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«SvAneSjøen»: Idyll ved Mosvannet. Snakk om flaks! Foto: Linn C. Skår, GV Foto.
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A N D A K TA N D A K T  Av  Anne Brit Lauvsnes

Frihet i Kristus
Rom. 1. 8:  Så er det da ingen fordømming for dei som er i Kristus Jesus.

Kvar gong Global Village reiser på tur, er både elevar og lærerar
spente på kva denne turen har å by på. Sjølv om turen er aldri så 
godt planlagt, og elevane er fullstappa med kunnskap om lokal 
kultur og reiseetikk, er det jo mange ting ein ikkje kan avgjere på 
førehand.

I oktober i fjor var destinasjonen Etiopia, eit land som ikkje er så 
«turistifisert» som mange andre destinasjonar er. Til dømes kan det 
vere vanskeleg å komme i kontakt med eit folk som snakkar veldig 
lite engelsk. Elevane opplevde likevel å få kontakt med enkelte 
personar og familiar, blant anna ved at dei blei invitert på kaffese-
remoniar heime hos folk. Men det var særleg ein kaffeseremoni, og 
eit møte, som prenta seg fast hos jentene på Global Village.

Vi skulle besøke «Mercy Training Centre», eit senter som ga 
tidlegare prostituerte jenter ein ny sjanse ved å utdanne dei til 
frisørar. Vi  besøkte «Mercy Training Centre», eit senter som ga 
tidlegere prostituerte jenter ein ny sjanse ved å utdanne dei til 
frisører. Flere av våre elever fikk fletta håret på etiopisk vis før 
jentene på senteret begynte å fortelle sine sterke historier. Histo-
riene handla mykje om korleis dei hadde stukke av heimanfrå då 
foreldra døydde eller ikkje kunne ta seg av dei lenger, at dei ikkje 
ville bli gifta bort allerede i 14-års alderen. Likevel rømte dei langt 
av stad, slik at dei ikkje skulle bringe skam over familien, då dei til 
slutt måtte prostituere seg for å overleve. Og mest av alt handla 
historiene om korleis dei vart utnytta, øydelagt fysisk og psykisk av 
arbeidet sitt, og ikkje lengre hadde ein einaste person i heile verda 
dei verkeleg kunne stole på.

Historiene gjorde stort inntrykk på oss fra Noreg, der jamnal-
drande sat og fortalte om liv som elevane mine ikkje eingong 
kunne sett for seg i sine verste mareritt. Og det var heilt tydeleg at 
jentene på senteret synst det var veldig godt å kunne fortelle, rett 
og slett lette hjartene sine, for jenter som utan fordømming og 
kritiske spørsmål høyrde på historiene og viste at dei brydde seg. 
Eg har aldri tidlegare opplevd eit slikt fellesskap som oppstod der, 
trass ulike språk, bakgrunnar og ikkje minst økonomisk situasjon. 

Det var først i ettertid at eg kunne setje ord på det eg opplevde 
når eg stod der. For til slutt stod jentene og fortalte om korleis ting 
hadde snudd når dei kom inn på frisørskolen. Der fekk dei eit trygt 
fellesskap, gode venner, all støtte dei trengde, og møte med ein 
Gud som ikkje såg ned på dei, 
men som hadde satt dei fri. Så 
logisk kristendommen vart med 
eitt! Frå å ha vore lengst nede på 
rangstigen, med eit sjølvbilete 
som sa at dei ikkje var verdt noko 
som helst, fekk dei møte men-
nesker og ein Gud som hjalp dei 
ut frå fengselet dei levde i, og til 
eit liv der dei opplevde å vere like 
verdifulle som alle andre men-
neske. Går det an å «oversette» 
ein slik kristendom til ein norsk 
kontekst?

Løper for Kambodsja
Årets Solborgelever løp inn over 
120.000 kroner til skolens innsam-
lingsprosjekt i Kambodsja. Iført 
kostymer og joggesko ble det til 
sammen over 400 runder rundt 
Mosvannet. En av elevene løp hele 
14 runder.                                         s. 4-5

Sangglad utenlandsprest
Trønderjenta Lena Rebekka Risnes 
sang seg inn i manges hjerter da 
hun gikk på Solborg i 1994/95. I 
dag får mange nordmenn som 
besøker henne i sjømannskirken 
i Sydney gleden av å høre hennes 
vakre sangstemme.                     s. 6-7

Eventyrisk lørdagsseminar
Lørdagsseminarene på Solborg 
byr på mye forskjellig. Klassen GV 
Foto hadde en lørdag ansvar for et 
fotoseminar der en skulle ta bilder 
av kjente norske folkeeventyr. Her 
ser vi bl.a.  «Steinspiseren» Anders 
Engesæter.                                s. 10-11

4-4-2
Hvordan opplever våre uten-
landselever Norge og Solborg? 
Vi lot fire av ni elever fra utlandet 
gjøre seg noen korte refleksjoner.           

                                                          s. 8-9
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Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal

Nok et Solborgår er historie 
og vi gjør «vareopptelling». 
150 kjekke elever var her i 

vinter og vi vet at for de aller fleste 
var dette et flott og minnerikt år. 
Opplevelser og turer ligger bak og 
Solborgelever har satt sine spor både 
på Prekestolen, på Jærstrendene, i 
Australia, i Asia, i Afrika og i USA. På 
Solborgscenen har vi hatt «Dyrene i 
Hakkebakkeskogen», «Oscarnight», 
«Les Misérables», «Grand Prix», utal-
lige elevkvelder, konserter, reisekvel-
der, innsamlingsaksjoner, foreldrefes-
ter med mer. 

Årets kull var de første som fikk 
benytte de nye og flotte klasserom-
mene i Øvre Nordborg. De ble også 
vitne til at den ærverdige Solborgvil-
laen ble pusset opp og malt og at 
mye av fasaden til Ljosborg også fikk 
et løft. Om elevene i løpet av våren 
la merke til at gartner Helge plantet 
over 1000 nye sommerblomster, 
100 busker og 80 roseplanter er 
uvisst, men vi som jobber her setter 
ihvertfall stor pris på alt det både 
gartnerne og vaktmesterne utretter 
for å gjøre skolen og området så 
velholdt og fint.

