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SAMMEN I STILLHET: Et bål blafrer i den mørke granskogen
der de tre medlemmene i Sammen i Stillhet er samlet
til meditasjon. – Den djupe avkoblinga er noe folk trenger,
sier Erlend Neergaard. For ham har meditasjonen
vært en viktig del av vegen til å bli buddhist.

MEDITASJON: Ragnhild Godal (fra venstre), Erlend Neergaard og Kari Bruheim har funnet seg en pla                    

RUNDT BÅLET. En tiltakende måne ly-
ser sølvblank og klar over den mørke 
granskogen på åsen foran oss når Er-
lend Neergaard (46) tar seg fram gjen-
nom knedyp snø på Breimo litt utenfor 
Sandnessjøen.
– Her ser det bra ut, sier han, og 

stanser ved ei lita åpning mellom lange 
granlegger.
De to andre i følget – Kari Bruheim 

(48) og Ragnhild Godal (53) – er enige, 
og ryggsekkene kommer av. Like et-
terpå er Godal i gang med stable ved til 
et bål.
I 45 minutter skal bålet brenne. 

Mens de tre medlemmene i Sammen i 
Stillhet Alstahaug (SiSA) sitter rundt i 
taus meditasjon.

BLE BUDDHIST. Noen dager tidligere: 
I den gamle trebygninga på kaia i Sand-
nessjøen der oppdrettsselskapet Mowi 
holder til, har et fotografi av en figur 
som skal forestille Buddha fått en pro-
minent plass på veggen over Erlend 
Neergaards arbeidspult.
I 2015 begynte Neergaard i stillinga 

som IT-koordinator i Mowi, etter 
mange år som IT-konsulent i Sinus 
Data.
Å skifte jobb kan noen og enhver 

gjøre, uten at det har så mye å si for re-
tninga livet tar. Tre år seinere, i begyn-
nelsen av 2018, gjorde Neergaard et 
skifte av det mer grunnleggende slaget 
– ikke minst for en mann med røtter og 
hus på Søvik: Han ble erklært og tro-
ende buddhist.
– I begynnelsen var det nok mange 

som syntes at det var litt rart, sier 
Neergaard.
– Men etter hvert....
Han trekker litt på det.
– Jeg er ikke den som pusher dette 

for hardt. Men viser man positive ver-
dier gjennom handlinger, kan folk bli 
positivt nysgjerrige. En sentral del av 
buddhismen er å hjelpe andre, og jeg 
opplever at jeg har blitt mindre egoist-
isk, og bryr meg mer om omgivelsene. 
Det har jeg fått positive tilbakemeldin-
ger om, sier han.
– Men buddhismen er lite misjone-

rende. Jeg er ikke ute etter å omvende 
folk.

RETREAT PÅ SKOGSHOLMEN. Når 
Helgelands Blad møter Neergaard på 
kontoret, er han i sluttspurten i et pro-
sjekt han har holdt på med ei stund: Et 

retreat på Skogsholmen litt lenger sør 
på helgelandskysten.
I stillheten på ei øy utenfor skipsleia 

skal deltakerne få koble seg vekk fra 
hverdagens mas og jag, og bruke tida på 
meditasjon og meditasjonsteknikker.
Eller, som det står i retreatets egen 

presentasjon:
«Fokusere innover mot sinnet – 

leke, lære og løfte opp den mentale 
energien – og utvikle visdom om vår 
egen natur og livskvalitet».
– Å bare være i stillhet er ikke noe vi 

opplever, uten at vi oppsøker det. Men 
jeg tror det er noe folk trenger; den 
djupe avkoblinga, hvor man kobler helt 
av mentalt, sier Neergaard.
Dette opplever han at det er en 

økende interesse rundt.
– Mange er nysgjerrige. Du ser det i 

interessen rundt det som kalles mindfu-
llness; oppmerksom tilstedeværelse. 
Dette er teknikker som man også har 
begynt å bruke i psykiatrien og idret-
ten, sier han.

MOBILEN I EN SKUFF. Søndag kveld 
starter de. Deretter skal de være samlet 
fram til neste søndag. Ei hel uke i still-
het, med mobilen plassert i en skuff.
– Sist høst begynte jeg å ringe rundt 

i hele Nordland fra Bodø og sørover, 
for å finne den beste plassen, forteller 
Neergaard – som altså endte opp på 
Skogsholmen, omtrent midtveis mel-
lom Brasøy og Vega; «den perfekte 
plassen», som han sier det.
Formell arrangør er Oslo og Viken 

Buddhistforening (OVBF), som har 
leid Skogsholmen Gjestehus hele uka. 
Der skal deltakerne bo og ordne seg 
sjøl, med den buddhistiske munken 
Ajahn Nitho som instruktør.
Med tolv deltakere er retreatet full-

tegnet.
– Det kommer et par fra Oslo og én 

fra Trondheim, men i all hovedsak er 
det folk fra Helgeland. Jeg er positivt 
overrasket over hvor mange fra ytre 
Helgeland som har meldt seg på, for-
teller Neergaard.

KIMEN. Blant deltakerne er Kari Bru-
heim og Ragnhild Godal – Erlend 
Neergaards bålfrender i stillheten i 
skogen. Ingen av dem er buddhister, 
men begge har holdt på med medita-
sjon ei stund.
– Det kan være noe å lære og inspire-

res av fra flere religioner, men medita-
sjon er ikke knyttet til noen religion for 
min del, sier Godal.
Dette er femte eller sjette gangen de 

tre møtes rundt et bål for å meditere. 
Tidligere har de vært i Botn, Vakkerda-
len og Søvikskaret. Nå er det altså foten 
til Høgåsen som er stedet.
– Det er fint å være i granskog. Den 

gir god ly, konstaterer Neergaard.
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stillheten
.

Tre personer, en av dem buddhist, har star-
tet foreninga Sammen i Stillhet Alstahaug.
Vi ble med dem til 45 minutters meditasjon 
rundt et bål i skogen. Et stille 


