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• Rock mot rus
• Blogget og vant tur
• Fredspris-entusiasten
• Solborgs Karate Kid
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A N D A K TA N D A K T  Av Bjørg Marit Amdal

4  Rock mot rus
Han har vært artist i over 30 år og 
reist land og strand rundt for å 
formidle sitt viktige budskap. 
Over 16 soloalbum har han gitt ut 
og han holder ca. 120 konserter i 
året. En av disse holdt Hans 
Inge Fagervik på Solborg.  

10  NM-vinner i karate
Hun slår og hun sparker og hun 
tåler en støyt. Blod og blåmerker 
skremmer ikke karatejenta 
Henriette Meyer Orrem, men 
edderkopper derimot...

                                            

8  Skrev seg til Zambia
Liker du å skrive og er litt interes-
sert i norsk bistand, så kan du f.eks. 
vinne en tur med Norad til Zambia. 
Det var akkurat det tidligere elev 
på Global Village, Malene Kleive, 
gjorde. Hun var med i «Jakten på 
norsk bistand» og fikk en gratis 
reise til Zambia.                   

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en 
stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er Messias, Herren..”
 Luk 2 v 10 og 11

Det fins mange julevenner rundt oss. Julen er lett å bli 
glad i. Juleevangeliet har mange elementer som er salg-
bare. Den handler om et lite barn som ble født, og engler 
som synger om fred på jord. Hvem ønsker seg ikke fred på 
jord? I julen hører vi om de vise menn som kom med ga-
ver. Vi liker både å gi gaver og få gaver.  Dessuten handler 
julen om tradisjon og familie. Det er viktige verdier for oss. 
Kirkene fylles opp av alle julevennene, iallfall julaften. 

Det er ikke så mange påskevenner. Joda, vi liker å ha fri, 
å reise langt, eller å reise på hytteturer og skiturer. Men på-
skeevangeliet? Ord om død, soning, kors og oppstandelse 
er ikke så salgbare. Påskevennene fins, men de er ikke så 
mange som julevennene. 

Pinsevennene da? Nå tenker jeg ikke bare på de 
ordentlige pinsevennene, men alle oss andre som tilhører 
den norske kirke og andre menigheter. Pinsen er vanskelig 
å forholde seg til. Den hellige ånd er lite håndfast, og vi har 
ikke helt skjønt at vi trenger den. Det er som regel plass til 
flere i kirkene i pinsen. 

Teksten øverst er fra 
Juleevangeliet. Det er det 
budskapet hyrdene fikk av 
engelen. Det var en Frelser 
som var født. Allerede da 
ble det pekt på påsken, og 
den oppgaven Jesus hadde 
foran seg. Jesu virke hen-
ger i hop. Uten Jesu fødsel 
hadde det ikke blitt noen 
påske og pinse. Uten påske 
hadde det vært meningsløst 
å feire Jesus i julen. Uten jul 
og påske hadde det heller 
ikke vært noen mening i å 
feire pinse.

Derfor handler julen for meg om hele Jesu frelsesverk. 
Alt henger sammen. Julen har også plass for Jesu død og 
oppstandelse og den hellige ånd. Derfor ønsker jeg å være 
en JESUSVENN. Ikke bare i julen, men hele året. 

En god og velsignet julehelg til dere alle!

JULEVENN, PÅSKEVENN, PINSEVENN ELLER JESUSVENN

6  Jobber med Fredspris
Merk deg navnet Sanna Brattland. 
Ingen tidligere Solborgelever har 
nok klart å utrette så mye på så 
kort tid som denne unge trønder- 
jenta. Med sitt enorme engasje-
ment for en bedre verden har hun 
fått en sentral rolle i arbeidet med 
Studentenes fredspris.   
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Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal

20  Rød, men grønn
Den er liten og den er stille, men 
allikevel har den blitt en fast og 
god følgesvenn for vår tidligere 
rektor Olav Kjetilstad. Elbilen «Bud-
dy» brukes daglig og ekstra stas 
er det å kjøre innom den grønne 
og miljøvennlige folkehøgskolen i 
Stavanger.                         

16  Global i Etiopia
Global Village er reiselinja på 
Solborg og feirer i år ti år som linje. 
I høst tok de turen til et nytt og 
ukjent land i Afrika, nemlig Etiopia. 
Det ble mange sterke møter og 
inntrykk fra et kontrastfylt land.
                                                

Forandring fryder?
Nok et julenummer av Solborgbla-
det holder du i hånden. Jeg håper 
du syns det er kjekt å lese litt om 
hva som foregår på din «gamle» 
skole, enten du sluttet i fjor eller for 
mange år siden. Solborg har nok 
uansett en stor plass i ditt hjerte 
og gode og varme minner knyttes 
forhåpentligvis tilbake til skolen i 
Stavanger. Du som ikke har vært 
her på mange år vil nok oppleve 
en skole i stor forandring. Nye linjer, 
nye fag, nye lærere, nye internat og 
rom. I høst kunne vi stolt åpne nye 
Øvre Nordborg, som virkelig har 
fornyet seg i all sin prakt.
Global Village-linja er i år ti år, og 
reiser og opplevelser er blitt en 
stor del av folkehøgskolen de siste 
årene. Internett og billige flybil-
letter gjør kloden mindre. Det er 
lett å komme seg ut og oppleve 
mangfoldet. Og verden kommer 
til oss gjennom all den strøm av 
informasjon vi får, både på godt og 
vondt. Vi må derfor kritisk velge, 
sortere og presentere de verdier vi 
synes er viktige at våre elever skal 
få. Globale spørsmål, klimaspørsmål, 
grønn skole, solidaritet, innsam-

lingsaksjoner, studieturer med 
bistand og mening, Jesus, kristen 
nestekjærlighet, vennskap er noen 
stikkord på vår dagsorden. Å se den 
enkelte - gi mestringsfølelse og 
skape samhandling er tre viktige 
knagger vi også ønsker å fokusere 
på i skolehverdagen.

Spørsmålet er hele tiden; Hvor-
dan holde fast på vårt eget, det 
typiske Solborg, og samtidig  ta til 
oss og integrere nye impulser og 
utfordringer?

Slik er det kanskje med jula også, 
hvordan klare å beholde den gode, 
gamle og enkle juletradisjonen 
midt  i den travle, materielle og 
«nye» julefeiringa? 

Gleder du deg til jul eller gruer 
du deg til jul? Jula er som et stort 
forstørrelsesglass. De glade blir gla-
dere, det vonde blir vondere og de 
ensomme blir mer ensomme. Julen 
er full av følelser. Lengsel, smerte, 
glede, angst. Ingen tid på året eier 
en slik nerve, en slik stemning, slike 
tradisjoner, slike forventninger. Men 
har vi egentlig tid til å oppleve julen 
eller ser vi bare alt rundtomkring og 
oppdager egentlig ingenting?  

Jeg skulle egentlig ønske at det 

begynte å snø til jul. Ikke bare fordi 
jeg er glad i å gå på ski, men fordi 
alt blir så stille og vakkert med 
nysnø som daler ned.  

Dekket av snø, virker alt så utro-
lig uskyldig og rent. Og den stille 
snøen blir en kjempekontrast til 
den travle førjulstida som jeg har 
inntrykk av kommer tidligere og 
tidligere for hvert år.  

Jeg savner egentlig den jula jeg 
vokste opp med som barn. En jul 
uten altfor mye dilldall og stor-
mannsgalskap. En jul der jeg fikk 
være med min mor på kjøkkenet å 
bake alle syv slaga med julebakst 
eller være med far i snekkerboden 
for å lage julegaver. En julaften 
en virkelig så 
frem i mot og 
gledet seg til, 
for kanskje fikk 
man det man 
hadde ønsket 
seg et halvt år i 
forveien, kanskje 
en ny rattkjelke 
eller et par ski. 
Gaver som ble 
satt ekstra stor 
pris på. I dag får 

gjerne våre barn det de trenger når 
de trenger det og julaften gjør over-
floden komplett. Er det da så rart at 
mange ikke setter pris på gaven du 
så iherdig har tråkket rundt en kald 
førjulsdag i timesvis for å kjøpe? 
Jaja, verden går videre og årstidene 
like så, men jula skal vel være noe 
spesielt? 

Det er kanskje på tide at vi setter 
oss ned og tenker over hva som 
egentlig betyr noe for oss; kosen 
med familien, gleden av å få være 
sammen med dem som står oss 
nær, snøen som lyser opp en ellers 
så kald og mørk årstid, og ikke 
minst, julens egentlige budskap . 
God jul med Jesusbarnet i sentrum!
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Rock mot rus

Ga alt: Hans Inge Fagervik med 
fullt trøkk! I løpet av nesten fire 
timer lærte han elevene på Solborg 
om kommunikasjon, pedagogikk, 
empati, engasjement, tydelighet og 
ikke minst det å være menneske i en 
vanskelig verden.                                
Foto: Hans Petter Nordal
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Av Hans Petter Nordal

Elevene fikk i høst en avrusende 
konsertopplevelse da artisten 
Hans Inge Fagervik besøkte Sol-
borg med sitt rusforebyggende 
konsertforedrag.

