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Det er med stor glede jeg 
kan presentere vår nye 
menighetspedagog, Karoline Furre! 
Karoline er 31 år og bor på Bekkefaret 
i Stavanger sammen med sin mann 
og sønnen på snart 3 år.
Hennes utdanning baseres på blant 
annet fortellerkunst, dukketeater, 
film og dramapedagogikk 
med en bachelor i drama og 
teaterkommunikasjon, samt et år 
med praktiskpedagogisk utdannelse. 
De siste syv årene har hun jobbet 
som lærer og dramapedagog i 
barne- og ungdomsskolen.
Kombinert med lærerjobben har hun 
tidligere turnert for Den kulturelle 
skolesekken. Det har gitt henne 
kompetanse innen formidling for 
barn, og hva som skal til for å lage 
noe som engasjerer dem.

Karoline sier selv: «Det å kunne 
invitere forskjellige mennesker inn i 
en raus og hyggelig atmosfære,
det å lytte til barna eller leke med 
dem er noe jeg brenner for. 

Ny medarbeider
Etter å ha vokst opp med Den Norske 
kirke som min menighet, sitter jeg 
igjen med opplevelsen av mangfold, 
åpenhet og inkludering. Et sted hvor 
du kan ta med en venn fra klassen 
som ikke kjenner kirka på et gøy 
arrangement, og samtidig lære de 
grunnleggende kristne verdiene. Det 
var et godt sted å lande i hverdagen, 
og et sted som hadde plass til hele 
meg. Dette ønsker jeg å gi videre slik 
at flere kan få oppleve det»

Oppstart er 2. januar 2023.

Ta imot Karoline med åpne armer og 
husk på henne i deres bønner.

Torgrim Bødalen
Daglig leder
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Takk til våre sponsorer:

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

Porsmyrveien

489 97 140

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

Julegrantenningen er sponset av Naboen 
«Vi skal bli Norges beste nabo!»



Gudstjenester i Lura kirke
Vinteren 2022 / 2023

Kl. 11.00 Matt 2,1-12   

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

Kristi Åpenbaringsdag8/1

Kl. 11.00  Matt 3,13-17   

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

2. søndag i 
åpenbaringstiden15/1

Kl. 11.00  Joh 2,1-11 
Familiegudstjeneste med dåp ved 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 
og kantor Viggo Fagerjord. Lura kirkes 
barnekor og forsangere fra Lura kirkekor 
deltar. Musikere. Sendes på NRK Radio/TV.

22/1

Kl. 11.00  Luk 18,35-43

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

29/1

Kl. 11.00  Luk 8,4-15   

Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar og kantor Viggo 
Fagerjord. 

Såmannssøndag 5/2

Kl. 11.00  Matt 17,1-9    

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

Kristi forklarelsesdag12/2

Kl. 11.00  Joh 17,20-26 

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

Fastelavnssøndag19/2

3. søndag i 
åpenbaringstiden

4. søndag i 
åpenbaringstiden

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 Eivind Kråvik 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

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 13.30.

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

Julens gudstjenester

Kl. 11.00  Matt 4,1-11
 

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

26/2

IKKE GUDSTJENESTE I LURA KIRKE

5/3

Kl. 20.00  Luk 11,14-28     

Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås 
Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. Lura 
kirkes barnekor synger.

3. søndag i fastetiden12/3

Kl. 11.00  Matt 11,2-11

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

4. søndag i fastetiden19/3

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

KVELDSGUDSTJENESTER I FASTEN:

Kveldsgudstjeneste kl 20.00 
med nattverd ved sokneprest 
Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord.

DATOER:
23/2; 09/3; 16/3; 23/3; 30/3 og 
6/4 (Skjærtorsdag)

Kl. 11.00  Luk 1,26-38 

«Kirkens Nødhjelps fasteaksjon» 
Temagudstjeneste med nattverd ved 
ungdomsprest Simon Wallem Dahl, 
sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og 
kantor Viggo Fagerjord. Lura kirkekor med 
musikere og konfirmantene deltar. Sendes 
på NRK Radio/TV.

