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300 kilo lego og 
uendelig leke- og 
byggelyst. Slikt må 
det bli klubb av.
LINE VISTE

line@solabladet.no

Annen hver torsdag samles de
nede i kjelleren på Salem. Barn
fra fjerdeklasse og oppover, og
voksne som vil være med. 

Legoby
På bordet begynner en hel by å
ta form. Politistasjon, brann-
stasjon, bensinstasjon, kystvakt,
heisekraner, hus og lekeplass er
allerede satt opp. 

– Jeg ser at vi har fått til
ganske lite på det halvåret vi har
holdt på, det blir kanskje vel
mye lek til tider, ler Lindøe. 

De holder på i to timer, bare
med et andaktsavbrekk i midten.

– Vi kaller det helst bibelfor-
telling når det er for denne
aldersgruppen, sier Jardar Lin-
døe, leder for Sola legoklubb. 

Skapende 
Lederne har latt
seg inspirere av
andre legoklubber,
blant annet i
Polen.

– Vi har printet
ut bilder fra inter-
nett. Det er ganske
flott det man kan
få til etter hvert
som man blir flin-
kere, sier Lindøe. 

En av de voks-
ne, Rune Buøda-
len, har samlet på
Lego siden han var
liten. Da er det
ikke rart at kjelle-
ren hans er full.

– Man får alltids bruk for
Lego, det er aldri bortkastet,
sier han. 

Uten bruksanvisning
Perfeksjon er de imidlertid ikke
opptatt av. Lindøe mener at
man godt kan kaste bruksanvis-
ningen når man har fått et inn-
trykk av hvordan det man skal
bygge skal se ut. 

– Jeg synes det blir litt kjede-
lig når alle skal bygge etter en
mal. Det viktigste er å se noe for
seg inni hodet, og så oppleve at
man skaper noe som ligner på
det. Det tror jeg også barna
lærer mest av, sier Lindøe. 

Han viser frem et hus som en
av guttene har laget, litt sånn på
frihånd. 

– Dette er et kjempeflott hus,
som han har formet etter sin
egen fantasi. Lego kan være vel-
dig kreativt, sier Lindøe. 

Ulike klosser
Bortimot all legoen er kjøpt
brukt, og samlet over mange år. 

– Svært lite er nytt, men vi
prøver å få tak i ulike sett. Noen
liker best å bygge hus og biler,
mens andre vil prøve seg på tek-
nikk-klossene. Her settes det for

eksempel inn et lufttrykkstem-
pel slik at kranen på grave-

maskinen beveger seg, forteller
Lindøe.

Han legger til
at de alltid er på
jakt etter nye til-
skudd til samling-
en. 

– Vi har alltid
bruk for mer billig
lego, hvis noen
har en ubrukt
samling stående
på loftet, opp-
fordrer Lindøe. 

En av guttene
har funnet en
nyinnbragt eske
og satt igang med
et prosjekt for seg
selv. 

– Jeg skal byg-
ge Batmobilen, og
tror jeg skal klare

det i løpet av kvelden, sier han
og bøyer seg konsentrert ned
for å finne de riktige klossene. 

– Kjedelig med damer
Legoklubben er åpen for alle i
Sola fra og med fjerde klasse-
trinn, både gutter og jenter.
Denne kvelden har elleve gutter
kommet til Salem-kjelleren for
bygging og lek.

– Vi har noen jenter som
kommer også. En av dem har
bygget lekeplassen. Den er
nydelig og ser liksom helt ferdig
ut, med alle detaljer og lego-
figurer på plass, sier Lindøe. 

En av de mange kassene er
full av legofigurer i alle
varianter. Her er Star Wars-
figurene, skjeletter, krigere,
vanlige legomenn, og til og med
julenissen.

Damer er det imidlertid få av.
Etter en del graving i plast-
kassene finner Lindøe omsider
to hoder som ser jentete ut. 

Noen av guttene synes på sin
side ikke at det gjør noe at det er
mangel på damer. 

– Det er så kjedelig med
damer uansett, vi trenger ikke
dem, sier den ene gutten. 

– Det synes du bare til du får
deg kjæreste, skyter en annen
inn. 

Såkalt «jentelego» er ikke å
skimte. Før var Lego Lego, men
etter hvert som utvalget har
eksplodert fant noen på at jenter
skulle bruke de rosa klossene.

Men ikke i denne klubben
altså. 

Vil ha flere voksne
Det varierer hvor mange som
kommer på legoklubben.
Lindøe sier at de fremdeles har
plass til flere barn. I tillegg
ønsker han at flere voksne blir
med.

– Hvis foreldre, eller andre
som synes det er moro med
Lego, har lyst til å bli med er de
hjertelig velkommen, sier
Lindøe. 

Kristian Bohne og Kristian Risa diskuterer hvilke legomenn de synes er kulest. (Alle foto: Line Viste)

Rune Bødalen (med ryggen til) , Kristian Bohne, Kristian Risa, Lillian Høyseter, Sigve Hansen, 
Matihas Hansen, Tobias Wang (I bakgrunnen) og Eirik Risa bidrar til at legobyen på bordet 
tar form. 

Kristian Bohne og Anders Stokke Meling liker å leke litt
mellom byggingen. 

Bygger med Lego på bedehuset




