En ekstra båt på sjøen
Selv om området har stor kirkelig aktivitet, ønsker planteteamet
på Varhaug likevel å satse på menighetsplanting i det lille
tettstedet på Jærkysten.
- Selv om mange her er vokst opp i dette, er det jo
mange andre som bor på Varhaug, og som vi vil
nå, forteller Oddmund Vagle. Jeg møter den ferske
planteprosjektlederen kort tid etter at planteteamet
signerte prosjektavtalen med Misjonskirken Norge
og modermenigheten Misjonskirken Bryne.
Flere plattformer når flere
I lokalene de har fått leie gratis av kommunen,
samler de allerede rundt 60 barn og voksne
til gudstjeneste. Sånn sett er de allerede helt i
oppstarten på størrelse med en liten menighet.
- Vi har vært bortskjemte med å bo på Varhaug.
Det er mange kristne her, med en god kirke og
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Misjonshuset. Men det er litt det vi tenker, at det er
ikke nok. Det er jo mange andre vi vil nå, forklarer
Oddmund.
Da de først inviterte bygda på informasjonsmøte
om plantingen, møtte de først på motstand. Hvorfor
skulle man spre de gode kreftene utover? Ettehvert så
de at de ville jo egentlig det samme alle sammen.
- Det var en på møtet som sa det så godt, at "det
ser vi på som en annen båt på sjøen." Det er litt sånn
vi tenker, at jo flere plattformer, jo flere når vi. Det er
ikke i opposisjon til det andre. Vi vil ikke la sjansen
går forbi, uten å gjøre et forsøk, sier Odmmund.
Varhaug-teamet er en ressurssterk og handlekraftig
gjeng. Et planteteam på elleve, pluss ektefeller og

barn, driver plantearbeidet fremover. De har inngått
et gjensidig samarbeid med kommunen og skolen:
Misjonskirken får låne lokalene gratis og det de
kjøper inn av utstyr til lokalet får skolen benytte.
Skibakke på jordet
Oddmund tar meg med på en liten sightseeing
rundt Varhaug sentrum. Det er gråvær og spredde
snøflekker på jordene som preger nærområdet. Han
peker i retning av en av gårdene og forteller om
gårdseieren som forrige helg inviterte hele Varhaug
ut på de bratte jordene sine. Der hadde han satt frem
grillen, og laget et provisorisk skitrekk ved hjelp av
sykkelhjul og en gammel plenklipper.
- Det sier litt om plassen her. På søndag var det
kjempeflott vær, og da var det rundt 300 stykk som
kom.
Oddmund jobber som byggmester i det daglige, og
kan opplyse om at han har fem, snart seks, barn. Å
være så produktiv er visst ikke unormalt på Varhaug,
forklarer Oddmund noe lattermildt. Når jeg spør han
om hvordan han vil beskrive Varhaug, er det ikke tvil
om at Oddmund er stolt av hjemstedet sitt.
- Det er en kjempegod plass å bo og vokse opp.
Jeg er veldig glad i Varhaug. Det er flott natur og en
trivelig gjeng som bor her. Slik jeg opplever det går
folk fra kirka, Misjonshuset og idrettslag godt i lag.
En god miks av folk.
Vi svinger også innom Varhaugs flotte kirkebygg,
og Misjonshuset, som fire misjonsorganisasjoner
eier og driver i lag. Sightseeingen ender på Varhaugs
nybygde og topp moderne idrettsanlegg. Oddmund
er aktiv som trener i fotballen, og ser på det som en
viktig arena for å møte mennesker.
Kirke eller idrett?
At engasjement i kirkeliv og idrettslag går hånd i
hånd, er ikke noen selvfølge. Går man 30 år tilbake
i tid, da Oddmund var barn, var det tvert i mot et
vanskelig tema. Gamle tankemønstre som satt igjen
fra tidligere tider gjorde at man måtte velge: enten
var man med i kirka eller så var man med i idretten.
Det har derfor vært viktig for Oddmund å vise at slik
er det ikke lenger. Selv om det er nye tider, kan man
oppleve å møte mennesker som har opplevd dette
skillet som utfordrende.
- Spørsmålet er om klarer vi å nå disse igjen, spør
Oddmund seg. Da de valgte knytte seg til Misjonskirken Norge som planteprosjekt, la Oddmund
særlig merke til kirkesamfunnets verdier; raus,
relevant og rotfestet.
- Jeg tror det som appelerer mest er verdiene

Tettstedet Varhaug ligger langs Jærkysten, har rundt 3200
innbyggere og er kommunesenteret i Hå kommune.

Oddmund Valge er byggmester, fotballtrener og (snart)
seksbarnsfar, og leder planteprosjektet på Varhaug. Han
brenner for å nå nye mennesker med evangeliet.

raushet og relevant, i alle fall til meg. I tillegg har vi
lagt til enda en "r", som står for "rått". Vi vil at dette
skal være rått! Så får vil håpe at vi får det til, smiler
den engasjerte prosjektlederen.
Den ikke så lille menighetsspiren ønsker seg nå en
pastor, og de ønsker at folk er med å be for dem.
- Det er vi som er menigheten, så får vi forsøke
gjøre så godt vi kan. Så håper vi og ber om at Gud vil
hjelpe oss der han er best.
Av Rachel Elisabeth Olsen

Vil du støtte Varhaug-planten økonomisk?
Gi en gave via mknu.no/varhaug.
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