Maria budskapsdag26/3

Kl. 11.00  Joh 12,12-24  

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

Palmesøndag2/4



Advent er tida for å tenne lys og glede seg over små ting, og 
undre seg over store spørsmål.

Hvorfor feirer vi Jesu fødsel? Hvorfor ble Gud menneske? Det 
henger tett sammen med Guds frelsesplan. I salmedikterens 
språk er det sagt så enkelt: 
 «Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
 slik åpnet du porten til himlen for meg.» 
 (Salmeboka nr. 56)

Julens mysterium handler om han som delte våre kår, 
helt inn i døden. Vi går aldri aleine gjennom en vanskelig, 
forvirrende og urettferdig verden. Heller ikke i førjulstida i 
2022. 

Vi har kirker fordi Jesus lever og kommer til oss i dag. Mange 
savner språk for troen. Kirkerommet tar imot den troen som 
ikke er uttalt, uansett om den er stor eller liten. Kirkerommet 
gir trygghet.

Samtidig er julens budskap urovekkende. Det holder 
sammen kontraster, for midt i gleden ligger utfordringen. 
Jesus kommer til oss også i dag. Han kommer som flyktning, 
som uteligger, som ensomme gamle, som unger med dårlig 
råd i et rikt samfunn, som ungdom med klimaangst. Jesus 
identifiserer seg med sine minste i dag.

Den lidende og medlidende Kristus er til stede i 
juleevangeliet. Vi hører om de som ikke fant husrom noe 
sted, men måtte gjennomgå en fødsel mellom dyr i en stall. 
Josef og hans Maria måtte skrives i manntallet for å betale 
skatt til en keiser som levde i ubeskrivelig luksus. 

I de første århundrene av kirkehistorien var bildet av Jesus 
som regel ikke den lidende. Han var Christus Victor, han 
tronet på korset som seierherre over død og synd og djevel. 
Ytre sett er fødselen fattigslig, men det stråler et lys og et 
håp fra Jesusbarnet og ut til jordens ender.

 Kristus lever, han har seiret; evig lever vi med ham.
 Han er her og han vil skape liv der natt og mørke bor.
 Kristus lever, vi skal bære Herrens seierstegn på jord. 
 (Salmeboka nr. 214)

Jeg ønsker deg en velsignet juletid!

«Han vil skape liv der natt og 
mørke bor.»
Av Biskop Anne Lise Ådnøy



Knut Magne Dalland
-frivillig i Håholen barnehage

Av Åsfrid Sellevold

Å være frivillig i kirken kan være 
så mangt. Knut Magne Dalland har 
vært frivillig i Håholen Barnehage 
i hele 25 år. Barnehagen eies av 
Stiftelsen Håholen barnehage, og det 
er Menighetsrådet i Lura kirke som 
oppnevner representanter til stiftelsens 
styre. Stiftelsen ble oppnevnt i 1983, og 
barnehagen stod ferdig i 1985. Arkitekt 
Hoem, som også tegnet Lura kirke, 
stod for utformingen. Det ble bestemt 
at driften skal skje ut fra et kristent 
fundament, og at stiftelsens styre har 
et eget ansvar for å påse at dette blir 
fulgt. 

Det var behov for å knytte en ny person 
med byggfaglige kvalifikasjoner til 
barnehagen etter Jostein Nygård, 

som tok en stor del av det praktiske 
ansvaret for bygningene og
uteområdet de første årene. Knut 
Magne byttet dermed plass med kona 
Ellen Hamran Dalland som medlem av 
styret og bindeledd til menigheten. Til 
å begynne med vekslet han mellom å 
være vara og fullverdig medlem. 

Han forklarer dette med at vekslingen 
gjorde at flere først fikk prøve seg 
som vara, og da de var klar til å være 
fullverdig medlem av styret, byttet 
han med dem og ble vara igjen. Det 
sier mye om fleksibilitet og vilje til 
omstilling når en på denne måten 
frivillig skifter posisjon med jevne 
mellomrom for å skape en mykere 
overgang for nye folk.