– Dette var det sterkeste og 
beste lørdagsseminaret så langt, 
lød det samstemt i elevflokken 
etter forestillingen.

I løpet av en lørdag formiddag 
er han innom alt fra rus, samliv, 
sex og vold samtidig som han 
spiller kjente sanger fra sine 
mange album.

Still going strong
Karen fra Helgeland i Nord-Norge 
har holdt på over 30 år som artist. 
Han har ca. 120 konserter i året og 
reiser rundt på skoler, universite-
ter, kirker og institusjoner både i 
Norge og i utlandet.

– Hvordan klarer du å holde 
koken?

– Jeg tror det ligger i slekta. 
Mine foreldra var opptatt med å 
sette spor etter seg og ha et bren-
nende pågangsmot. Det er ved å 
gi at en får, og det er en hemme-
lighet vi har glemt i dag. Det er 
ikke å ta og grafse som gjør deg 
rik, men å gi. Jeg føler jeg har et 
så viktig og meningsfullt budskap 
å komme med som jeg bare må 
gi videre. Responsen og enga-
sjementet folk viser tilbake gjør 

det også lystbetont å fortsette. 
Selvfølgelig blir jeg ofte sliten et-
ter konsert og reising, men jeg får 
alltid ny kraft.

Berøre folks hjerter
– Du prater og synger for over 
20.000 ungdommer hvert år, hva 
ønsker du at de unge skal sitte 
igjen med?

– Først og fremst ønsker jeg 
å åpne opp sinn og hjerter og 
berøre folk enten det er gjennom 
en banal kjærlighetssang eller 
et sterkt vitnesbyrd. I vår seku-
lariserte tid der troen gjemmes 
vekk, ønsker jeg å vise et kristent 
engasjement og åpne folks dører 
til tro. Jeg ønsker å få vanne et frø 
og inkludere noe godt i de unges 
tanke- og følelsesliv.

– Hvorfor tror du budskapet ditt 
treffer så godt som det gjør?

– Hmmm, det er kanskje en 
gave jeg har fått. Jeg prøver bare 
å være ærlig og tydelig i det jeg 
står for og fortelle meningen med 
livet. Det å være ekte og natur-
lig og ha et engasjement for det 
du holder på med er viktig og 
nødvendig. 

– Hva er ditt sterkeste minne 
som artist?

– Åhh, det er mange sterke 
historier og jeg føler meg privili-
gert som får oppleve så mye. Ikke 
minst da jeg sang for den svenske 
kongefamilien sammen med bl.a. 

Stevie Wonder og jeg fikk en sterk 
samtale med prinsesse Victoria 
om hennes spisevegring. Men 
det jeg husker best og det som 
gjør at jeg er der jeg er i dag, er 
en episode i Bergen for mange år 
siden. Jeg skulle få platekontrakt 
med det største plateselskapet 
i Norge hvis jeg kuttet ut mitt 
sosiale engasjement. Tilbudet var 
lukrativt og smigrende, men sam-
tidig vanskelig å takke JA til. For 
dagen jeg måtte ta den endelige 
avgjørelsen stoppet en gutt på 
25 år meg på gata i Bergen og sa:       
« Du er grunnen til at jeg lever». 
Det gjorde plutselig valget enkelt.

Tøffe tall
– Vi har en sterk ruskultur i Norge. 
Over 300.000 mennesker har 
rusproblemer i Norge i dag. Unge 
jenter drikker mye mer enn før, 
ca. 4.6 liter sprit drikker en 18 år 
gammel jente i snitt i året. Mer 
enn 2 % av alle norske barn blir 
født med alkoholskade. Bakfylla i 
Norge koster det norske samfun-
net 18 milliarder pr. år. 

Hans Inge Fagervik kom med 
det ene dystre tallet etter det 
andre. 

– Men hvorfor ruser unge men-
nesker seg?

– Først og fremst fordi de sliter 
med dårlig selvtillit og egen døm-
mekraft. Mange har sagt til meg 
at hvis ikke venninnen/kameraten 

min drakk, så ville ikke jeg ha be-
gynt heller. Lær å godta deg selv 
slik du er og ikke tro at alkoholen 
løser noen problemer. Den skaper 
problemer.

Hans Inge fortsatte også etter 
seminaret med å snakke med 
elevene på skolen og ble her i to 
dager.

– Ja, det er kjekt på folke-
høgskole. Her får en være i et 
pulserende og fint miljø der en 
kan bringe konserten over til den 
vanlige, gode samtalen med en 
målgruppe som virkelig lytter og 
tar til seg av kunnskap. Jeg kom-
mer gjerne igjen til neste år.  Og 
det ønsker vi også.

Ikke mange artister klarer å holde en hel skole på «strak arm»  
i tre og en halv time. Både musikalsk og verbalt treffer han oss 
midt i hjertet. Hans Inge Fagervik legger ikke mye imellom når 
han prøver å skildre problemer ungdommer møter.

Allsidig rusforkjemper: Med 
keyboard, gitar, sang og foredrag 
klarer Hans Inge Fagervik å mål-
binde 150 elever i nesten fire timer. 
Foto: Hans Petter Nordal
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Av Geir Ertzgaard

For å få tak i henne, holder det ikke 
med en kjapp telefon til trivelige 
Trøndelag, vi må helt til Thailand 
for å spørre henne: Hvor er du nå?

– Ja, jeg er i Thailand og underviser 
burmesisk ungdom mellom 18 og 
25 år, som ønsker å jobbe for en 
demokratisk overgang i Burma. 
Skal situasjonen i Burma forandres 
må det bygges kunnskap og ver-
dier på grasrotnivå. Unge mennes-
ker har en viktig rolle her, og det 
har de historisk sett hatt i Burma.

Men skal folk vite dette da? Er 
ikke arbeid blant burmesiske 
flyktninger litt hysj hysj?
Det stemmer at mye er konfidensi-
elt pga. sikkerhet. Samtidig er det 
viktig at verden er oppmerksom 
på det som skjer i Burma, også 

etter valget og Aung San Suu Kyis 
løslatelse. Valget var ikke demokra-
tisk, det er fremdeles ikke ytrings-
frihet og landets innbyggere blir 
fremdeles vilkårlig utsatt for grove 
menneskerettighetsbrudd.

Hvordan kom du i kontakt med 
dette arbeidet?
I 2006 begynte jeg arbeidet med 
ISFiT og Studentenes Fredspris. 
Charm Tong vant ungdommens 
fredspris i 2007, og etter å ha blitt 
kjent med henne og det inspire-
rende arbeidet hun gjør, besøkte 
jeg skolen for første gang somme-
ren 2007. Det var da jeg bestemte 
meg for at jeg ville dra tilbake og 
jobbe på skolen når jeg var ferdig 
med utdanningen min. 

Du har rukket mye etter at du 
sluttet på Solborg for fem år 
siden, fortell kort:

Et helt liv på fem år
Noen mennesker oppnår det de vil på fem år som 
resten av oss bruker et helt liv på å utrette. I lø-
pet av de seks årene siden Sanna Brattland fra 
Trondheim slutta på Global Village på Solborg, har 
hun hatt tre lengre opphold i Afrika og Asia, tatt 
bachelor og master i samfunnsdidaktikk, og vært 
voluntør i flere perioder, i tillegg til å ha en avgjø-
rende rolle i arbeidet med Studentenes fredspris. 
Puuuuh!
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Jeg dro tilbake til Trondheim etter 
året på Solborg, og valgte etter 
et halvt år der å reise til Vietnam 
for å studere utviklingsstudier. 
Den neste høsten begynte jeg på 
lærerhøgskolen i Trondheim, og 
over nyttår ble jeg med i ISFiT 2007 
som nestleder i prosjektseksjonen. 
Det var her mitt arbeid med dialog 
og fredspris startet. I februar 2007 
ble jeg valgt som leder til oppføl-
gingsprosjektet for ISFiT Dialogue 
Groups 2007, Dialogue Africa og 
var der frem til 2008. Da reiste jeg 
til Malawi for å studere utdanning 
og utvikling. Sommeren 2008 tok 
jeg på meg jobben med å starte 
oppfølgingsarbeidet i Studentenes 
Fredspris fra grunnen av, samtidig 
som jeg begynte på master i sam-
funnsfagsdidaktikk ved NTNU. Da 
dette arbeidet var over, fortsatte 
jeg med Studentenes Fredspris 
og var prosjektleder for den første 
konferansen arrangert i en av vin-
nernes hjemland, Øst-Timor. På tur 
dit reiste vi på turné for å besøke 
tre av vinnerne av Studentenes 
Fredspris, blant annet skolen 
jeg nå jobber på. Våren 2010 var 
mastergraden min ferdig og jeg 
tok samtidig på meg arbeid i no-
minasjonsutvalget i Studentenes 
Fredspris. Etter det var det på tide 
med en forandring, og jeg valgte å 
reise til Thailand for å undervise.