Verdien av tid 
Mangt har skjedd, men alt virker å gå 
i et raskere tempo. Hvorfor opplever 
vi som jobber på Solborg at tiden går 
fortere og fortere med årene? Er det 
fordi vi blir eldre? Er det fordi mye blir 
rutine? Jeg håper ikke elevene våre 
får en følelse av at folkehøyskoleåret 
er over på et blunk. De er flinke til å 
ta vare på øyeblikkene og leve i nuet. 
Når ting virker nytt og spennende så 
står kanskje tiden mer stille? Poenget 
mitt er; For å erfare verdien av tid må 
vi gripe dagen og gjøre det beste ut 
av den. Hva er så verdi av tid? For å 
forstå verdien av et år, spør en student 
som strøk til eksamen. For å forstå ver-
dien av en måned, spør en mor som 
fødte et barn for tidlig. For å forstå 
verdien av en uke, spør redaktøren av 
en ukeavis. For å forstå verdien av en 
dag, spør faren som satt værfast på 
fjellet og ikke rakk sin datters bryllup. 
For å forstå verdien av en time, spør 
de nyforelske som venter på å møtes. 
For å forstå verdien av et minutt, spør 
han som kom for sent til flyet. For å 
forstå verdien av et sekund, spør en 
person som så vidt unngikk en ulykke 
på motorveien. For å forstå verdien 
av et millisekund, spør hun som kom 

på andreplass i en OL-konkurranse. 
Jeg tror at vi som begynner å få noen 
grå hår eller miste hår har mye å lære 
av våre ungdommer. Nemlig i større 
grad verdsette hvert eneste øyeblikk, 
dele det med andre og gi av din tid 
til andre. Husk at tiden ikke venter på 
noen. Gårsdagen er historie. Morgen-
dagen er et mysterium. Dagen i dag 
er en gave, grip den! 

Livets gang
Noen kommer, noen går. Lille Johan-
nes så dagens lys 13. januar kl. 15.56. 
Vi ønsker vår kjøkkensjef Aud Undal 
til lykke med den lille og velkommen 
tilbake i jobb i september. Ei anna 
som også gjør comeback 
etter et par fødsler er 
Hilde Egeland Meyer 
som begynner som lærer 
på Global Village Con-
nection igjen til høsten. 
Etter tre år på Global tak-
ker Anne Brit Lauvsnes 
for seg. Vi vil komme til 
å savne hennes enorme 
engasjement og flotte 
vesen. Vi ønsker lykke til 
med dine videre planer.

Sommeren på  Solborg
Selv om elevene har reist og jubile-
umstreff er over, vil det fortsatt være 
liv på Solborg. Solborg skal i sommer 
fungere som vandrerhjem. IMI og 
Mosvangen har gjort avtale med Sol-
borg om leie av internater og de har 
besørget svensk arbeidskraft som 
skal drive «hotellvirksomhet» her i 
sommer.  Dessuten skal Solborg i be-
gynnelsen av august drive sommer-
skole for videregående elever som 
faller litt utenfor og trenger ny giv 
og motivasjon for å komme videre. 
Du kan lese mer om dette og mange 
andre ting i bladet. God fornøyelse 
og ha en riktig fin sommer! 

Til USA uten penger
Tenk deg å pakke sekken, vite at 
du ikke har noen penger og at du i 
løpet av ti uker skal komme deg fra 
New York til California. Elevene Mari 
Dahl og Audhild Haugeberg har 
gitt hverandre denne utfordringen 
og det hele skal filmes.           s. 16-17

Tegnet og vant
Mange elever på Solborg har helt 
spesielle evner og anlegg. En av 
disse er Elisabeth Aarebrot Mad-
sen som med fargestifter og ark 
kan uttrette fantastiske tegninger. 
Nylig vant hun en tegnekonkur-
ranse i Aftenbladet.              s. 14-15
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Solborgelever løp inn 120.000 til Kambodsja

Ikledd kyllingkostyme ble det 
ekstra varmt for en av deltakerne.

– Ja, jeg skulle gjerne hatt et 
litt enklere løpeantrekk, men da 
hadde jeg ikke fått så mye per 
runde av venner og familie. Prisen 

økte hvis jeg turde å løpe med 
kostyme, sa lærer Kjetil Sætre.

Inntektsbringende idé
Kort fortalt går et sponsorløp ut 
på å skaffe folk som kan støtte et 

veldedig formål. Idéen er å bruke 
sosiale medier til å informere om 
prosjektet. Sosiale medier er en 
fellesbetegnelse på alle nettsteder 
der brukerne selv skaper innholdet 
og dette er blitt en stor del av ung-
dommenes kommunikasjonsform 
og arbeidsmåte. Gjennom face-
book, mail, blogger og mobil etc. 
inviteres venner, familie, tidligere 
arbeidsplasser og andre bedrifter 
til å støtte et eget sponsorløp til 
inntekt for skolens prosjekt i Kam-
bodsja. Hver elev sender en link 
som kort forteller om prosjektet 
og hva pengene skal gå til. Videre 
ber hver om en sum penger for 
hver runde rundt Mosvannet som 
en orker å tilbakelegge i løpet av 

to timer. Hver runde er på litt over 
3 kilometer og det er opp til hver 
enkelt giver hvor mye en vil støtte 
per runde. En av elevene hadde 
skaffet mange store sponserer og 
klarte alene å samle inn til sammen 
6000 kroner på de fem rundene 
hun tilbakela. En annen elev ved 
skolen hadde gjort en egen avtale 
med et firma fra sin hjemplass og 
skulle få 200 kroner for hver runde 
uansett tidsfrist. Han klarte hele 14 
runder rundt vannet, m.a.o. over en 
helmaraton i distanse.

Kreative innsamlings-
metoder
Det var ikke kun sponsorløp som 
ble benyttet under skolens tre 

Stor deltakelse: Over 100 deltakere klar til start under 
årets store sponsorløp for Kambodsja. Foto: Åse Heidi Taule

Med stor interesse og entusiasme klarte årets 
Solborgelever å skaffe utallige sponsorer og 
penge gaver fra næringsliv, familie og venner 
til årets store sponsorløp for Kambodsja. Over 
121.000 kroner klarte elevene samla å løpe inn 
da de tilbakela mange runder rundt Mosvannet 
en fin vårdag i mars. Og lokale medier var på 
plass og lagde  reportasjer.



Solborgbladet I  5

A K T U E LT

dager lange solidaritetsaksjon 
for Kambodsja. Mange kreative 
påfunn ble iverksatt for å skaffe 
penger til prosjektet; Bl.a bilvask 
som innbrakte ca. 20.000 kroner, 
veldedighetskonsert der lokale ar-
tister stilte opp gratis ga ca. 15.000 
kroner og auksjon med mange 
flotte gevinster gitt av næringsli-
vet, ca. 15.000 kroner. Ellers var det 
massasje, basar, fotoutstilling, tur-
neringer, slave for en dag-tjeneste, 
lykkehjul, bøsseinnsamling med 
dør til dør-aksjon, salg av kaker, 
pizza, vårruller, vafler, ting elevene 
hadde laget på sysal og kera-
mikkrom m.m. Alt i alt inkludert 
sponsorløpet har det kommet inn 
over 200.000 kroner.

God PR for skolen
Disse tre dagene med innsam-
lingsaksjon gjør noe med både 
skolen og elevene. At vi kan være 
med å rette søkelys mot en annen 
verdensdel og skape et oppriktig 
engasjement for fattige mennes-
ker som trenger vår støtte og hjelp, 
skaper også en god ånd og atmos-
fære innad. Vi står sammen om noe 
viktig og vi ønsker alle å bidra til et 
positivt og godt formål.