De siste 15 årene har Knut Magne vært leder av styret i stiftelsen som eier Håholen 
Barnehage. Varmepumpe med gulvvarme, ny ventilasjon, lavvo og bygging av 
«pyramidebygget» er noen av tiltakene han har vært involvert i. 

Fornøyde foreldre og glade barn har gjort arbeidet lystbetont, poengterer han. 
Barnehagen har vært velsignet med dyktige ansatte, og den har til sammen bare 
hatt tre styrere i løpet av perioden han har vært frivillig. Det har gjort samarbeidet 
enkelt. Håholen Barnehage har tradisjon for å ha lange ventelister der foreldre fra 
hele Sandnes har søkt om plass til sine barn. Det har gjort det ekstra kjekt å være 
involvert i styre og stell.

Ellen og Knut Magne er svært takknemlige for å være en del av fellesskapet i Lura 
menighet og beskriver menigheten som raus og inkluderende. De ble tatt godt imot 
da de flyttet til Lura som familie i 1988. De fikk barnevakt via menigheten, ble med 
i husfellesskap, tok på seg ulike oppgaver og fikk venner de fortsatt har et nært 
forhold til. De var veldig bevisst på at de ville bo i nærområdet til kirken da de så 
etter leilighet for noen år tilbake. Gleden over å være en del av menigheten og lysten 
til å bidra til fellesskapet er nok noe mange frivillige kan kjenne seg igjen i. Vi takker 
for innsatsen og ønsker Guds velsignelse for Knut Magne og alle andre som bidrar 
for kirken og lokalsamfunnet her på Lura.

“Gleden over å 
være en del av 

menigheten og 
lysten til å bidra 

til fellesskapet 
er nok noe 

mange frivillige 
kan kjenne seg 

igjen i”



Ungdommene på tur til London

I høstferien reiste en gjeng på 
ca. 20 ungdommer fra Lura til 
London. Målet med turen var å 
gjøre noe ekstra gøy for followme-
ungdomslederne våre, altså de 
ungdommene som er med som 
frivillige ledere i ungdomsarbeidet 
i kirka. Vi har en skikkelig fin gjeng 
med ungdommer i kirka, som 
bidrar på mange vis, så veldig 
stas å få ha dem med på en tur 
der de bare kan kose seg og ikke 
har noen oppgaver de skal utføre.
 
Turen besto i alt fra musikal og 
shopping til flere kirkebesøk 
og gudstjenester. Turen 
forsterket det gode samholdet 
i ungdomsgjengen, og flere 
av ungdommene trekker frem 
kirkebesøk, blant annet til Saint 
Church i Hackney som spesielt gøy.



Vi synger julen inn...
blir søndag 18. desember kl. 17.00.
 

Lura kirkekor, Lura kirkes 
barnekor og Ljomen 
blandakor  står for sangen. 
Gro Årsvoll spiller orgel og 
piano, Henriette Knarvik 
spiller fløyte og det hele 
ledes av vår egen kantor 
Viggo Fagerjord.
 
Kollekt via vipps til støtte
for arrangementet.



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

Fastetidas kveldsgudstjenester i Lura 

Som en forberedelse fram mot påskens drama, er det 
tradisjon i Lura kirke å feire kveldsgudstjeneste midt 
i uka gjennom hele fastetida. Hver torsdag kl. 20.00 
(unntatt torsdag 2/3) samles vi til en lavmælt, halvtimes 
gudstjeneste med nattverd. Slik deltar vi i fellesskap 
på en enkel måte i Jesu vandring opp mot Jerusalem.  
Hjertelig velkommen!



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)

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: 17/1, 21/2, 21/3, 18/4 og 23/5
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. 
Neste samling er 31/1 
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”

Daniel Moen Mjåtveit
Sebastian Moen Mjåtveit
Andreas Lura
Helene Olsen Apeland
Viktor Sandbekkbråten Andersen
Olivia Bank Malmqvist
Daniel Skjefrås Haaland
Selmer Højmark Fossfjell
Alma Meinich-Bache
Marie Kaspersen-Kvam

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

Olav Flørenæss
Gunnar Barstad
Anne Tjøme Horve
Odd Arvid Høgstø 



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