Hva er det som motiverer deg til 
dette da? Er du uvanlig solida-
risk anlagt, eller handler det om 
eventyrlyst? 
Jeg vil gjøre noe med mening. Jeg 
har reist mye, men det er alltid de 
stedene hvor jeg har vært over len-
gre tid, hvor jeg har blitt kjent med 

menneskene og deres utfordringer 
og gleder som har gitt meg mest. 
Det er verdifulle opplevelser som 
har gjort mitt liv rikere, og jeg 
håper at jeg også har gitt de men-
neskene jeg har møtt noe.

Du har studert samfunns-
didaktikk og spesialisert deg i 
fredsutdanning. Hvorfor valgte 
du det studiet?
Jeg er veldig opptatt av utdanning. 
Det er svært viktig for et lands 
utvikling, og det har mye å si for 
sosiale forhold. Jeg har jobbet mye 
med utdanning i sammenheng 
med fred/konflikt, og ser at det kan 
brukes både til å frigjøre og til å 
kneble mottakeren.

Men før du havnet i fredsprisko-
mité og undervisning i Thailand 
var du innom Solborg og Global 
Village. Hvor mye tror året på 
Solborg har betydd for det du har 
gjort senere? 
Det har inspirert meg, og vist at 
det er mulig. Noen ganger trenger 
man noen til å følge seg over start-
streken. Da blir det lettere å bryte 
den grensa senere. 

Var det startskuddet eller en 
bevisstgjøring på noe du allerede 
var klar over?
Det var en bevisstgjøring, men 
samtidig også et startskudd. Man 
er ung som 19-åring, og mye ut-
vikling venter. Den kan gå i mange 
retninger, men året på Solborg var 
et valg som førte mange andre 
valg med seg. 

Hva tror du egentlig et sånt år 
som du hadde her har å si for folk 

senere i livet - også for deg?
Det gir en trygghet til å ta valg 
senere. Og i mitt tilfelle var det in-
spirerende og vekket min nysgjer-
righet. Samtidig fikk jeg også møte 
rollemodeller som viste litt av den 
spennvidden man har i muligheter 
her i livet når man kommer fra et 
land som Norge.  

Du er en av de som har valgt å ut-
nytte de mulighetene du har fått. 
Hvilke råd har du til de som går 
på Solborg i år og har muligheter 
til å velge nesten en hvilken som 
helst retning for livet?
Se etter muligheter. Ikke vær redd 
for å prøve nye ting eller for å kaste 
deg inn i noe og engasjere hele 
deg. Det får du garantert mye igjen 
for. Det er mange mennesker som 
ønsker å gjøre mye, men det er få 
som skjønner hvor lett det faktisk 
er å gjøre det.

Noen ganger pleier folk å gi andre 
råd om « å ikke brenne sitt lys i 
begge ender». Det kan jo virke 
som om du har levd et kvinneliv 
på de seks årene siden du slutta 
på Solborg. Er du ikke redd for å 
gape for høyt?
Alt jeg har drevet med har jeg 
trivdes med og det har gitt meg 
energi, glede og nye venner. Det 
er ikke farlig å ha et hektisk liv så 
lenge man trives med det man 
gjør, og klarer å ta seg tid til å kose 
seg og slappe av når man trenger 
det.  

Helt til slutt: Et godt råd?
Se etter muligheter og ikke vær 
redd for å gripe de som kommer 
din vei.
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H V O R  E R  D E  N Å ?

– Blogget meg til Zambia! 
Ja, du leste rett. Det går an å skrive på nett og vinne en tur. Jeg 
vant en bloggkonkurranse i begynnelsen av november i år og 
kun tre uker senere var jeg i Zambia.

Populær jente: Malene 
Kleive blir omflakket av barn 
under landsbybesøket i Silelo 
i Zambia gjennom prosjektet 
til Response Network.
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Jeg gikk selv på Solborg en 
gang i gamledager, rettere sagt 
2007/2008. Grunnet nysgjerrighet 
for å reise gikk jeg naturligvis Glo-
bal Village, og hadde der et år jeg 
aldri kommer til å glemme! Etter 
folkehøyskolen satt jeg igjen med 
det samme spørsmålet som nesten 
alle gjør.. ”Hva nå?”.  

Kort tid etter fant jeg en studi-
eretning kalt sosialantropologi ved 
universitetet i Trondheim. Det lille 
jeg visste om faget før jeg søkte var 
at ”sosialantropologi” var et vanske-
lig ord og at det handlet om studie 
av kulturer. Jeg søkte i vei og kom 
inn. Nå går jeg 3. året og er helt 
sikker på at valget var riktig. Nå skal 
dere høre; grunnen til min fascina-
sjon for kulturer har røtter tilbake 
til året på folkehøyskolen. Jeg ble 
nemlig bitt av basillen, basillen som 
gjorde at jeg var nødt til å finne 
ut mer om ”de andre”. Så nå vil jeg 
rette en stor takk til mine tidligere 
lærere på Solborg fhs, Geir, Henrik 
og Hilde. Det er dere som hjalp 
meg å finne ut av hva jeg ”ville bli 
når jeg ble stor”. Uten dere hadde 
jeg ikke vært der jeg er idag.

Så hva har overskriften med 
dette å gjøre? 
Jeg driver blogging, en ganske 
ubetydelig intern blogg som 
nesten ingen utenom meg vet om. 
Plattformen blogg.no har fra tid til 
annen konkurranser hvor bloggere 
kan melde seg på. Jeg deltar vanlig-

vis ikke i disse, da man kun kan vin-
ne gavekort på Nelly.com, sminke 
og andre ting som for meg er helt 
meningsløst.  En dag stod det;  ”Bli 
med i Jakten på norsk bistand”. Da 
tenkte jeg ”Hæ? Dette må være en 
feil, hvorfor er denne konkurransen 
blitt lagt til et sted hvor man nesten 
utelukkende finner mindreårige 
personer med interesse for alt som 
er rosa?” Jeg tenkte videre at dette 
er noe jeg lett kan vinne ettersom 
jeg har lest om bistand i studiet 
mitt. Oppgaven var som følgende: 
Skriv et innlegg på blogg om hva vi 
tror norske bistandspenger går til.
Er det noe jeg har lært på universi-
tetet så er det at man ikke skal tro, 
tro, man skal vite.  Jeg rablet ned 
noen punkter om hva pengene 
går til og håpet å bli trukket ut. Det 
gjorde jeg og fikk til slutt nok stem-
mer fra det norske folk til å vinne 
hele konkurransen. Altså hadde jeg 
ikke studert antropologi hadde jeg 
muligens ikke vunnet, og hadde 
ikke jeg gått på Solborg, hadde jeg 
ikke studert sosialantropologi. 

Spennende prosjekter
Det var i samarbeid med Norad og 
Norges Idrettsforbund jeg fikk dra. 
Zambia er et land jeg ble langt over 
middels begeistret over, vi bodde 
i byen Livingstone og skulle der 
besøke to prosjekter; Response 
Network og Kwenuha Woman 
Association. Det førstnevnte driver 
med det såkalte ”hjelp til selvhjelp”. 

Som i følge meg kanskje er det 
viktigste innen bistand. Det andre 
prosjektet gav rehabiliteringshjelp 
til prostituerte kvinner. Det som var 
mest oppsiktsvekkende med hele 
turen, var de historiene kvinnene 
fortalte. Livene deres er så forskjel-
lig fra våre og det er vanskelig for 
meg å skjønne hvordan de holder 
ut. Et faktaeksempel som viser hvor 
urovekkende denne businessen er;  
De kvinnene som krever at man-
nen bruker kondom tjener bare 
halvparten så mye. Det er derfor 
ikke rart at 30% av befolkningen i 
Livingstone har HIV/AIDS. Prosjek-
tet jobber også med å senke disse 
tallene. I hvertfall, Norges Idrettsfor-
bund startet i 2005 dette prosjek-
tet som i hovedsak går ut på å få 
kvinnene til å bedrive sport, lære å 
sy og lage mat. Det høres kanskje 
ikke så viktig ut, men de kvinnene 
jeg snakket med som hadde sluttet 
med prostitusjon fortalte at livene 

deres hadde blitt totalt forandret, 
og at de var blitt mye sterkere. 
Virkelig godt tiltak!