Også de lokale mediene synes 
dette er et flott tiltak. Både NRK, 
TV-Vest, lokalradio og presse lagde 
reportasjer om vårt solidaritetspro-
sjekt, noe som igjen setter Solborg 
folkehøgskole på kartet. 

Solborgelever løp inn 120.000 til Kambodsja

I fullt kyllingkostyme: Mange 
kreative kostymer og fremkomst-
midler under årets sponsorløp. Her er 
lærerne Kjetil Sætre og Terje Todnem 
godt kamuflert og klar til dyst.  
Foto: Åse Heidi Taule

Milslukerne: Anders Engesæter og 
Jens Petter Aaram i fint driv rundt 
Mosvannet. Anders tilbakela hele 14 
runder og løp inn mange penger til 
Kambodsja. Foto: Åse Heidi Taule

TV på plass: Carina Finskud blir 
intervjuet av TV-Vest. 
Foto: Åse Heidi Taule

Av Hans Petter nordal
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Det var nok ingen i Solborgkullet 
1994/95 som ville ha tippet at Lena 
Rebekka en dag skulle stå med hvit 
prestekjole i en sjømannskirke i 
Australia og forrette. Kanskje heller 
stå på en scene å synge. Trønder-
jenta som gikk på Rampelyslinja 
ble spesielt husket for sin fantastis-
ke sangstemme, men hva husker du 
best fra Solborgåret, Lena Rebekka? 

– Åhhh, det er mye, men det mest 
spesielle og morsomme er nok at 

jeg og hun som nå er min beste 
venninne aldri helt fant tonen på 
Solborg fordi vi begge var forelsket 
i samme gutt, men vi turte ikke å si 
det til hverandre. 
Året på Solborg ga meg mange 
nye venner. Vi hadde utrolig mye 
moro sammen på Nyborg, skikkelig 
barnslig og uansvarlig internat-
humor. 

– Men tilbake til din vakre sang-
stemme, du hadde en stor rolle i 

musikalen Les Misérables, hvordan 
opplevde du å være med på denne 
oppsetningen?
- For meg var det første gang jeg 
sto på en musikal-scene, og det 
var stort. Det gjorde nok mye med 
selvtilliten å få prøve seg sånn 
som vi gjorde der. Les Misérables 
er flott, men det finnes jo mye 
annet bra også, så jeg synes det er 
helt greit at Solborg nå skal gå for 
noe nytt.

– Kan du kort fortelle hva du gjorde 
etter året på Solborg?
– Da tok jeg først Musikklinje på 
videregående, deretter bibel- og 
musikkstudier i Staffeldtsgate i 
Oslo, så en 2-åringstjeneste i Japan 
for deretter å begynne på teolo-
gistudier i Oslo. Etter teologien 
meldte jeg meg til frivillig arbeid i 
Eritrea og før jeg ganske nylig kom 
hit som sjømannsprest i Sydney 
har jeg vært prest i Oslo.

Prest Down Under
Det høres kanskje 
ille ut å være prest 
«Down Under».  En 
skulle tro at en kun 
har med begravel-
ser å gjøre, men for 
sjømannsprest og 
studentprest Lena 
Rebekka Risnes er 
prestegjerningen i 
Australia/New Zea-
land langt fra en ned-
slående tilværelse.

Tenner lys: Som prest er det viktig å 
være et lys for andre. Sjømannsprest 
Lena Rebekka Risnes ønsker å være 
et lyspunkt for nordmenn i Australia. 
Foto: Privat

Av Hans Petter nordal
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– Hva var grunnen til at du tok utfor-
dringen som sjømannsprest 
«Down Under» ?
– Jeg hadde lyst til å jobbe i 
utlandet, og særlig i Sjømanns-
kirken, som jeg synes er en flott 
organisasjon som står for veldig 
gode verdier. Australia med alle 
sine muligheter er jo heller ikke å 
forakte! Jeg trives veldig godt her.

– Hva går arbeidsoppgavene dine 
ut på?
- Stillingen min er fordelt mellom 
studentprest og sjømannsprest. 
Som studentprest har jeg ansvar 
for oppfølging av norske studenter 
i Australia og New Zealand. Ho-
vedsakelig går det på beredskap i 
forbindelse med mer eller mindre 
vanskelige situasjoner de måtte 
komme opp i, som for eksempel 
sykdom, ulykker, sorg, stress, hjem-
lengsel, psykiske problemer etc. 
Som sjømannsprest har jeg ansvar 
for kirkelige handlinger (dåp, bryl-
lup, begravelser) og gudstjenester 
for hele AUS/NZ, samt å være dag-

lig leder for kirken i Sydney, som 
er et viktig sosialt kulturelt og spiri-
tuelt møtested for alle nordmenn 
som måtte befinne seg der.  

– Hva var grunnen til at du ville bli 
prest?
– Jeg har hatt stor interesse for og 
glede av å høre til i kirka. 

– Hva ser du på som det viktigste ved 
prestegjerningen?
– Å være et tilstedeværende med-
menneske som kan gå sammen 
med mennesker på troens vei 
gjennom livet. 

– Hva har den vanlige tradisjonelle 
statskirken å lære av sjømanns-
kirken?
– Sjømannskirken er frimodig og 
flink til å bevege seg på bortebane, 
altså utenfor kirkens fire vegger. 
Jeg tror mange kirkelige ansatte 
ville hatt stor glede av å være enda 
mer ute blant folk. Dessverre er 
den kirkelige virkeligheten i Norge 
ofte sånn at for mye tid går med 
til å sitte på kontor, det er i alle fall 

min erfaring. Sjømannskirken er 
flink til å gå på besøk og banke på 
dører der man kanskje ikke forven-
ter at kirken skal være.

– Hva ser du på som den største 
utfordringen for den norske kirke 
fremover?
– Vi som jobber i kirken er flinke til 
å invitere til våre arrangementer, 
men jeg skulle ønske vi kunne 
være enda flinkere til å skape rom 
der folk kan få være seg selv, og 
hente hvile og inspirasjon fra fel-
lesskapet.   

– Hvordan er det å være i Australia? 
Hva er største forskjellen på Norge 
og Australia foruten klimaet?
– Australia er et flott sted å være. 
De ligger nokså langt bak Norge 
på likestillingsfronten, så en kvin-
nelig prest med deltidsarbeidende 
mann er mildt sagt uvanlig her. 
Bortsett fra det er nok den største 
forskjellen at australienerne er mye 
mer relaxed og uhøytidelige enn 
oss nordmenn. De inviterer gjerne 
vilt fremmede hjem til seg - noe 
som er veldig positivt for den som 
er tilflytter. Et vennlig og hyggelig 
folk! 

– Hva gjør du utenom prestegjer-
ningen?
– Jeg synger, spiller, leker, fotogra-
ferer og surfer. 

