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møtte andre utfordringer enn jeg hadde hatt. 
       - Kjell, du er også utdanna lærer? 
       - Ja, jeg har vært innom mange roller innen 
undervisning, - lærer, rådgiver, pp-rådgiver, spesial-
pedagog, rektor ved folkehøgskole... Jeg har også 
skrevet noen bøker. 
       - Men så valgte du å bli prest da du var 50 år? 

Hvorfor? 
       - Ja, du skjønner Gudrun og jeg hadde lagt til 
rette for et inspirasjonssted for bl.a. prester oppi 
Spelhaug, der vi nå bor. Der trengte vi en prest, og 
det kunne jeg jo like godt bli sjøl, tenkte jeg. Lysten 
på teologi var der for lengst. Det var grunnen. Men så fikk Gudrun en 
helseknekk, og planene ble skrinlagt. Så blei det å arbeide som prest i ulike 
sammenhenger ei tid, - inntil vi dro til Averøya. 
       - Gudrun forteller at det har vært spennende og lærerikt å være med Kjell til 
ulike steder der han har hatt prestevikariater: Nord Norge, Helgelandskysten og 
Svalbard!! Han har også tatt oppgaven på strak arm 
ved en gudstjeneste i Tanzania etter noen timers 
pugging av gloser. Utfordrende?  - Ja, men morsomt, 
smiler Kjell lunt. 
       Gudrun og Kjell er glade i å reise. Det har blitt 
mange filmer og bilder som mange av oss har hatt 
stor glede av å se. Og mer kan det bli. De står nå 
foran en reise til Fjerne Østen. Men først skal dere til 
Stavanger? Kjell forteller: 
       - Etter reiser til en del muslimske land, har jeg 
samlet mange tanker omkring deres kultur og 
tradisjon. Når vi skal ta imot dem på en god måte her 
hos oss, må vi ha mye kunnskap om dette. Dette er 
blitt til et deltidsstudium for prester, og jeg foreleser om dette på 
Misjonshøyskolen i ei uke nå. Neste sekvens er ved Teologisk fakultet, Blindern. 
       - Gudrun, skal dere feire påske i utlandet i år?  

       - Nei, men det har vi gjort en gang, og det var en stor opplevelse å se 
hvordan de i Hellas vektla påskebudskapet med dramatisering av evangeliet fra 
dag til dag. Hele menigheten deltar. Det kunne vi fortelle mye om! 
       Så hyggelig at disse to er tilbake og fortsatt kan bidra i hjembygda med sin 
kreativitet og kunnskap. Velkommen tilbake, Gudrun og Kjell!  
                                                                                                                  shs 