Solborg ble veiviser
Jeg bodde også 3 måneder i India 
gjennom studiet i fjor. Der fikk jeg 
oppleve veldig mye og hadde det 
helt fantastisk. Jeg er veldig glad 
jeg gikk Global Village på Solborg, 
for det er der jeg fikk åpnet øynene 
for hva jeg virkelig interesserer 
meg for. Et år på Solborg kan foran-
dre mye ved et menneske og legge 
føringer for hvilke valg man tar 
videre i livet. Jeg for min del fant ut 
at det å reise til ukjente kulturer er 
det som betyr mye for meg.
Min blogg: www.mkleive.blogg.no

HVOR ER DE NÅ?
Dette er en fast spalte som vi har hatt og fortsatt ønsker å ha i Solborgbladet. 
Ekstra hyggelig er det derfor at noen gjør som Malene Kleive og skriver inn 
til Solborgbladet. Har du en god historie eller en sterk opplevelse som du vil 
dele med andre «solborgere», så tips oss eller send oss en ferdigskrevet sak og 
bilde til redaksjonen; nordal@solborg.fhs.no. På forhånd takk!– Blogget meg til Zambia! 

Naturlig posering: I en så vak-
ker natur som man finner rundt 
Zambezi-elven i Zambia er det natur-
lig med grasiøse bevegelser som står 
i stil med landskapet.

Av Malene Kleive, 
tidligere Solborgelev 
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Med en gang du ser Henriette er 
ikke slosskjempe det første som 
slår deg. Hun er blond, sjarme-
rende og har en sprudlende latter, 
og blir derfor kalt ”Henriette Hap-
pyface”. 
– Men hvorfor karate?
– Jeg skulle ønske jeg kunne 
fortelle deg en spennende historie 
om hvordan jeg begynte å interes-
sere meg for karate. Noe slikt som 
at jeg vokste opp med å se Ninja 
Turtels på TV og bestemte meg for 
at slik vil jeg også bli når jeg blir 
stor, men nei, det var nok ikke slik, 
sier hun med et smil om munn. Det 
var nemlig påvirkning fra beste-
venninna mi som  førte til at jeg 
fikk øynene opp for denne sporten. 

Nå snart 10 år etter er hun fort-
satt like interessert, men nå foregår 
treningen i Stavanger istedenfor i 
Bergen.

Knalltøffe treninger 
Ønsket om å trene med Lura kara-
teklubb i Sandnes var grunnen til 
at hun pakket sakene og tok turen 
over fjorden. Her trener hun tre 
ganger i uka. Blod, svette og tårer 
er en del av hverdagen. 

– Når du trer inn i treningshal-
len er ikke treningsforholdene de 
samme som andre idretter her i 
landet. Her er det nemlig japanske 
instruktører som styrer showet. 
Når du er på kanten til å kaste opp 
eller gråte så kan de fort stå å peke 
på deg og le. Treningsmoralen til 
japanerne er usammenlignbar 
med den norske. Men det er slik en 
utvikler seg og blir bedre i denne 
sporten. Tålmodighet, utholden-
het og evnen til å reise seg opp 
igjen er oppskriften for å lykkes. 
Det er jo ikke gøy å bli så sliten at 
du føler du må spy, da skjønner du 
ikke alltid hvorfor du orker det mer. 
Men gevinsten er stor, når du ser 
at du har fremgang og kjenner at 
de øktene som før var beinharde 

A K T U E LT

Solborgs Karate Kid

NM-vinner i karate: Henriette 
Meyer Orrem slår fra seg både fysisk 
og verbalt. Foto: Privat

Henriette Meyer Orrem er ingen pingle. Den 
unge bergenseren er nemlig på landslaget i ka-
rate og har vunnet NM for juniorer. Med andre 
ord, dette er ei jente du ikke bør yppe deg mot. 
Hun har det både i kjeften og i sparket.

Av: Audhild Reidun Haugeberg  (elev på Film & Media)
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Jente med tæl: Bergensjenta 
Henriette på Adventurelinja er en 
treningsvillig og målbevisst jente. 
Foto: Audhild Reidun Haugeberg

plutselig er blitt mye enklere, da 
skjønner du at det er verdt det.  En 
må motivere seg selv hele tiden. 

Bra kombinasjon
– Hvorfor valgte du Solborg?
– Det startet med at jeg ønsket å 
trene med Lura karateklubb, men 
jeg følte også at jeg trengte å ha 
noe annet å drive med. Mange har 
ofte anbefalt folkehøyskole for 
meg, så i og med at jeg ikke visste 
hva jeg ønsket å studere, følte jeg 
at dette kunne være et bra alterna-
tiv. Derfor googlet jeg folkehøysko-

ler i Stavanger, og Solborg dukket 
opp. Jeg leste gjennom hvilke 
linjer en kunne velge mellom og 
jeg kom frem til at det måtte bli 
Adventure eller Multisport. Det 
var tilbudet om ski og surfing på 
Adventure som avgjorde valget. I 
og med at jeg valgte Adventure så 
er det også veldig bra for karaten. 
Det er veldig gøy å kunne variere 
treningen på denne måten. Om 
en spiller bordtennis, fotball, står 
på ski, surfer, trener styrketrening 
og kondisjon så har alt en positiv 
effekt for karaten. 

Målet er VM 
Som andre nordmenn vrir hun 
seg litt i stolen når hun får 
spørsmål om hva hun anser som 
sitt største og stolteste øyeblikk. 
Å skryte av seg selv er noe hun 
ikke er komfortabel med, men 
hun har all grunn til å være stolt 
over det hun har oppnådd så 
langt. Under beltet så har hun et 
par førsteplasser i juniorklassen 
i NM i tillegg til en andreplass i 
seniorklassen. 

– Ja, men det er viktig å se 
fremover. Målet mitt er å delta i VM 

og på lengre sikt er målet å få en 
medalje i EM. 

Et annet mål for den tøffe 
bergensjenta må vel også være 
å komme over edderkoppskrek-
ken. Å møte en fullvoksen mann 
på karatematten får henne ikke 
til å skjelve, men en edderkopp 
derimot..., ja, da hadde Henriette 
vært den første som hadde lagt på 
sprang. 
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Det er mye kreativt, interessant og spennende elevene på Solborg får 
oppleve i løpet av et år. Denne gangen har vi lyst til å vise noen bilder 
fra mange av skolens linjer.

Fotballkamp mot asylsøkere: Linja Global United (med forsterkninger) har alltid med seg en ball under armen og prøver å knytte vennskapsbånd med bl.a. 
våre nye landsmenn. Her mot Hå mottakssenter var Solborgelevene også svært vennlige og «lot» motstanderne vinne.       Foto: Linn Cathrin Skår

«Krig i Sørmarka»: Knallhardt konkurranseinstinkt er alltid til stede hos 
elevene på Adventure-linja. Her har de lekt «krig» i Sørmarka der målet var å 
beseire motstanderens fort ved taktisk spill og krigføring.
 Foto: Karoline Øyen

På toppen av postgirobygget: Film og Media-linja var som vanlig på sin 
årlige mediaekskursjon til Oslo der de bl.a. besøkte NRK, TV2, Aftenposten, 
Dagbladet, P4, Filmens Hus, Los og Co reklamebyrå, Senkveld og 20 spørsmål. 
Men det ble også tid til å  se Tigerstaden fra fugleperspektiv i det flotte høst-
været.                                                                                                      Foto: Øyvind Lilleberg

L I N J E G L I M T
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Kreative kunstnere: På linja Kreativ kunst holder de på med alt fra keramikk 
til ansiktsmaling. Her har Ruth Sofie Kveldstad og Susanna Tofte lekt seg med 
pensel og fjær.
Foto: Lene Rakke.

Multipower: Linja Multisport Pluzz 
gjør det lille ekstra. Linja er full av 
aktiviteter og opplevelser. Her er 
klassen på tur til Flekkefjord for bl.a. 
å prøve seg på wakeboard. 
Foto: Terje Todnem

KMD lever og ånder på sysalen: Hilde Landa og resten av de 13 jentene på 
KMD (Klær, Mote og Design) har bokstavelig talt landa på sysalen. Her syr de, 
her strikker de og her går skravla i ett fra tidlig om morgenen til sent på kveld. 
Foto: Vibeke Johannessen
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E L E V E R  2 0 1 0  -  2 0 1 1
5 år

Foto: Geir Ertzgaard

Akershus
Aspen, Jørgen Bjøntegaard 
Bechensteen, Arne Henrik 
Cederkvist, Lars  Mangen 
Dale, Andrea Klareng 
Einstabland, Silje  
Fallrø, Markus  
Finskud, Carina  
Herberg, Liv Ingrid  
Holden, Stine Kathinka 
Kværner, Hanna-Emilie  
Lillebø, Peder  
Nordjordet, Ingrid  
Onarheim, Margrethe  
Sjølie, Thea Kinstad 
Skahjem, Ragnhild 
Taugard, Sophie Alette Waagard
Underland, Erik 
Ørbech, Nina Emilie 

Aust-Agder 
Austeid, Margrete 
Stocker, Veronica 

Buskerud 
Mai, Ling
Bø, Christina 
Fossum, Anette 
Hagen, Marte 
Harbitz, Hanna Bruusgaard
Morken, Kristi 
Smette, Cathrine 
Wendelborg, Caroline Sofie 