– Helt til slutt, tre ord som dukker 
opp når du tenker på Solborgåret?
– Knekkebrød i senga, soving på 
morgensamling, gode venner.

Den gode samtalen: – Noe av det 
viktigste med det å være prest er å 
ta tid til de gode samtalene med folk 
som kommer innom Sjømannskir-
ken i Sydney. Foto: Privat

Navn: Lena Rebekka Risnes

Alder: 32

Sivilstand: Gift, ett barn

Utdannelse: Teolog

Yrkesbakgrunn: Prest

Interesser: Musikk, foto, 
reise, film, friluftsliv

Jobb: Sjømannsprest/ 
studentprest i Australia/
New Zealand

vil du ha...: – Å vie folk i den hellige 
ektestand er en av de mange flotte 
sidene med å være prest, sier Lena 
Rebekka Risnes.
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4–4–2:  Av Hans Petter nordal

Fakta:

Navn: Rivo Noarivelo

Alder: 33

Linje: Film & Media

Kommer fra: Madagaskar

Hobbyer/interesser: Musikk og film

Drømmejobb: Å jobbe med filmmusikk (NB! 
Rivo, som han kalles, er allerede en kjent musi-
ker og låtskriver i hjemlandet Madagaskar)

1. Jeg kom til Norge pga bekjentskap til 
noen norske venner som har bodd på Mada-
gaskar. Gjennom et år på folkehøgskole ville 
jeg lære å snakke norsk, oppleve norsk kultur 
og dyrke mine interesser innen musikk og 
film. Vi har ikke slike tilbud på Madagaskar og 
dette var en mulighet jeg måtte gripe.

2. Først og fremst teknologi. Norge ligger et 
hav foran Madagaskar. Kulturen og klimaet er 

også svært forskjellig. Livet på Madagaskar er 
på mange måter vanskelig og livet i Norge er 
dyrt. Men Norge virker mye friere, her er det 
demokrati, mens det politiske systemet på 
Madagaskar er korrupt og ledelsen har altfor 
mye makt.

3. Norge er et godt land å bo i materielt sett 
og det politiske systemet virker bra. Dere 
har et fantastisk helsesystem som fungerer. 
Når det gjelder nordmenn er de, som alle 
andre steder i verden, veldig forskjellige. Det 
avhenger av hvem en møter, noen er imøte-
kommende og inkluderende, andre er mer 
skeptiske og tilbaketrukne.

4. Jeg vil fortsette å lære norsk og helst være 
i Norge for å studere videre innen film og 
musikk. Kanskje prøve å få en jobb i Stavanger 
eller dra tilbake til Madagaskar for å drive med 
musikk og film. Vet ikke enda. Time will show!

Fakta:

Navn: Jeffrey Norton

Alder: 25

Linje: GV Connection

Kommer fra: Atlanta, Georgia, USA

Hobbyer/interesser: Trening, svømming, rei-
sing, vennskap, mat

Drømmejobb: Jobbe på sykehus i Afrika som 
lege eller sykepleier.

1. Jeg har alltid hatt lyst til å komme til 
Norge. Min mor er opprinnelig fra Norge. 
Dessuten traff jeg på Solborgelever og lærere 
i fjor da jeg var i Zambia og Kenya og dette 
treffet gjorde at jeg fikk enda mer lyst til å 

komme. En fin mulighet til både å lære språk 
og dyrke vennskap.

2. He-he, folk virker sunnere i Norge. Her liker 
de å trene og holde seg i form og de tenker 
mer på hva de spiser. Ellers er det mange 
likheter.

3. Jeg opplever Norge og nordmenn som et 
koselig samfunn. Det virker som folk har det 
bra og materielt sett har de ingen grunn til å 
klage heller.

4. Jeg har lyst til å være på Solborg et år 
til hvis jeg får lov. Vil lære norsk enda bedre 
og komme enda tettere inn på norsk kultur. 
Senere vil jeg tilbake til USA og studere fysio-
terapi.

Denne gang ønsker Solborgbladet å ha fire miniportretter 
med noen av våre utenlandske elever og høre hvordan de 
opplever Norge og nordmenn.

4–4–2 
er kort og godt 4 like spørsmål til 4 per soner  
av 2 grunner:
Grunn 1: Alle går på Solborg dette året.

Grunn 2: Alle har utenlandsk statsborgerskap.
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Spørsmål:
1. Hvorfor valgte du å komme til Norge og til Solborg 
folkehøgskole?

2. Hva er den største forskjellen på Norge og det landet  
du kommer fra?

3. Hvilke tanker gjør du deg om Norge og nordmenn?

4. Hvilke planer har du etter året på Solborg?

Fakta:

Navn: Sang Kung

Alder: 23

Linje: Rampelys

Kommer fra: Burma

Hobbyer/interesser: Musikk

Drømmejobb: Lydprodusent

1. Jeg kom til Norge for seks år siden 
sammen med min familie. De jobber her i 
Stavanger. Jeg ville lære norsk enda bedre og 
utvikle meg innen musikk, derfor søkte jeg et 
år på Solborg.

2. Totalt forskjellig, både kulturen, maten, 
klimaet, livsstilen og ikke minst forholdet 

mellom voksen og ung. I Burma viser en mye 
mer respekt for de som er eldre. Solborg virker 
som en stor søskenflokk.

3. Nordmenn har det for godt og for lettvint. 
De tenker mest på seg selv og bryr seg ikke 
så mye om andre, men ikke alle er slik. Jeg tror 
at den norske   livsstilen utvikler egoister og 
individualister. I Burma er det mer samhold 
mellom folk og mellom generasjoner og det 
er lettere å komme innpå folk.

4. Jeg vil prøve å få jobb i Norge eller ta 
studier innen musikkproduksjon. Skal søke på 
musikkproduksjon både i Oslo, Kristiansand 
og Stavanger. 

Fakta:

Navn: Thi Kim Phuong Huynh

Alder: 22

Linje: Kreativ kunst

Kommer fra: Vietnam

Hobbyer/interesser: Tegning, maling, design

Drømmejobb: Bli en kjent designer/kunstner

1. Det var min tante som har bodd i Norge i 
14 år som tipset meg om Solborg. Hun sa at 
Norge var det beste landet i verden å bo i og 
at mulighetene for utdannelse og jobb var 
bra her. Jeg ville lære norsk språk og om norsk 
kultur og året på Solborg ville derfor være bra 
for meg.

2. Alt er forskjellig og spesielt utdannings-
systemet. I Vietnam er det ikke så mange 

studieretninger og valgmuligheter. Dessuten 
er det vanskelig å lære seg fremmede språk 
og utvikle seg videre på det. I Vietnam er alt 
mer restriktivt og strengt, foreldrene bestem-
mer alt og en må alltid spørre om lov til ting. 
Alt virker enklere i Norge.

