• Tjeld hos Kjell
• Vaktmester Da Vinci
• Flammeslukende klesdesigner
• Elevlagsleder ble helbredet
• Bjørg Marit – 30 år på Solborg

Solborgelever svever høyere enn andre! Ida Christensen har Australia Down Under.
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Hva skjuler seg i
Solborgvillaen?

Stilfull selvpiner

Solborgvillaen er ikke som andre
villaer. Dette er virkelig blitt kontrastenes bygg med helse- og
velværeklinikk og begravelses
byrå side om side.
Les mer på side 4.

ANDAKT

Hva får en stilfull 19 år gammel
jente til å stikke nåler i kroppen,
gå barbeint på glasskår eller
sluke flammer langt ned
i halsen?
Svaret får du på side 6.

Skal, skal ikke…?

– Hva gjør man hvis man står
overfor et problem? Jo, man tar
kontakt med Solborgs klokemann, Geir Ellingsen. Han har
nemlig sin egen Klokebok
der han flittig noterer gode
visdomsord. Les mer på side 9.

av Mona Austevik Eiane

Fotsporene
En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han
spaserte langs stranden sammen med Herren! Over
himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert
bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor
i sanden; det ene var hans egne, og det andre var
Herrens. Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så
han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at
mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.
Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: Herre,
du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge
deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate
meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet
vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg
forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg
mest.
Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg
elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet
ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst – og du
bare kunne se ett spor i sanden, det var de gangene
da jeg bar deg i armene mine.
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Klokemannen

Film & Media ville se Australia
fra lufta. Men tok de sjansen på
å kaste seg ut i fritt fall fire tusen
meter over bakken.		
Les mer på side 8.

Livet byr på både gode og vonde dager,
fra medgang til motgang og fra glede til
sorg. Etter et tøft år med sykdom har jeg
fått erfare hvordan livets nyanser kan skifte.
Fra å være helt nede i det dypeste mørke,
til sakte, men sikkert komme tilbake til det
normale livet igjen. Bare det å få begynne
å jobbe på Solborg igjen var helt fantastisk
for meg. Fortellingen om fotsporene har
vært til god hjelp. Jeg gikk aldri alene, Jesus
var trofast ved min side. Men så forsvant
det et par fotspor, og det var da jeg hadde
det verst. Jeg følte ofte at Gud var så langt
borte og lurte på hvorfor Han forlot meg
akkurat når jeg trengte Han mest. Det var
de gangene Han bar meg i armene sine.
Det var ikke mine spor jeg så, men Jesus
sine. Jeg er så glad og takknemlig for at
Jesus aldri svikter oss. Han gir oss kraft og
styrke til å klare dagene.
Jesaja 41.10: Vær ikke redd, for jeg er med
deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er
din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja
holder deg oppe med min frelserhånd.

Utgis av Solborg Elevlag
Redaktør: Hans Petter Nordal
Bankgirokonto: 3230.23.93833

30 år på Solborg

Under årets elevstevne på
Solborg i slutten av mai ble vår
internatleder Bjørg Marit Amdal
tildelt fortjenestemedalje for
lang og tro tjeneste fra Det
Kongelige Selskap av Norges Vel.
Les mer på side 14.

SIDEN SIST
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ok et folkehøgskoleår er
historie. 15.mai ble en
tåredryppende dag for
det 91. Solborgkull. 135 flotte
ungdommer reiste hver til sitt
og en merkelig stillhet senket
seg over tunet. Men heldigvis,
kun åtte dager senere, ble
det liv i leiren igjen da ca.150
litt mer gråhårete solborgere
fant veien tilbake. Til og med
fem 70-års-jubilanter deltok
på elevstevne. Jubilantene
fikk bl.a. med seg morsomme
Stavangerhistorier av Engwall Pahr-Iversen, en festlig
tale av Anfin Skaaheim om å
vokse opp på folkehøgskole
og ikke minst en flott konsert
med Gunstein Draugdalen og
Trond Akerø-Kleven. Visste du
forresten at sangen «Det finnes
ei glede» av Gunstein Drauge
dalen ble til på et rom i Solborgvillaen tidlig på 80-tallet.
Vel, nå vet du det.

Alt vedrørende bladet sendes til:
SOLBORGBLADET
Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger
Tlf. 51 51 01 00 - Fax. 51 51 01 01
e-post: solborg@solborg.fhs.no

Allsidig multikunstner

Da vaktmester Mindor Vårvik
var ca. 15 år gammel gikk han
hver dag forbi et atelier og en
kunstner på vei til skolen.
– Tenk om jeg en dag kunne
male like fint, tenkte han. Og
drømmen ble virkelighet. Side 16.