Dokken

Finnmark 
Brevik, Kristin Gaski

Hedmark 
Johansen, Sigrid Siksjø
Melbye, Ingunn 
Skulstad, Emil Løvenskiold
Ørsnes, Øyvind 

Hordaland 
Bendu, Ellen 
Berg, Juni Benedikte
Brekke, Thale 

Eide, Helene Overaa
Eide, Runar Telle
Eik, Torstein  Lund
Engevik, Magnus 
Etterlid, Joar Alvsvåg
Gjerdevik, Daniel 
Greffel, Nathalia 
Haktorson, Ida 
Haugsvær, Lisbeth 
Heldal, Ingvild Brun
Jansen, Mari Grov
Kobberstad, Inger Lise 
Kveldstad, Ruth Sofie 
Kvicksson, Kasper 
Landa, Hilde Margrete Eide
Molven, Elise Duus
Nguyen, Thi Thanh Huyen 
Oma, Oddrun Særsten
Onarheim, Espen 
Orrem, Henriette Meyer
Osa, Kristin 
Ottersen, Emil 
Rykkje, Katrine 
Skumsnes, Christine Siglen
Tofte, Susanna Saghaug
Tveit, Camilla Anupama
Tysnes, Silje 
Westerheim, Marita Kulleseid
Øvretveit, Solvor Osland

Møre og Romsdal 
Husby, Natalie Haugen
Husøy, Eirik 
Høgset, Ole-Jakob 
Rabbevåg, Mari Elnes
Røyset, Mathias Alnes
Strømme, Nikolai 
Aaram, Jens Petter 

Nord-Trøndelag 
Berntsen, André 
Hamland, Thore André 
Skavlan, Inga Engum
Vollheim, Sigrid Amalie

Nordland 
Milovanovic, Simen Johan
 Håkonsen

Oppland 
Bang, Hans Nikolai 
Dahl, Mari Celand
Klausen, Jakob Lund
Rennemo, Ola Vold
Rikheim, Sigrid Albert
Skruklien, Tonje 
Talåsen, Øyvor Haugsbakk
Thomassen, Mads Leistad
Tollersrud, Kaja 

Oslo 
Angstreich, Asbjørn  Isak 
  Anmarkrud
Myhre, Tone 
Risnes, Martha 
Selboskar, Amanda Gjerde

Rogaland 
Bøe, Kristin Riska
Graadahl, Jenny Kristine
Gundersen, Marte Molteberg
Halvorsen, Marte 
Haugeberg, Audhild Reidun
Koløy, Linda Støyle
Leirdal, Elise 
Sedberg, Elisabet Åtland
Steiro, Magda-Lovise Tendal
Tveitane, Anja Katrin Olsen
Øglend, Kine Marie 

Sogn og Fjordane 
Bolseth, Kamilla 
Engesæter, Anders 
Fretland, Kristine 
Gausdal, Trine 
Gulestøl, Thomas 
Høyland, Kristian 
Juklestad, Margrete 
Madsen, Elisabeth Aarebrot
Oppheim, Nina Helen 
Sand, Ragnhild Evebø
Vagstad, Bendik Arneson
Våge, Vegard 

Sør-Trøndelag 
Grostad, Mette Sømhovd
Hyldmo, Øyvind 

Lilleberg, Øyvind 
Stien, Guro Hegstad
Halvorsen, Sara 
Høgli, Martine Slevikmoen
Ripegutu, Hege 
Skreosen, Silje 
Taule, Åse Heidi 
Ødegaard, Benedikte 

Troms 
Feidal, Daniel 

Vest-Agder 
Ask, Markus Selvik
Eickstedt, Ingrid Kimestad
Iversen, Tonje Maria 
Larsen, Jonathan 
Skovly, Robert 
Skår, Linn Cathrin 
Ueland, Veronika 

Vestfold 
Amundsen, Andrea  Eskedal
Bjune, Pia Cathrin 
Lie, Martine Nystuen
Mørken, Karina 
Rakke, Lene 
Randby, Simen 
Øyen, Karoline 

Østfold 
Engen, Silje Linnea
Johannessen, Vibeke 

Burma 
Kung, Sang Cin Thang Kyaw

Madagaskar 
Noarivelo, Ramampitarivo 

USA 
Norton, Jeffrey Keith

Vietnam 
Huynh, Thi Kim  Phuong
Pham, Thi Thuy Nhung 
Thai, Thanh Hue 
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Onsdag 25. august var 
dagen for den offisielle 
åpningen av det nye 
Øvre Nordborg-bygget. 
Skolens personale og 
styret pluss represen-
tanter fra Normisjon, 
Folkehøgskolerådet 
og NKF var invitert til 
denne selebre begiven-
heten. I alt 46 personer 
fikk bivåne de nye, 
flotte løsningene og det 
moderne inventaret. 
Øvre Nordborg har blitt 
renovert for 19 millioner 
kroner og vi er stolte av 
det flotte resultatet.

Av Hans Petter Nordal

– Solborg står for lys, trygghet og 
varme. Her er det kreativitet i alle 
ledd. Vi var dristige, men ikke dum-
dristige. Vi har beholdt historien, 
men har bygd for fremtiden. Dette 
er en av de beste investeringer vi 
har gjort. 

Med disse velvalgte åpningsor-
dene ønsket styreleder for Solborg, 
Ole Harald Myklebust, velkommen 
til markeringen.

Rektor Kjell Konstali fulgte opp 
med å fortelle om historien til 
Nordborg: 

– I løpet av 42 år har mange 

forandringer skjedd på Nordborg. 
I starten i 1968 ble det brukt til 
administrasjonsbygg og det kostet 
den gang 1.7 millioner for hele 
bygget på 1700 kvadratmeter. 
Det betyr en kvadratmeterpris på 
1.100, i dag koster det 18.000 pr. 
kvadratmeter. På 70- og 80-tal-
let ble Øvre Nordborg brukt til 
ulike formål; Kjelleren ble lager for 
grønnsaker og poteter som ble 
gitt til skolen fra bønder i distriktet. 
Her var det også tre store fryserom 
til oppbevaring av mat. I første 
etasje var det sløydsal, bilverksted 
og keramikkrom og dette stod 
helt fram til rivingen i fjor høst. I 2. 
etasje var det lesesal, fysikk/kjemi-
rom, bibliotek og ti studierom for 
lærerne. I dag har Øvre Nordborg 
blitt omgjort til flotte undervis-
ningsrom for syv linjer på skolen. 
I tillegg er det blitt flotte internat-
rom og elevstuer.

Nyvalgt leder i NKF, Edgar 
Fredriksen, sa at Solborg med sine 
flotte lokaler og utstyr fremstår 
som et fyrtårn blant de kristne 
folkehøgskolene i landet. Terje 
Ueland, regionssjef i Normisjon, 
takket skolen for deres satsing mot 
å være visjonære og han håpet 
at Solborg fortsatt ville være en 
kraftstasjon for unge mennesker i 
misjonssammenheng.  

Funksjonelt bygg
Et halvt skoleår er gått og de nye 
rommene på Øvre Nordborg er 

blitt flittig brukt. Film & Media har 
stor plass å boltre seg på til både 
filmopptak og redigeringsstudioer. 
Multisport Pluzz har fått det gamle 
verkstedet som nå er omgjort til 
både klasserom og skytesal for 
pistol og pil og bue. Global Village 
har fått fire flotte klasserom der 
sløydsalen var. Kreativ Kunst har 
fått modernisert keramikksalen og 
Rampelyslinja har fått et helt nytt 
musikkstudio i kjelleren på Øvre 
Nordborg.

Mange misunnelige blikk er å 

spore blant elevene til de som har 
fått nye rom med høy standard 
på Øvre Nordborg. Elevene har 
allerede laget en film om Øvre 
Nordborgdynastiet, «The Upper 
Class», for å erte de andre elevene.

Samtlige vinduer er skiftet og 
den ytre fasaden er også moder-
nisert litt, bl.a. har det blitt et stort 
glassoverbygg med sitteplasser 
langs hele Øvre Nordborg der 
elevene kan søke ly på regntunge 
dager. Så tidligere Solborgelever – 
kom og se!

A K T U E LT

Høytidelig åpning: Nye Øvre Nordborg ble åpnet 25. august. Her ønsker 
rektor Kjell Konstali personalet ved Solborg og andre gjester velkomne til det 
nye amfiet som tidligere var det gamle bilverkstedet. Foto: Geir Ertzgaard

Gamle Øvre Nordborg i ny drakt
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En av grunnene til å dra til Etiopia 
er for å besøke Rasta-fellesskapet 
i utkanten av Shashaméne. På 
70-tallet var Haille Selassie den 
nye Messias, Etiopia var det lovede 
land, og gode rastafarianere ville 
gjerne være der frelseren var. Her 
lever immigrantene fremdeles sitt 
tilbaketrukne reggaeliv.

