
 

 

 

 

 

 

Utdrag fra boken TIL STEDE: 

 

Kapittel 1:  
  

Drømmer sluppet løs 
  

Det var en ganske vanlig januarlørdag. Men akkurat da skjedde det noe uvanlig. Én etter én reiste seg i 

menigheten vår og satte ord på drømmer de hadde. Drømmer om å nå mennesker med evangeliet, bety 

en forskjell og bringe Guds godhet inn i ulike situasjoner. Noen av dem dristet seg til og med til ikke 

bare å snakke om drømmer de hadde selv, men til å si noe om drømmer Gud hadde gitt dem.  

  

Rune var en av dem som tok ordet. Sammen med kameraten Jardar hadde han en tanke om at fedre og 

barn skulle gjøre noe sammen. Ha det moro, men også høre om Jesus. Og hva annet enn Lego kunne 

vel gi bedre utgangspunkt for noe slikt? 

  

Sammen startet de en Legoklubb for fedre og barn, i kjelleren til et gammelt bedehus på Sola. De 

støvsugde FINN.no for Legosamlinger, hentet tilhengerlass med klosser, og skaffet seg det de hevder 

må være landets største Legosamling.  

  

I årene som har gått har det til enhver tid vært over 20 barn som har funnet veien til Legoklubben. For 

å bygge Lego og samtidig få høre om Jesus. Ja, de har gjort seg bemerket langt utenfor sitt eget 

kjerneområde også. På Soladagene stilte de med egen stand og bibelquiz, bygget i Lego. Noen ganger 

har de lurt på om de skulle gi seg. Så har det strømmet på med nye grupper av barn som vil være med, 

og de har fått nytt mot til å stå på videre.  

  

De fulgte en idé. En drøm. Noe som lå i hjertet. Og slik har historien om Jesus blitt fortalt til 

mange  unge mennesker som ikke hadde noen annen arena de kunne høre den på.  

  

                                                                       *** 

  

Kanskje tenker du at en Legoklubb ikke er det mest opplagte for en menighet å holde på med. Vi er 

helt enig. Hadde det vært opp til forfatterne av denne boka, hadde du aldri funnet noe slikt i IMI 

Kirken. Ikke fordi vi er i mot det, eller mener det er galt. Men vi hadde neppe kommet på idéen. Og 

om noen hadde presentert den for oss, ville vi rimelig raskt frabedt oss å ha ansvar for landets største 

Legosamling. Vi har nok av andre ting å tenke på.  

  

Men denne lørdagen var utgangspunktet et annet. Vi hadde stilt oss opp og formidlet til menighetens 

folk at: «Ofte har vi som ledere av denne menigheten bedt dere om å hjelpe oss i nå vår visjon. 

Nå ønsker vi åfinne ut hvordan vi kan utruste og støtte dere til å nå visjonen Gud har gitt dere.» 

  

I samme åndedrag fratok vi oss selv muligheten til å nedlegge veto mot hengerlass med Lego, og 

andre kreative påfunn: «Så lenge visjonen er å nå andre mennesker med evangeliet, du har et team 

med deg, og det dere planlegger ikke er ulovlig eller umoralsk, kan dere gjøre hva dere vil som tjener 

den visjonen. 

  

Kan Lego brukes til å nå andre med evangeliet? Tydeligvis.   
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