3. Jeg synes nordmenn er veldig høflige. I 
Vietnam pleier vi ikke å takke eller si «Vær så 
snill». Jeg føler også nordmenn vil ha kontakt, 
men vi vietnamesere er veldig beskjedne og 
sjenerte og redde for å dumme oss ut. Vi bør 
tørre å snakke mer og ikke være redde for om 
vi sier ting litt feil.

4. Jeg har lyst til å studere i Norge. Vil prøve å 
få plass på et universitet og studere markeds-
føring. Men først må jeg ta Bergenstesten og 
den er ikke enkel for ei jente fra en helt annen 
kultur.
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jippi lørdagsundervisning!?
Folkehøgskole og lørdagsundervisning, en lang tradisjon som er en 
utfordring for lærerne. Hvordan klare å holde en hel skole i ånde med 
noe interessant i fire timer på en lørdag morgen? Hva skjer egentlig på 
Solborg når de fleste andre skoler og arbeidsplasser har fri?

Askepott:  Fotografiet av 
Askepott (Kristi Morken) som 
ble tatt i Solborgvillaen ble 
kåret til det beste bildet under 
lørdagsseminaret «Foto av nor-
ske folkeeventyr». Fotogruppe: 
Carina Finskud, Sigrid Amalie 
Vollheim og Kristi Morken.
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Av Hans Petter nordal

Hvert år gjør vi opp status og evaluerer våre prosjekter. 
Lørdags seminarene er bl.a. en ting vi ønsker å få tilba-
kemelding på. Vi ønsker at våre lørdagsseminarer skal 
være både meningsfulle, engasjerende og aktiviseren-
de og favne folk med ulike interesser. Samtidig ønsker 
vi å presentere Stavanger og omegn og ta elevene 
med ut på tur for å vise vårt flotte nærområde.

Stor variasjon og bredde
Mangfold er stikkord for Solborg og det gjenspeiles 
også i lørdagsseminarene. Vi ønsker gjennom våre 
seminarer å ta opp viktige tema som bl.a. går på sunne 
holdninger og verdier, livsstil og helse, sex og samliv, 
alkohol og rus, medmenneskelighet og rettferdighet, 
bruk av sosiale medier m.m. Hvert år inviterer vi folk 
som vi vet klarer å målbinde elevene i fire timer en lør-
dag morgen, bl.a. eventyreren Helge Hjelland, musiker 
og antirusforkjemper Hans Inge Fagervik, regissør og 
filosof Sjur Paulsen. I tillegg ønsker vi også praktiske 
seminarer som bl.a. «Det store korslaget», Rebusløp i 
Stavanger, Sporløp i Sørmarka, Aktivitetsdag på Jær-
strendene, Kortfilmseminar, Fotoseminar, «På flukt» 
m.m.

Norske folkeeventyr i ny drakt
Nytt av året var bl.a. et fotoseminar som linja GV Foto 
hadde ansvaret for. I løpet av denne lørdagen skulle 
elevene ta bilder og illustrere et kjent norsk folkeeven-
tyr. Elevene ble delt inn i tilfeldige grupper på tvers av 
linjene og skulle gjennom kostyme, kulisser, sminke 
etc. prøve å gjenskape et kjent norsk eventyr ved hjelp 
av et fotografi. Her er noen av de i alt 23 spennende
bildene som ble tatt.

Nøkken: Dette bildet av Nøkken fikk andre plass i 
fotokonkurransen. Foto: Øyvind Ørsnes

Rødhette og ulven: Dette bildet forteller også klart 
hva det dreier seg om. Men litt mye manipulering 
gjorde at bildet ikke nådde helt til topps. 
Idé og foto: Elise Leirdal, Mari Dahl, Marte Halvorsen 
og Kine Marie Øglend.
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Elisabeth Aarebrot Madsen 
lever i fantasiens verden, men 
er jordnær til tusen. Stadig flere 
oppdager hennes kunstneriske 
talent og vet å verdsette det. 
For ikke lenge siden vant hun 
en tegnekonkurranse og fikk 
15.000 kroner i stipend som 
premie. Og Stavanger Aften-
blad publiserte en helside med 
hennes selvportrett «Fantasi» 
under spalten «Unge Talenter».

Av Hans Petter nordal

– Jeg har alltid vært glad i å tegne. Det er 
noe jeg virkelig kobler av med og noe som 
utvikler min fantasi og kreativitet.10 år

5 år
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Den unge Florøjenta laget egne tegneserier 
da hun var 8 år gammel og i dag har hun over 
20 tykke album med egenproduserte tegnese-
rier, en blanding av fantasi og realisme.

– Ja, jeg har nok fått interessen fra pappa 
som også er glad i å tegne, men han tegner 
mest båter og landskap mens jeg tegner mer 
levende ting og karakterer. 

Japan-inspirert
Når du ser noen av Elisabeths mesterverk så 
får du assosiasjoner til asiatisk stil og design. 

– Ja, det er litt Manga-stil med røtter fra Ja-
pan. Manga betyr tegneserie på japansk og jeg 
har alltid vært fascinert av japansk kunst. Det 

er den spesielle koblingen mellom fantasi og 
virkelighet og de gode historiefortellingene 
som ligger i den japanske tradisjonen som 
inspirerer meg. De japanske tegneseriene med 
kunstneren Tetsuya Nomura, de japanskpro-
duserte TV-spillene og generelt den japanske 
kulturen har vekket mye i meg. Jeg har aldri 
vært i Japan, men har veldig lyst til å reise dit 
og ikke minst lære japansk.

Fremtiden tegnes
En skulle kanskje tro at 20-åringen fra Florø 
går på linja Kreativ kunst, men hun valgte linja 
KMD, Klær, mote og design.

– Ja, jeg kan jo ikke bare sitte å tegne hele 

tiden. Jeg er også interessert i klær og da spe-
sielt i å designe klær, men allikevel vil jeg nok 
satse på en jobb som har med tegning å gjøre. 
Kanskje ta kontakt med Egmont i Oslo og/eller 
designe spill eller tegneserier og tegnefilmer. 
Kanskje noe innen grafisk design eller spill-
design, 3-D-animasjon? 

  Jeg får tegne meg inn i fremtiden og se 
hva som skjer, sier den talentfulle Solborg-
eleven. 

Tegnetalentet: Elisabeth Aarebrot 
Madsen fra Florø liker å designe figurer 
og klær og har en egen forkjærlighet 
for japansk kunst.

