
En kirke for alle – på 
Solgården i Spania
40 års jubileum for Olav Kristian 
Strømmes minnekirke
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Kristiansand-presten Olav Kristian Strømme hadde i sitt 
omfattende virke et stort engasjement for personer med 
utviklingshemning. I 1962 – 1971 var han styreleder for 
SOR. Han er også kjent for de mange hjelpeprosjekter 
han iverksatte eller ga støtte til, og var en innsamler uten 
sidestykke. Blant annet tok han initiativ til å bygge en 
kirke på Solgårdens store eiendom i Spania. I 1975 stod 
kirken ferdig, og 40-årsjubileumet ble feiret av blant 
annet personer med utviklingshemning fra trossamfunn 
i Norge.
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Da Olav Kristian Strømme døde i 1976, 
var det nevøen, Gunnar Strømme, som 
videreførte onkelens engasjement ved å 
etablere Pastor Strømmes Minnestiftelse. I 
1978 fikk han i stand en samarbeidsavtale 
mellom tre parter: Sjømannsmisjonen 
ansatte en prest, Solgården stilte kirke og 
prestebolig til disposisjon, og 
Strømmestiftelsen tok ansvar for det 
økonomiske. Etter ca. 10 år gikk 
Strømmestiftelsen ut, men fortsatt drives 
kirken etter en samarbeidsavtale mellom 
Solgården som eier og Sjømannskirken 
som fyller den med innhold. Prestenes 
lønn dekkes av Staten. Hele tiden har 
Gunnar Strømme fulgt opp med store 
gaver til Minnekirken og opparbeidelse av 
området rundt kirken.

Kirken er oppført i betong og ble tegnet 
av arkitekt Knut Astrup. Kirken har plass 
til 300 personer, og har en flott 

beliggenhet med utsikt over Solgården og 
den spanske landsbyen Villayoyosa på 
Solkysten.

Kirken er godt tilrettelagt for 
rullestolbrukere og samler besøkende både 
fra Solgårdens gjester og fra andre 
nordmenn i nærområdene. Minnekirken 
er en del av Sjømannskirke Albir 
-Villajoyosa i Alicante, men det er nok i 
dag få sjømenn i området. Desto flere 
andre gjester fra sjøfartsnasjonen Norge 
finner veien hit.

Sjømannskirken er et kirkelig, kulturelt 
og sosialt møtested for nordmenn i alle 
aldre på nordlige del av Costa Blanca med 
virksomhet to steder: I Minnekirken er det 
gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag 
kl. 11. Kirken er også åpen mandag fra kl. 
10. Det er også her de fleste konsertene 
holdes.

Kirkestuen i underetasjen benyttes til 
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kirkekaffe, «Fest på Kjerka», vaffel-
servering i «Åpen kirke» på mandager ‐ og 
annet samvær. Kirken skal være et 
møtested ‐ for mennesker i mellom, og 
mellom Gud og mennesker. Et møtested i 
sorg og glede ‐ ved begravelse og bryllup. 
Et sted for konserter og gladsang, et sted 
for ro og fred.

To dager på rad var kirken fylt til 
randen –hovedsakelig av personer med 
utviklingshemning og deres ledsagere, 

samt støttespillere og ansatte ved 
Solgården. Det gjorde blant annet et sterkt 
inntrykk da Henrik fra Lørdagsklubben i 
Asker fremførte tre sanger –klokkerent og 
med en nerve som ingen kunne være 
uberørt av.

Under gudstjenesten forrettet biskop 
Atle Sommerfeldt fra Borg Bispedømme.

Han ga også nattverd til de fremmøtte.
Som seg hør og bør i et inkluderende 

samfunn, hvor utviklingshemmede ved 
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denne anledningen til og med var i flertall, 
slapp også mange av dem til med sine 
stemmer.

Etter gudstjenesten ønsket Tormod 
Mjaaseth velkommen til kirkegrill med 
storbandmusikk. Mjaaseth er tidligere 
generalsekretær i Stiftelsen SOR, og er 
styremedlem i Solgården samt leder for 
Solgårdens venner. 

Han ønsket blant annet de prominente 
gjestene ambassadør Johan Vibe, 
ambassaderåd Anne Normann, konsul Jan 
Arild Nilsen og Biskop Atle Sommerfeldt 
velkommen. Mjaaseth redegjorde for at 
feiringen av kirken foregår en helg i 
henholdsvis juni og oktober, og at denne 
første feiringen i særlig grad er tilrettelagt 
for personer med utviklingshemning. Når 
det lages to bursdager, har vi husket på alle 
som betydde så mye for Ole Kristian 
Strømme, fortsatte han. Da kirken ble 

bygget for 40 år siden var den 
dimensjonert for tre ganger flere gjester 
enn det bodde på Solgården. Med tanke på 
også å gi tilbud til de mange ferierende og 
fastboende nordmenn i omkringliggende 
områder. Kirken skulle være til for alle 
nordmenn ved denne delen av solkysten. 

Ole Kristian Strømme hadde en 
helhjertet satsing på mennesker med 
utviklingshemning frem til åpningen av 
Solgården som ferie- og helsesenter i 1972. 
Uten hans innsats hadde det ikke stått en 
kirke her i dag, kanskje heller ikke 
Solgården.

Det var han som garanterte for 
Solgården-tomten, og siden samlet inn 
400.000 for å kjøpe 400 mål tomt fra 
motorveien til fjelltoppen. Han samlet inn 
penger for å kunne bygge kirken, og fikk 
også bygget en skole for 20-30 spanske 
personer med utviklingshemning i 1977, 
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på Solgårdens tomt. En sjenerøs gest til 
fiskelandsbyen Villajoyosa, som den gang 
ikke hadde noe tilsvarende tilbud. Først 
midt på 90-tallet sto et nytt skole- og 
aktivitetssenter for personer med 
utviklingshemning klart i byen.

Mjaaseth fortalte videre at Olav Kristian 
Strømme var en mann som tenkte stort. 
Han var raus i all sin ferd og var naiv nok 
til å tro på det han drev med, både som 
prest, menneskevenn og pengeinnsamler. 

Et av hans typiske uttrykk var «sett i gang 
–pengene kommer». Og det gjorde de. 
Mange millioner ble samlet inn. Han gikk 
stille i dørene, var ydmyk, målrettet og 
handlekraftig. Han behøvde heller ikke å 
korrigere noe når hans navn ble 
utydeliggjort til fordel for alle som ønsket 
å dele æren. Han var og ble en fantastisk 
person og venn for mange, avsluttet 
Mjaaseth. •••
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