Awassa
Awassa var en liten landsby for 
femti år siden. I dag er det ikke 
bare provinshovedstad, men 
regionsentrum for hele Sør-Etiopia 
og siste utpost for det som etter re-
volusjonen i 1991 har blitt Etiopias 
badlands. Det er sør for Awassa du 
finner shiftaene og våpnene, de 
karrige ørkenområdene og evige, 
humpete landeveier framkomme-
lig bare for firehjulstrekker. Awassa 
er en gammel, ny og moderne by. 
Gammel fordi gatebildet preges av 
gamle løsninger. Esler med kjerrer 

som frakter ved og høystakker, 
hestekjerrer som transporterer 
passasjerer og finere last. Samti-
dig er bybildet preget av blåhvite 
trehjulinger. Du finner også det 
moderne i form av det vi kjenner 
hjemmefra. Glinsende biler med 
to- og firehjulstrekk, luksusbi-
ler bare de heldigste har råd til, 
fortausrestauranter, konditorier, 
mannfolk som går hånd i hånd og 
snakker i mobilene sine. Det er ikke 
bare de åpne gatene og mangelen 
på et sentrum Addis Ababa og 
Awassa har til felles. Den nye tid 
har kommet også til Sør-Etiopia.

Tankevekkende besøk
Jentene på Global besøker Mercy 
Sisters, et sted for tidligere prosti-
tuerte som læres opp som frisører. 
Det ender med gråt i begge leirer 
og sterke møter du ikke får i en 
safaribil på kenyanske savanner. 
Gutta får informasjon om HIV og 

Etiopia – 
kontrastenes land

Det klør på armer og bein, men det klør også 
etter å smake vanlig mat, sove flere netter i 
samme seng, kjenne strålene fra en jevnt varm 
dusj. Men en 14 dagers tur for Global Village-
klassen i høst er ikke nok. De klør etter mer, for 
det er kontrastene som gir livsinntrykkene.

Båret over elva: Caroline 
Wendelborg på Global 
Village blir tatt godt hånd 
om av etiopiske gutter 
når de skal ta seg over 
elva Blånilen ved Baher-
dahr i Etiopia.
Foto: Karoline ØyenAv Geir Ertzgaard
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AIDS, og besøker en barnehage. 
Det får nesten gutta til å grine, 
hardhjertede som de tror de er, blir 
et møte med små unger i førskole-
alder et høydepunkt på turen. 

En båttur på sjøen på jakt etter 
flodhester gir oss en time med sol-
oppgangsidyll, men liten nærkon-
takt med flodhestene. De er der, 
men turismen i Awassa har enten 
forstått at flodhester trenger av-
stand, eller ikke forstått at turister 
ønsker nærhet til sine fotomotiver. 
Det handler jo en del om motiver 
når vi er på reise.

Fotball i Debre Zayt
Byen Debre Zayt ligger kun 5 mil 
fra Addis, men i tid er avstanden 
relativ i forhold til trafikken i 
området. Vi har avtalt skolebesøk 
og fotballkamp gjennom Link 
Etiopia. Vi blir godt tatt imot, men 
fotballkampen med lærerne gir en 
bismak. Det er første gang vi slår 
et afrikansk lag. Det ender 2 – 0. Vi 
spiller for bortimot 2000 tilskuere. 
Til å begynne med virker det som 
en helt vanlig kamp, med kanskje 
300 på sidelinjen. Men i begyn-
nelsen av andre omgang er det 
fullt på alle sider. Plutselig er vi ikke 
bare to lag fra forskjellige verde-
ner. Vi har blitt sirkushester som 
folk har kommet for å se på. Noen 
prøver å stjele noe av utstyret vårt. 
Mange ber om signaturer. Andre 
slenger bemerkninger. Skurk og 
helt i samme situasjon. I en for-
samling av mennesker vil du møte 
alle fasetter, men det blir kanskje 
i overkant ubehagelig og intenst. 
Derfor er det godt å sette seg inn i 
bussene og kjøre hjem mot hotell 
Adot-thina og kontrollerte forhold. 

Vi har fått noe å snakke om, og må 
reflektere enda en gang over det 
med likheter og forskjeller.
Sterke møter i Addis
I Addis drar vi bl.a. på institusjons-
besøk. Guttene besøker My Sisters. 
Marit Bakke har bodd i Addis i 
mange år, men har reist hjem nå. 
Hun er en av mange som har bodd 
i Afrika, og som ikke har klart å 
sitte stille og se elendigheten bare 
passere. My Sisters er et dagsen-
ter for barn til mødre som sliter. 
Mange av mødrene har AIDS, noen 
av barna også. Noen ganger dør 
mor, og barnet blir alene. Da får det 
plass på barnehjemmet. Det er et 
ryddig sted, vakkert. Stedet som 
ligger midt i et område som dels 
er slum, dels er herskapsboliger, er 
en oase for smårollinger som har 
kommet skjevt ut i livet. Igjen blir 
tøffe gutter påvirket, og det som 
ikke var i bevisstheten på forhånd 
blir igjen et av høydepunktene i 
programmet.

Jentene besøker et sykehus 
for barnemødre, Hamlin Fistula 
Hospital. Fistula, eller skader på-
ført  for unge mødre under fødsler, 
er utbredt i flere land i Afrika. Små 
unger som ikke er ferdig utviklet, 
føder barn og får kroppen ødelagt. 
Senteret har hatt besøk av Oprah 
Winfrey, og grunnleggeren Kathe-
rin Hamlin har deltatt på hennes 
TV-program. Egentlig er det ikke 
et hovedpoeng, men jentene 
treffer henne på sykehuset og får 
utfordrende og oppmuntrende 
ord med på veien. De får også mer 
å tenke på omkring jenters vilkår i 
dette landet, med sin stolte histo-
rie på godt og vondt. Søsterskap, er 
etter det jeg har forstått, noe uni-

verselt. Litt vanskelig for oss gutter 
å se, men det er vel noe av tanken 
som ligger bak Global Village. Mine 
fotavtrykk settes i din hage. Det er 
ikke likegyldig hvordan de settes.

Vil vi tilbake?
Vi skal liksom avslutte med shop-
ping, men i den store sammen-
hengen betyr det lite. Det samme 
gjør et restaurantbesøk på Yom 
Abyssina, der injera, kulturdanser, 
kaffeseremoni og popcorn avslut-
ter vårt besøk i Etiopia, slik det 
startet det på Matador Park to uker 
tidligere med en smak av injera 
som vi ikke helt var forberedt på. 
Og nå sitter jeg altså i flyet et sted 
over Sahara og tenker og klør. Det 
er ikke alltid så mye å fortelle om. 
Men noen historier vil leve videre, 
og noen bilder har satt seg fast på 
netthinnen, og gjør Etiopia til et 
land det ikke er så lett å glemme.

Det vanligste spørsmålet du 
får når du skal ta avskjed med 
fascilitatore, guider, nye venner 

og gamle kjentfolk er: Kommer du 
tilbake? Det er ikke alltid like lett 
å svare på sånt, det er mange ting 
som spiller inn. Har du sett nok? Er 
du klar for nye steder og inntrykk?  
Noen ganger er det mye som står 
igjen. Jeg fikk ikke kjent Addis på 
pulsen. Mellom oss og et land og 
dets folk er det en skorpe. I Kenya 
er den ganske tykk, og består av en 
lang kolonihistorie som fremdeles 
skaper skiller og kanskje forskjeller, 
en natur som villeder oppmerk-
somheten og hvite strender som 
får deg til å glemme alt annet enn 
deg selv. I Etiopia er ikke skorpen 
så tykk. Det er mulig å skrape hull 
i den og komme på innsiden. Det 
som viser seg da, er verdt å utfor-
ske videre. Jeg er ikke ferdig med 
Etiopia.
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Fiskere i soloppgang: Riktig idyl-
lisk er det ved et vann i Awassa 
tidlig en morgen. Da starter blant 
annet jakten etter føde.
Foto: Helene Overaa Eide
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Solborgkryssord nr. 2- 2010  av Hans Petter Nordal

I R P
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Vannrett: Loddrett:
 1. Etternavn på Solborglærer 1. «Solborg-treff» 
10. Luft 2. Sjødyr 
11. Sang 3. Nedbør
12. Militær tittel 4. Er det over 100 av på Solborg
13. Jule-symbol 5. Tone
14. Fornavn på Solborglærer 6. Kampmoral
16. Veier 7. Fugler
18. Prep. 8. Elv
19. Klokkeslett 9. Pronomen   
20. Brukt 15. Hele Nordborg har skiftet dette ut 
24. Masse 17. Smerter  
25. Ordenskarakter 18. Boten 
26. Styre 21. Kalles den som nettopp har fått 
28. «Sti»   jobb på Solborg.
31. Hobby 22. Vokal
33. National Security Agency 23. Slår 
34. Lett 27. Elv
35. Love 29. Pronomen
38. Luft 30. Propp
39. Statsborger 32. Blåse
40. Rolf Terje Todnem 36. Flatemål
41. Drikk 37. Dyr
42. Romertall

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10   11  

12 13  

14  15 16  17

18  19

20 21  22 23   

24   25 26 27

28   29 30

31   32

33 34

35 36 37

38 39

40 41 42

SOLBORG-SUDOKU:
Løser du denne oppgaven riktig vil det dukke frem et «skjult» ord som forteller at 
noen Solborgelever har vært på tur.