Kunstnertalentet

«Fantasi»: Dette er tegningen som Stavanger 
Aftenblad presenterte på en helside under spalten 
Unge Talenter. Elisabeth Aarebrot Madsen (19) elsker 
kombinasjonen datagrafikk og tegning for hånd.
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Reisen skal tre i kraft sommeren 
2012 og reiseruta blir fra New York 
til California i løpet av ti uker. De 
to blonde jentene som begge går 
på Film & Medialinja ivrer etter å 
fortelle om sine planer.
– Jeg fikk bare en helt sprø idé da 
vi var på klassetur til Australia i 
februar. Jeg syns det var så stort å 
få være på reise og oppleve noe 
nytt hver dag og tenkte; Hvorfor 
ikke prøve å reise med en ven-
ninne uten å ha med penger og 
leve fra hånd til munn? Jeg nevnte 
idéen for klassen min og Audhild 
hang seg på med en gang og ville 
være med, forteller Askimjenta 
Mari Dahl. Siden da har idéen bare 
utviklet seg.
– Men hvorfor USA?
– Våre forfedre reiste dit og ville 
prøve lykken for mange år siden. 
USA er The Promised Land og mu-
lighetenes land. Folk satset alt og 
reiste dit uten penger før i tiden og 
vi vil gjøre det i vår moderne tid. 
Det burde jo være langt enklere nå. 
Dessuten har vi som filminteres-
serte en drøm om å nå Hollywood 
og treffe de store filmheltene.

Vil lage TV-program
De to filmglade jentene har alle-
rede vært i kontakt med media for 
å høre om de er interessert i deres 
spennende reiseprosjekt.
– Ja, vi har vært i kontakt med 
bl.a. Mediasirkus og de var svært 
positive. De ville at vi skulle lage en 
pilot og fortelle mer om konseptet. 
Hvis vi klarer å gjøre dette unikt, 
kan det bli god TV og realistisk å 
få dette på lufta i TV2, men det er 
enda langt frem dit.
– Hva vil eventuelt TV-programmet 
deres gå ut på?
– Vi vil jakte på lykke. Hva er lykke? 
Hva er meningen med livet? Det 
beste i livet er gratis. Folk setter 
mer pris på det en får når en ikke 
har så mye. Dette vil vi prøve å vise. 
Det at vi hver dag våkner opp til en 
dag med helt blanke ark og uten 
penger eller visakort er i seg selv 
ganske spennende. Vi vil gjennom 
dette prøve å formidle våre tanker 
og frustrasjoner for dagen og se 
hva som dukker opp. Det blir litt 
sånn som i den ungdomstiden vi 
er i nå. Vi står foran en rekke valg. Vi 
lever i et veiskille. Hva vil vi videre? 

Rundt USA uten penger...
Eventyrlysten er stor blant mange Solborgelever. 
For Audhild Haugeberg og Mari Dahl er reise-
drømmene kanskje litt store og urealistiske. De to 
jentene har nemlig satt seg mål å reise rundt i USA 
i ti uker uten å bruke fem flate ører av egen lomme. 
Og ikke nok med det; De skal filme det hele og 
prøve å få solgt sine reiseskildringer til TV2.

Skal jakte på lykken i USA: De to reiselystne jentene Mari Dahl og Audhild 
Haugeberg skal sommeren 2012 reise rundt i USA i ti uker uten å bruke pen-
ger og det hele skal filmes. Foto: Daniel Feidal

Av Hans Petter nordal
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Hvor går veien videre? Livet har 
mye å by på og vi vil finne ut av 
det. Dessuten har vi tro på at det 
du sår, det høster du. Hvis vi kan 
gjøre noen gode gjerninger for 
folk, så blir vi velsignet tilbake.

De 5 turreglene
Jentene har tenkt nøye igjennom 
hvordan de skal gjøre turen mest 
mulig interessant og spennende 
både for seg selv og media. De har 
derfor satt opp 5 regler for turen:
1. Starte hver dag med 0 kroner. 

Tjener vi penger skal vi gi de 
bort eller bruke dem innen 
klokken 24 samme dag.

2. Vi har som mål å prøve å tjene 
mellom 5 og10 dollar hver dag.

3. Vi vil gjøre en god gjerning på 
det stedet vi er.

4. Vi skal ikke sitte på med en bil i 
mer enn fire timer.

5. Vi skal ha et ukesoppdrag som 
skal løses før uken er omme.

Engstelige foreldre
– Idéen har ikke blitt like godt mot-
tatt av våre mødre. De er skeptiske 
til dette. Men vi har prøvd å bero-
lige dem med at vi skal ta visse 
forholdsregler. Vi skal ikke stå langs 
veien å haike. Dessuten skal vi ha 
trygge overnattingssteder. Vi skal 
nemlig «Coach-surfe», dvs. vi skal 
melde oss på en nettside som tar 
imot overnattingsgjester.

Prøvetur Stavanger - Oslo
Firmaet Mediasirkus ga jentene en 
utfordring i begynnelsen av mai. 
De skulle ta en tur uten penger fra 
Stavanger til Oslo med filmkamera 
for å dokumentere reisen og lage 
en såkalt «pilot».

– Ja, dette ble litt av en prøvetur. 
Vi haika fra busslommen utenfor 
Solborg og etter kun ti minutter 
fikk vi skyss med to gutter helt til 
Kristiansand. I Kristiansand så vi 
båten Colorline ligge ved havn og 
vi tenkte; Hvorfor ikke ta en liten 
omvei til Danmark for å nå Oslo? 
Frimodige fortalte vi Colorline om 
vårt prosjekt og de ga oss velvil-
lig gratisbilletter. På båten over til 
Danmark ble vi kjent med flere folk, 
bl.a. en dansk kjernekar som skulle 
til Aarhus. Vi fikk skyss med han 
til Aarhus Camping der vi fikk en 
liten campinghytte vi kunne sove 
i. Neste dag fikk vi gratis skyss med 
en buss som skulle til Randers og 
herfra fikk vi haik videre til togsta-
sjonen i Aalborg. Men våre mager 
begynte å skrike etter mat, vi var 
skrubbsultne, så vi satte oss ned 
på gata og begynte å tigge etter 
penger til mat. Vi fikk inn 65 kroner 
og fikk i oss noen pølser. Vårt neste 
mål var å komme oss til Fredriks-
havn for å nå ferja til Oslo. Vi hadde 
fått masse sjokolade utgått på 
dato og prøvde å bestikke selve 
togkonduktøren med sjokolade 
for å få gratis togskyss fra Aalborg 
til Frederikshavn, og det fungerte. 
Da vi ankom ferjestedet i Frederiks-
havn måtte vi løpe for å nå båten, 
men vi ble nektet adgang uten bil-
letter. Hva nå? tenkte vi. Det går jo 
kveldsferje fra Hirtshals til Larvik, vi 
prøver den. Tilbake til togstasjonen 
i Frederikshavn traff vi tilfeldigvis 
på konduktøren som lot oss sitte 
på gratis fra Aalborg. Og utrolig nok 
fikset han gratisbilletter med toget 
til Hirtshals. Men å få gratisbillett på 
ferjer i Danmark er tydeligvis ikke 
lett, også Hirtshalsferja nektet oss 

gratis overfart til Norge. Båten gikk, 
klokken var 22.00 og vi måtte bare 
se oss rundt etter overnatting. Etter 
mange sinte NEI fra ulike hoteller 
kom vi over et vandrerhjem. En 
hyggelig dame ga oss et rom og 
gledestårene sprutet. Vi var slitne, 
men evig takknemlige. Neste dag 
tok vi kontakt med Colorline Norge 
og fortalte om vår strabasiøse tur. 
De syntes tydeligvis synd på oss 
og ga oss gratisbilletter med ferja 
til Oslo. Så etter to døgn og en 
lang og opplevelsesrik omvei på 
ca. 100 mil kom vi omsider frem til 
Tigerstaden.

