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Lego: – Vi har sett på plan- 
tegningene, målt nøyaktig og  
bygget skallet, forteller Jardar  
Lindøe, leder i Sola Legoklubb. 

Avduking
Forrige onsdag kveld kunne  
Lindøe og medlemmene i klub-
ben endelig avduke byggverket 
de har jobbet med siden i fjor 
sommer. Under teppet som  
dekket glassmonteret i lillesalen 
på Salem bedehus, skjulte det seg 
en kopi av den nye kirken som 
skal bygges i Sola sentrum. 

– Vi bygger oftest fantasihus,
men tenkte at det hadde vært 

kjekt å lage en modell av et ekte 
bygg, forteller Lindøe. 

Legomodellen er basert på  
skissene av vinnertegningen 
«Solakrossen», som vant design-
konkurransen, og legokirken er 
bygget i skala 1:70, noe som betyr 
at to legoknotter tilsvarer én 
meter. 

Skal vises frem
Nå som legokirken er klar, skal 
den flyttes til Sola kirke og vises 
frem for menigheten. Svein  
Ragnvald Tjora, menighetsråds-
leder for Sola menighet, var blant 
dem som var på plass under  

avdukingen. Han ble svært  
imponert over arbeidet til lego-
klubben. 

– Dette er kjempeflott. Når den
ekte kirken begynner å bygges, 
kan dere tenke at dere allerede 
har bygget den, sier Tjora, og  
legger til at han er svært stolt av 
legoklubben, som er et av menig-
hetens aktivitetstilbud for barn. 

Diger legosamling
Klubben har rundt 30 medlem-
mer, som består av Lego-entusiast-
er fra 3. klasse og oppover. Annen-
hver onsdag møtes de i kjelleren 
av Salem, hvor de har sitt eget 

rom og kan boltre seg med det 
som muligens er landets største 
samling av legoklosser. 

– Vi har over én million
klosser her, noe som tilsvarer 
cirka ett tonn lego, forteller  
Lindøe. 

En god del av klossene  
kommer fra private samlinger, 
mens resten er arvet eller kjøpt 
av klubben. 

elsker å bygge
Mens Solabladet er på besøk, er 
de 15 guttene som møtte opp 
denne klubbkvelden allerede i 
full gang med nye prosjekter. 

– Jeg elsker å bygge, sier Julian
Waldykowski (9), som har vært 
med i Lego-klubben i ett år. 

Kompis Filip Næsgaard (10) er 
enig. 

– Jeg har lego på hele rommet
mitt hjemme, forteller han. 

Begge har bidratt i byggingen 
av den nye kirken, men nå har de 
tenkt å lage en elektrisk bil.

– Nå jobber vi med
støtdemperne. Den skal kunne 
kjøre av seg selv, forteller Julian. 

Linn iren n. OppedaL
linn@solabladet.no

FerDig: Gjengen i Sola Legoklubb har 
bygget en modell av kirken som skal 
bygges i Sola sentrum. 

Sola Legoklubb har i løpet av 150 timer laget et 
imponerende bygg. KreAtive: Julian Waldykowski og Filip Næs-

gaard er i gang med et nytt prosjekt. 

12.000 legoklosser 
ble til ny kirke