Sender du inn riktig løsning på både kryssord og sudoku før 1. mars er du med i 
trekningen av en premie. Lykke til!

Vinneren av forrige konkurranse ble Anlaug Olafsrud fra Spydeberg. Vi gratulerer!



Solborgbladet I  19

A K T U E LT

Storslåtte 
Thailand

Solborg Folkehøgskole gjennomførte i novem-
ber et 15 dagers reisekurs til Thailand. Turen ble 
en stor opplevelse for de 40 reisedeltakerne. 
Særlig reisen i Nord-Thailand med et storslått 
landskap med jungel og fruktplantasjer ga 
minner for livet. Men like viktig er møte med 
mennesker. Vi møtte en thaikultur som er rik 
på tradisjoner: Musikk og kultur, matlaging, 
blomsterdekorering, silkeveving.

En sterk opplevelse var også dagsturen til 
Kanchanaburi med Broen over Kwai og ”Dø-
dens jernbane.” Her fikk vi et sterkt inntrykk 
av de allierte fangenes skjebne. Vi besøkte 
krigskirkegården og et museum og reiste med 
jernbanen.

Thailandkjenneren Egil S. Eide og rektor Kjell 
Konstali var reiseledere. Ny tur er planlagt i 
november 2012.

Fem nøtter som må knekkes:
1.	Hvis	du	har	meg	ønsker	de	å	dele	meg.	Men	hvis	du	deler	meg	har	de	meg	ikke	lenger.	
Hvem	er	jeg?	=	__________________________________________________________
2.	Jo	mer	det	er	av	det,	jo	mindre	du	ser.	Hva	kan	det	være?	______________________
3.	Synnes	mor	har	tre	barn.	Den	første	kalte	hun	Tulla	og	den	neste	het	Prikken.		
Hva	heter	hennes	tredje	barn?	____________________________________________
4.	En	blind	tigger	hadde	en	bror	som	døde,	men	mannen	som	døde	hadde	ingen	bror.	
Hvordan	henger	dette	sammen?	________________________________________
5.	Min	alder	i	dag	er	tre	ganger	hva	den	vil	være	tre	år	fra	nå	minus	tre	ganger	hva	min	
alder	var	for	tre	år	siden.	Hvor	gammel	er	jeg?	_____________________________

Fem julesanger som er stokket om; 
Eksempel:  Nyse julestastunnelen = Nå tennes tusen julelys
1.	Elendig	jodle	dum									=	______________________________________________
2.	Ironigjedde	ler															=	______________________________________________
3.	Iskald	sevjeulv														=	______________________________________________
4.	Jenny	sensuell	uansett	=	______________________________________________
5.	Dau	gjell																							=	______________________________________________

Fem ord om jul og «juleting» med ny slutt og ny begynnelse. 
Eks.:	Jule	______stek		=	Jule-	skinke	-stek.
1.	Jule	____________bukse
2.	Jule	____________plate
3.	Jule	____________sentral
4.	Jule	___________		glede
5.	Jule	___________		festival

Fem «juleord» som er stokket om på som du med et stikkord skal finne ut hva er:
Anagrammer	som	har	med	julen	å	gjøre:	Eks.:	Glidd	mjaue	=	MÅLTID	=	julemiddag
1.	Jan	Seterjul													=	SYMBOL																											=	__________________________
2.	Tenkte	Svada										=	JULEPYNT																								=	__________________________
3.	Prakke	Pepre										=	JULEBAKST																						=	__________________________
4.	Sir	Nafse																	=	POPULÆR	I	JULEN										=__________________________
5.	Jungeltur	ette	råd				=	“JULEAKTIVITET														=	__________________________

Fem julesanger, hva heter sangen sitatet er hentet fra?
1.	Og	tel	og	med	tre	vise	menn______________________________________________
2.	Fred	på	jord,	fryd	på	jord			_______________________________________________
3.	Og	lover	å	elske	hverandre				_____________________________________________
4.	Fra	Saba	kom	de	konger	tre	______________________________________________
5.	Vi	står	rundt	krybben	og	smiler	____________________________________________

Fem jule-TV-programmer på NRK. Nevn 5 juleserier for barn som har gått på NRK:
1.	_____________________________________________________________________
2.	_____________________________________________________________________
3.	_____________________________________________________________________
4.	_____________________________________________________________________
5.	_____________________________________________________________________

Solborgs Julenøtter
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Av Hans Petter Nordal

Til tross for mye snakk om mer mil-
jøvennlig transport, er det fortsatt 
få som har tatt steget og kjøpt seg 
el-bil. Det er i dag ca. 3.300 el-biler 
i Norge og en av de har Olav Kjetil-
stad sikret seg.

– Ja, det var litt tilfeldig kjøp og 
en litt artig historie som ligger bak 
kjøpet. Kona mi og jeg feiret 17.mai 
i Oslo i 2006. Vi feiret samtidig 40 
års bryllupsdag, rubinbryllup. En litt 
original gave måtte vi jo gi hver-
andre. Vi stakk innom en elbilfor-
handler og ble så fascinert av «lille 
Buddy» at vi kjøpte den der og da. 
Vi ankom senere «bryllupsfesten» 
i vår nye el-bil og overrasket alle 
gjestene.

Mange fordeler
Bilen «Buddy», er en sjarmerende 
liten krabat og Olav bruker den 
daglig. Hver morgen klokken 08.00 
står bilen utenfor Gamlingen i Sta-
vanger der Olav starter dagen med 

Kjører grønt

svømming og trim.
– Ja, «Buddy» er med meg og 

bringer meg hit og dit. Og den er 
utrolig billig i drift. Jeg betaler jo 
nesten ingen veiavgift, kun 390,- i 
året. Dessuten ingen utgifter på 
drivstoff, ingen bomavgift eller 
ferjeavgift, gratis parkering og jeg 
kan kjøre i kollektivfelt og passere 
de lange bilkøene i Stavanger. 
Rimelig forsikring er det også. Det 
eneste jeg må tenke på er å lade 
opp bilen og det kommer stadig 
flere ladestasjoner både i fylket 
og landet forøvrig. Det tar ca. fem 

timer å lade opp et flatt batteri og 
med full batterikapasitet kan jeg 
kjøre ca. fem mil og ha en topphas-
tighet på 90 km i timen.

Miljøbevisst
– Det som er mest skummelt er at 
bilen er så stillegående at folk ikke 
hører når du kommer kjørende. 
Det artigste er at folk sperrer opp 
øynene og slår  av en prat når 
du har et slikt fremkomstmiddel. 
Og det fine med det er at jeg har 
påvirket noen til å anskaffe seg 
miljøvennlige biler.

– Solborg har blitt grønn skole, 
hva synes du om det?

– Det er flott. Det er viktig at vi 
er miljøbevisste og lever i tråd med 
skaperverket. Men selv om jeg 
tenker grønt og kjører grønt, så er 
jeg ingen fanatiker. 

Elbil-entusiasten: Olav Kjetil-
stad med sin lille rød-grønne venn 
«Buddy». En stor mann i en liten bil, 
men ennå er det plass til to til. 
Foto: Hans Petter Nordal

– Bilen er rød, men tan-
ken er grønn! Jeg har 
aldri fått så mange blikk 
kastet på meg som etter 
at jeg anskaffet meg el-
bil, selv ikke i min ung-
dom, forteller tidligere 
rektor Olav  Kjetilstad 
med et glimt i øyet.
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Bladet du holder i hendene er et blad vi fortsatt 
 ønsker å gi ut. Solborgbladet er avhengig av faste 
givere for å holde hodet over vann. Årlig koster det 
skolen ca. 140.000 å gi ut to blad og gaveinntek-
tene for bladet er årlig på ca. 60.000  kroner. Regne-
stykket forteller at vi trenger flere faste givere til 
bladet. Håper du som får bladet setter pris på det og 
verdsetter det med litt økonomisk støtte. 
På forhånd takk for gaven til Solborgbladet. 

Vi vil samtidig få takke alle som har gitt og gir mye 
til Solborgbladet. 

Klipp ut giroen.