– Følg oss på reisebloggen
Masse film og råmateriale fra turen 
Stavanger - Oslo skal redigeres og 
enda flere detaljer og historier fra 
turen kan du se på jentenes egen 
blogg; www.jenterpaalur.word-
press.com Her kan du også følge 
med jentene når de sommeren 
2012 legger ut på sin tur rundt 
USA uten penger. Vi ønsker dem 
lykke til med TV-prosjektet og god 
tur til USA.

Reiseruta i USA: Slik ser reiseruta 
ut for de to jentene som i løpet av ti 
uker sommeren 2012 skal komme 
seg fra New York til California uten 
penger.

Klar for tur: Mari Dahl fra Askim 
fikk en sprø idé som hun og klasse-
venninnen Audhild fra Karmøy vil 
sette ut i livet, nemlig reise rundt i 
USA uten å ha fem øre på kontoen. 
Her er «tiggeplakaten» fra deres 
prøvetur Stavanger - Oslo. 
Foto: Audhild Haugeberg.
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Her er noe av det som skjer på 
 Solborg i høst:

15.-17., 19. og 22. august : Planleggingsdager for lærerne

18. august: Kursdag for miljøarbeiderne

23. august: Innføringsdag for stipendiatene

24. august: Skolestart

27. august: Åpningsfest

28. august: Tur til Prekestolen

02. september: ”Valgdag”. Besøk av politiske partier

02. september: Personalets elevkveld.

10. september: Miljøkveld – internatene, v/ stipendiatene

12.-14. september: Linjene drar på ”Bli kjent”- tur

24. september: ”Det store korslaget”, - Rampelys sin elevkveld

3.-7. oktober: Linjeuke

8.-16. oktober: Høstferie

22. oktober: «Rock mot rus» og Adventure sin elevkveld

24. oktober: Tema: Psykisk helse 

27. oktober: After Eight v/ Global Village

03. november: Miljøkveld v/ Vestborg

05. november: ”På flukt”, - rollespill v/ Røde Kors

12. november: Miljøkveld v/ Nyborg

18.-20.november: Frihelg

22. november: Pilegrimsvandring

26. november: Alles geburtsdag

03. desember: Elevkveld v/ Multisport Pluzz

08. desember: Juleverksted

10. desember: Revy v/ Rampelys

11. desember: Lysmesse

13. desember: Presentasjon av Jesus 2011 

14. desember: Julefest

15. desember: Juleavslutning

Rehabilitering av Vestborg og 
mellombygget
Vestborg stod ferdig i 1960. Det var 
et stort løft den gangen å få bygget 
realisert. Mange stilte opp til dug-
nadsinnsats, og det ble samlet inn 
store beløp fra private givere. Totalt 
kom bygget på noe over en og en 
halv million kroner.

Utvendig er det ikke gjort noe på 
bygget siden 1960. I dag trekker det 
fra vinduer, og armeringen  spren-
ger ut betongen og skaper sprekker 
i fasaden. 

Årsmøtet for Foreningen Solborg 
Folkehøgskole har derfor bestemt 
at det skal tas en fullstendig ytre 
rehabilitering av bygget. Det inn-
befatter nytt tak og takrenner, nye 
vinduer, isolering av vegger og nye 
fasadeplater.

Dette blir et stort økonomisk løft 
for skolen. Kalkylen lyder på noe 
over 14 millioner kroner. Skolen vil 
finansiere kostnadene med tilskudd 
fra staten som dekker rentekost-
nadene på lån. Vi håper også på 
tilskudd fra ENOVA, da rehabilite-
ringen gir betydelige innsparinger i 
energibehov til oppvarming.

Arbeidet tenkes fullført i løpet av 
vår/sommer 2012. 

Solborg 100 år
I 2013 fyller Solborg 100 år. I 5 år 
under krigen var skolen stengt. Da 
var det ingen elever her. Tyskerne 
benyttet bygningene. 95 elevkull vil 
ha vært på Solborg innen 100-års- 
markeringen.

Styret for skolen har allerede 
begynt å drøfte planene for jubileet. 
Det er oppnevnt en skriftnemnd 
til å lage en jubileumsbok. Boken 
vil særlig dekke de siste 25 år av 

skolens historie, da det tidligere er 
utgitt bøker ved skolens 50- og 75 
-års jubileum.  

Arild Vik er engasjert som 
redaktør av jubileumsboken. Med 
seg i komiteen har han Kjell Kons-
tali, Hans Petter Nordal, Ola Harald 
Myklebust, Olav Kjetilstad og Olav 
Keilegavlen.

Ny Giv
Den rød-grønne regjeringen er 
opptatt av frafallsproblematikken i 
videregående skole. Det er i dag ca. 
30 % som ikke fullfører videregå-
ende skole. Disse elevene vil da også 
slite på jobbmarkedet.

Regjeringen setter derfor mye inn 
på å få flere til å fullføre videregå-
ende skole. To tiltak iverksettes i år. 
Ett fokus er på de som mangler ek-
samen fra noen av fagene. Et annet 
fokus er de elevene som presterer 
dårlig i tiende klasse. Disse vil av 
erfaring utgjøre en stor prosent av 
frafallselevene.

Nå ønsker regjeringen å alliere 
seg med folkehøgskolene i dette 
arbeidet. Politikerne har sett at 
folkehøgskolene med sin alternative 
pedagogikk er flinke til å skape læ-
ringslyst, ny motivasjon og interesse 
for utdannelse og jobb hos elevene.

5 millioner har regjeringen i år 
satt av til sommerkurs på folkehøg-
skoler for 10. klasse-elever. Solborg 
er en av skolene som stiller opp. I 
begynnelsen av august arrangerer 
vi et to ukers kurs for 24 elever. 
Gjennom ulike fag og prosjekter 
ønsker vi å gi elevene tro på seg selv 
og ny læringslyst slik at de kan være 
motivert for skole og utdannelse ut 
fra sine forutsetninger. 

Kjell Konstali

A K T U E LT
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b I L D E R  F R A  Å R E T

Siem Reap, Kambodsja: Fotolærer 
Geir Ertzgaard er stadig på jakt etter 
de gode motivene. Men her kan det 
virke som om de gode motivene er 
på jakt etter han. Foto: GV Foto

Kameltur i Mombasa: I februar 
måned reiste hele Solborg på turer 
rundt om i verden. Klassen Multi-
sport Pluzz dro til Kenya og opp-
levde bl.a. kamelsafari på stranda. 
Foto: Terje Todnem

Siste gang med Les Misérables?: 
En verdig avslutning på en lang 
 musikaltradisjon med Les Miséra-
bles. Mange imponerende stemmer, 
her med Sang Kung, Robert Skovly 
og Anette Fossum i hovedrollene.  
Foto: Hans Petter Nordal



b l i n k s k u d d  f r a  å r e t :

«Portrett»: Fotograf Åse Heidi Taule på GV Foto har latt 
 lyset gjennom persiennene treffe ansiktet til klasseven-
ninne Mari Rabbevåg. Stilig og effektfullt.   

