere nye tilbud for barn i Lura kirke!

Det første som starter opp er vår nye tweensklubb “Connect”, som erstatter “kjellaren” som 
ikke har vært aktiv det siste året. “Connect” blir ca hver 3. torsdag kl 18-20 i kjelleren i kirken. 
En typisk klubbkveld består av gøye leker og ikke minst spill som bordtennis, airhockey og 
biljard. Vi har selvsagt kiosk med slush, og massevis av annet digg! Connect er for deg som 
går i 5. - 7. trinn!

Til høsten starter vi endelig opp barnekor igjen i Lura kirke! Vi har fått med oss Ragnhild 
Hadland Zetterstrøm på laget for å være dirigent og korleder, og hun vil lede barnekoret 
sammen med vår kantor, Viggo. Vi gleder oss til å presentere et barnekor-tilbud av 
høy kvalitet! Målet er at barnekoret skal bli en viktig del av det musikalske uttrykket i 
gudstjenestene i Lura kirke, og koret vil etter hvert delta på de fleste familiegudstjenester 
i kirka. Vi håper dette blir et solid løft for både barnearbeidet og for gudstjenestene i Lura 
kirke! Koret vil starte som et tilbud for barn fra 4 år og oppover, fordelt på to grupper. 

Spre gjerne ordet om våre nye tilbud til alle barn i aktuell alder!

Første øvelse blir 23. august
1730-1800: 4 år tom. 1. klasse
1800-1845: 2. klasse tom. 5. klasse
1845-1930: 6. klasse og oppover



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 30/8. 
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”

Ella Navratil Glesnes
Bjørn Dirdal
Mikkel Fløysvik
Edwin Jøtne Walsh
Amalie Risa
Mikkel Osmundsen
Thea Emilie Melkersen
Marikken Aadnøy Ommundsen
Theo Finseth Sundt

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

Margaret Sirevåg
Signe Stokka
Judith Bergitte Ditlefsen
Trond Eric Aadnøy
Henry Gjøvåg
Jessi Holm
Jarl Sigve Wetteland
Astri Gramstad

Frida Tjemsland
Christiana Pedersen Thorkildsen
Emma Hagen
Jonathan Emil Dale-Strand
Oskar Hildrum Liland
Marlen Immerstein Bøe
Levi Leschbrandt Ørke
Luka Leschbrandt Ørke
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Kontaktinformasjon
LURA KIRKE OG MENIGHETSKONTOR
Kobberveien 109, 4313 Sandnes
Tlf.: 48997140
Epost: lura.sandnes@kirken.no
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