Solborgbladet, Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44
4021 Stavanger

Solborgbladet 2011

3230 23 93833

3230 23 93833

Kjære leser av Solborgbladet
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Høysvans til Solborg 
Solborg trenger høysvans til et frontmontert løfteaggregat. Har 
du dette eller vet om noen som har dette til overs, så ta kontakt 
med gartner Helge på Solborg på mobil 482 15 917.

Hva skjer på Solborg i det nye året?

3-4. januar: Pedagogisk personale på Solborg drar til Jæren 
folkehøgskole på Rogalandsmøtet. Dette er et årlig møte for 
folkehøgskolelærne på Jæren-, Lundheim-, Karmøy- og Solborg 
folkehøgskole.

22.januar. Oscarnight, Kåring av årets beste film.

4.-5. februar: 1-års treff. Årets og fjorårets elever møtes. Impuls.

10.-12.februar: Les Misérables

14.februar: Global Village reiser til Kina, Vietnam og Kambodsja, 
Film & Media reiser til Australia, og Adventure reiser til USA.

17. februar: Kreativ kunst, Rampelys og Klær, mote og design 
reiser til USA, og Multisport Pluzz reiser til Kenya.

24.mars: Asiakveld

26.mars: Solborg Grand Prix

28.-30.mars : Solidaritetsdager. Vi samler inn penger til prosjekt i 
Kambodsja.

31.mars: USAkveld

7.april: Kenyakveld

uke 14-15: Tema: Jesus 2011

9.april: Tur langs Kongeveien på Jæren.

14. april: Australiakveld

6-8. mai: Foreldrehelg

14. mai: Avslutningsdag

21.-22.mai: 5- og 10 års treff

27-29. mai: Elevstevne

P Å  P L A K A T E N

Stavanger er Norges oljehoved-
stad. Annethvert år arrangeres 
en stor internasjonal konferanse 
og messe i Stavanger med 47 
000 deltakere. I løpet av fem 
dager legges det igjen ufattelige 
700 millioner kroner i oljebyen. 
Solborg Folkehøgskole ligger 
400 meter fra messeområdet og 
preges av arrangementet.

Mange vil sikkert spørre seg 
hvordan det i det hele tatt går an å 
arrangere en konferanse hovedsa-
kelig basert på fossile energikilder 
så lenge oljelekkasjen i Mexicogol-
fen er så friskt i minne. Svaret er 
enkelt. Etterspørselen etter denne 
type energi vil være stor i mange 
år framover. Dessuten handler en 
stadig større del av ONS om forny-
bar energi.

ONS-konferansen hadde i år 
som tema ”Energy for more peo-
ple.” I perioden 1990 til 2050 øker 
jordens befolkning med 50 %. Det 
blir derfor stadig viktigere å tilby 
renere og mindre miljøskadelige 
former for energi. Statsminister 
Jens Stoltenberg som åpnet konfe-
ransen, trakk i sin åpningstale fram 
Norges satsing på karbonfangst, 
innsatsen for å hindre avskoging 
(naturens egen lagringsplass 
for karbon) og Norges bidrag til 
finansiering av klimatiltak i utvi-
klingsland. 

Stoltenberg understreket også 
viktigheten av å satse på alterna-
tive energikilder for å kunne nå 
målet om utslippskutt.

Konferansen hadde også fokus 
på den skjeve fordelingen av 
energi i verden i dag. FN-general 
Kandeh Yumkella mener at Norge 

må ta en ledende rolle for at ver-
dens fattigste skal få økt tilgang til 
energi. Yumkella vokste selv opp i 
Sierra Leone, og leste som student 
sine bøker i skinnet av et stearinlys. 
Han mener at vi ikke får et land ut 
av fattigdom uten å sørge for at de 
har tilgang til elektrisitet. Verden 
trenger derfor en energirevolusjon.

Kjell Konstali      

FAKTA ONS
• ONS – Offshore Northern Seas
• En av verdens viktigste messer 

og konferanser for petrole-
umsbransjen

• Arrangert annethvert år siden 
1974

• Deltakere fra rundt 100 
nasjoner

• 1351 selskaper fra 32 land 
viser hva de har å by på

• Solborg Folkehøgskole tjente 
kr. 555 000 på oljemessen,  
kr. 100 000 på parkering og  
kr. 455 000 på overnatting.

Skolefolk i oljeland

Trimmet på oljemessen: Odd Arild 
Netland og Edgar Fredriksen fra Fol-
kehøgskolerådet tester  hvem som 
sykler lengst på et minutt.
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Emigrantenes Amerika og  
dagens USA.

Bli med på reisekurs i regi av Solborg og Lundheim folkehøgskole.

Tidspunkt: 21. september til 2. oktober 2011 (12 dager) 
Pris ca. kr. 22 000 for reise, opphold og turprogram med guide.

Opplev byene Dallas og  Madison med turer til Cleng Peersons 
rike, besøk i norske Settlements og amerikanske hjem og menig-
heter, storbyliv i Chicago, indiansk kultur.

Lita og Odd Haddal kjenner Midtvesten godt etter mange års 
botid i Wisconsin og Minnesota. De blir med som guider og ”dør-
åpnere” på turen.

For tilsendelse av program/påmelding kontakt :

rektor på Lundheim: Ole Petter Hansson, tlf. 51 40 92 00 eller e-
post: oph@lundheim.fhs.no

rektor på Solborg: Kjell Konstali, tlf. 51 51 01 00 eller e-post: kjell.
konstali@solborg.fhs.no

Nye i 
 personalet:
Solborg er inne i en ganske 
stabil periode hva nyanset-
telser angår. I sommer pen-
sjonerte Olav Keilegavlen 
seg etter 40 år på Solborg 
og Kjell Andreas Westby og 
Linn Breivik på Rampelys-
linja gikk begge inn i større 
stillinger. Marita Lindtner 
flyttet til Oslo og fikk ny jobb 
der og Kjetil Sætre fra Fitjar 
overtok jobben hennes på 
Adventure. Ellers har vi nylig 
fått ei ny kokk i 100 % stilling 
på kjøkkenet, Anne Karine 
Nyvoll, fra Tysvær.

Hun har et ni måneders 
vikariat for Aud K. Undal 
som skal føde gutt nr. to på 
nyåret. Anne Karine har tidli-
gere jobbet i barnehage før 
hun utdannet seg som kokk.

Stipendiat/miljøarbeider  
på Solborg?
Kunne du tenke å bli stipendiat eller miljøarbeider på Solborg 
skoleåret 2011-12?
Send søknad med CV til Lil Helene Tagholdt, Solborg folkehøgskole, 
Tjensvollvn.44, 4021 Stavanger eller e-post: lht@solborg.fhs.no 
innen 1. februar 2011.

Sverre Ognedal til minne
Sverre Ognedal døde 27. juni 2010, 83 år gammel.
Sverre Ognedal var lærer på Solborg fra 1958 til 1979. Han var ut-
dannet teolog og var ordinert, men hadde også lærerutdannelse 
med fagene norsk og historie. På Solborg underviste Ognedal 
først og fremst i de teoretiske fagene, som den gang hadde en 
sentral plass på timeplanen.

Han var en samvittighetsfull lærer, med store kunnskaper på 
sine fagområder. Ognedal hadde et stort engasjement for den 
kristne folkehøgskolen. Mange tidligere elever ser med takknem-
lighet tilbake på hans lærergjerning på Solborg.

Vi lyser fred over Sverre Ognedals gode minne. 
Kjell Konstali 

Tid for 
treff:
5 og 10-års treff
Lenge siden du slutta på Solborg?
Vil du gjerne tilbake? Hvis du var 
elev 2000-2001 og 2005-2006 
får du muligheten til å komme 
tilbake. Sett av helgen 21.- 22. 
mai 2011. Mer informasjon om 
treffet kommer i brevs form og 
på hjemmesiden vår. Men hold 
uansett av denne helgen til å treffe 
gamle medelever og lærere. Spre 
det rundt på Facebook og få med 
folk! Ta kontakt med lærer Geir hvis 
dere lurer på noe.

1-års treff
Tiden flyr, tenk at det er over et 
halvt år siden dere gikk gråtkvalt 
ut av Solborgtunet. Det er på tide 
med reunion, så sett av helgen 
4.-6. februar 2011. Det blir egen 
kullsamling, kanskje dere vil 
gjenoppfriske Les Misérables og 
se årets forestilling eller utfordre 
årets mixlag i volleyball? Få med 
så mange som mulig og kom til 
Solborg i februar.



Returadresse: 
Solborg Folkehøgskole, 

4021 Stavanger

Vil du være med å 
markedsføre Solborg? 
Heng opp plakater 
på videregående skoler og 
på plasser der ungdom er. 
Ta kontakt med Solborg og be 
om å få tilsendt en eller flere 
plakater. 
Det betyr mye for oss. 
På forhånd takk for hjelpen. 

Ring 51510100 
eller send oss mail: 
solborg@solborg.fhs.no

Se også vår hjemmeside: 
www.solborg.fhs.no 

B 

God Jul og  
Godt Nytt År