«Søskenkjærlighet»: Her har fotograf Thale Brekke på GV Foto virkelig klart å bruke lys, 
farger og dybde i en harmonisk balanse. Fotografiet som er tatt i Lalibela i Etiopia viser motiv 
som går i ett med naturen på en stilistisk og nydelig måte.

«vennskap i solnedgang»: Her har fotograf Lene Rakke på GV Foto klart å fange det 
fine jærlyset i solnedgang og bedt to medelever symbolisere kjærlighet og vennskap. 
Et bilde som sier mer enn tusen ord.

Se min kjole...: Amanda Selboskar på Klær, mote og 
design poserer «smak av sommer» på Ognastranda.  
Foto: Åse Heidi Taule, GV Foto.
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G I R O  D I  S O L b O R G

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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A K T U E LT

Solborg Folkehøgskole har i sam-
arbeid med Egil S. Eide to ganger 
tidligere arrangert rundreiser i 
Thailand med stor oppslutning. Ny 
tur planlegges fra ca. 11. november 
neste år, 2012, med Eide og Kjell 
Konstali som reiseledere.

Denne gang går turen til 
Nordøst-Thailand, den virkelig 
rotekte delen av Smilets land. Her 
er de dypeste røttene til landets 
kultur, eldgamle tradisjoner holdes 
i hevd. Et høydepunkt er festsam-

været på Immanuelhjemmet, der 
om lag 40 gutter og jenter fra 
de fattige landsbyene bor gratis 
i opptil fem år mens de går på 
skole i byen Phibun Mangsahan. Vi 
besøker nasjonalparken Pha Taem 
og Chong Mek, grenselandsbyen 
til Laos, og det vakre kongelige 
anlegget Sirindhorn Dam.

Dessuten blir det sightseeing 
og shopping i Bangkok, spen-
nende dager i det storslåtte Rose 
Garden Riverside, besøk til Broen 

over Kwai, tur med jernbanen som 
krigsfangene anla i siste verdens-
krig og til elefantleir i Kanchana-
buri. Til sist avslappende dager på 
strandhotell ved Thailandgulfens 
østkyst, pluss mye mer som gir 
innsikt i det eksotiske landets natur 
og kultur, religion, historie, folkeliv. 
Detaljert program kommer senere 
i Solborgbladet.

Eide har i nærmere 20 år lagt 
opp og ledet rundreiser i Smilenes 
Land. Han har bred kontaktflate i 

landet, og gruppene får uvanlig 
god mottakelse og service overalt. 
I 2008 ble han hedret av myndig-
hetene med ”Award Friends of 
Thailand”. I år fikk han også Kong 
Haralds fortjenstmedalje. Mange 
har vært med på de populære 
turene flere ganger.

Det er for tidlig å fastlegge 
nøyaktig dato og pris fordi flyseter 
ennå ikke kan bestilles. Men turen 
blir om lag 15 dager - fra ca. 11.- 25. 
november. Antatt pris ca. 20 000 
kroner pr. person. Merk at vi ikke 
reiser med charter, men med 
rutefly (SAS) og praktisk talt alt er 
inkludert i en kvalitetsreise – fly 
tur/retur Bangkok, innenriksfly, 
måltider, sightseeinger, bussturer, 
reiseledertjenester. Unntatt er fly-
avgifter, tips og drikke til maten.

Turen legges opp som reisekurs 
med èn samling før og èn etter 
turen. Det beriker avgjort utbyttet.

Vi bør ha deltakerlisten klar i 
løpet av januar 2012. Da er mulig-
heten bedre til gode flyseter og 
gunstig pris. Meld dere derfor på 
tidlig – uforpliktende – så vi får et 
inntrykk av interessen.  

Påmelding til Kjell Konstali, 
tlf. 905 21 407 eller  e-mail:  
kjell.konstali@solborg.fhs.no

Ta gjerne kontakt med Eide,  
tlf. 51 65 03 61 for info.

Velkommen til en helt spesiell og 
trygg reiseopplevelse i et godt 
fellesskap!

Ny tur til Thailand
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Solborgkryssord nr. 1- 2011  av Hans Petter Nordal

Solborg-Sudoku:
Klarer du denne sudokuen skal det dukke frem et «skjult» ord 
enten vannrett, loddrett eller diagonalt. Løsningsordet har med 
en lang tradisjon på Solborg å gjøre. 
Sender du inn riktig svar på både kryssord og sudoku før  
1. oktober 2011 er du med i trekningen av en premie. Lykke til!

Vinneren av forrige konkurranse ble Anne Marie Leth fra Skjolda-
straumen. Vi gratulerer!

Vannrett:
 1.   Bygning
15. Troverdig
16. Bedrift
17. Tone
18. Mynt (forkortelse)
19. Fugl
21. Undersøkelse (forkortelse)
22. Datafeil
25. Organisasjon
26. Edel Vasstveit
27. Fiktivt navn
30. Båtrace uten ende (a)
32. Ukjent
34. Planteliv
36. Nivå

37. Dikt
38. Erfarne
41. Himling
43. Kommune
44. «Ikke sliten»  

(konstruert ord)
45. Vokaler
46. Tegn
49. Olav Keilegavlen
50. Oppfinner
51. Sted
54. Fyr
56. Arbeidsredskapene
57. Lune
58. Severdigheter

Loddrett:
 1. «Frynsegodene» til 

folkehøg skolelærere.
 2. Stort
 3. Kjedelig
 4. Jøkel
 5. Fyr 
 6. Hjemmet
 7. Stedsnavn for en kjent 

folkehøgskole
 8. Romertall
 9. «Snøkrystallene»
10. Skratter
11. På norske fly
12. Jentenavn
13. Vokalene

14. Norge
20. Lukte
23. Navn
24. Fyr
27. Eden
28. Tegnet
29. «Hemmeligheten»
31. Karakter
33. Dyrelyd
35. «Musikalsk navn»
39. Rester
40. Vaktmester på Solborg
42. Tar
47. Var Wenche Foss
48. Sittet

49. Hovedstad
52. Pronomen
53. Sigrid Oline Johansen
55.  Fugl

A E U

U L R

E K S

S U M I

E

K S M

R L K

E R A L

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

43 44  45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57

58



Returadresse: 
Solborg Folkehøgskole, 

4021 Stavanger

B 

Ha en riktig god sommer!
Følg oss på vår hjemmeside: www.solborg.fhs.no