Abonnement koster kr. 50,www.solborg.fhs.no
Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal
Rekordstor søkning
Aldri har så mange søkt på
elevplass på Solborg som til
kommende skoleår. Nesten 500
søkere har så langt kjempet
om de 145 skoleplassene til
høsten. Godt rykte og fornøyde
elever er kanskje de viktigste
grunnene. Tidligere elever er
våre viktigste ambassadører for
rekruttering og vi takker dere
som snakker varmt om Solborg.
Welcome to Norway
Dette er navnet på vår nye linje
til høsten. Linja er en gren på
Global Village-stammen og er
mynta på utenlandske studenter som ønsker å lære mer om
norsk språk og kultur.
Babyboom
Det er tydeligvis fruktbart å
jobbe på Solborg. Babyene
kommer på rekke og rad utover
sommeren og høsten. Og ei

lita jente har allerede kommet.
Margunn Årsvoll på kjøkkenet
fikk lille Eliane den 29. mai.
Ellers venter kjøkkensjef Aud
Kaltveit Undal barn i midten av
august. Men før henne vil nok
Ketil Østrem bli trebarnsfar.
Kona Kristin Birkedal Østrem
er meget svanger og venter en
liten i midten av juni. Og sist,
men ikke minst, for hun vil bli
størst; Hilde Egeland Meyer skal
ha tvillinger i november. Og
det bare
halv
annet
år etter
at hun
fikk lille
Trygve.
Ska`sei...

Skal jeg...
Skal jeg skrive at lærer Hege
Holmqvist på Rampelys forlater
oss etter ett år fordi hun har funnet seg kjæreste i Volda? Nei, det
skriver jeg ikke. Skal jeg skrive at
Øvre Nordborg skal renoveres
for 19 millioner kroner? Nei,
det står det jo om annet sted
i bladet. Skal jeg skrive at jeg
ønsker alle solborgere en riktig
god sommer? Ja, det kan jeg jo
skrive: God sommer, folkens!

Solborgbladet I

3

A K T U E LT

Trøste og velvære
Tekst og foto: Hans Petter Nordal

Hva skjuler seg egentlig bak dørene i den gamle
Solborgvillaen? Solborgbladet tok en gløtt inn i de
tre nye rommene i villaen.
I rom nr.12 i Solborgvillaen finner
vi Alpha begravelsesbyrå. Her har
tidligere prest Arvid Benjamin
Steinum sitt virke.
– Jeg hadde ikke turt å starte
et nytt begravelsesbyrå her uten
hjelp fra Vår Herre. I Stavanger er det
riktignok kun ett begravelsesbyrå
fra før, men de har godt av konkurranse. Selv om vi bare er en liten fa-

miliebedrift så er vårt mål og ønske
å være de beste i alle ledd. Vi vant
en åpen konkurranse om å bli Rogalands beredskapsbyrå i krisesituasjoner og er nå samarbeidspartner
med politiet. Men det krever mye av
oss. Vi tilbyr 24 timers døgnservice
og må være i beredskap innen 30
minutter for alle eventualiteter.

Full pakke
Å salige stund: Prest Tor Moen Tønnesen og massør Maryann Vasques
gjør sitt for å pleie den daukjørte
kroppen til Arvid B. Steinum i Alpha
begravelsesbyrå.

Arvid fullroser Solborg som sted og
håper å kunne være her lenge.
– Tenk å kunne tilby de pårørende full pakke med minnesamvær i den flotte Solborgsalongen,
catering og god mat fra kjøkkenet,

FAKTA:
Den gamle, ærverdige Solborgvillaen fra 1918 har gjennomgått en
rekke fornyelser gjennom sin lange historie. I kjelleren er det nå vaske
rom, tørkerom, kafé og TV-stue/bibliotek. I 1. etasje ligger den flotte
salongen som brukes til ulik møtevirksomhet, konfirmasjon, barndåp,
begravelse etc.
Andre etasje er gjort om til ulike kontorer der Alpha Begravelsesbyrå,
Stavanger Prostitjeneste og Helse- og velværeklinikken Pusterommet
deler lokaler.
Og på toppen av bygget er det seks flotte hotellrom med bad, kjøleskap og TV.
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gratis parkeringsplass og nydelig
hageanlegg. Her har vi jo alt og det
ligger veldig sentralt.
Alpha begravelsesbyrå har en
avtale med skolen om å skjule sin
virksomhet mest mulig.
– Vi ønsker ikke å skremme folk
og setter f.eks. kors på bilen utenfor
skolens område.

Pusterommet

Ikke rom for tabber
Å jobbe i et begravelsesbyrå er et
arbeid der du ikke kan eller bør
gjøre feiltrinn.
– Vi trippelsjekker våre rutiner
foran hver begravelse og må ha
alle detaljer på plass. Ingenting
blir overlatt til tilfeldighetene, det
kreves full skjerping i alle ledd.
Dette skaper selvsagt et indre
psykisk press og jeg trenger derfor
å avreagere ofte.
– Hva gjør du for å avreagere?
– Jeg trener en del, tar noen
løpeturer og har masse galgen
humor. Å benytte seg av Pusterommet og få behandling av Maryann
rett over gangen kunne alle ha
trengt, men jeg har ikke hatt tid til
det, sier turboen Steinum og løper
avgårde til neste avtale.

– Jeg ønsker å ta godt vare på kundene mine og at behandlingen min
gir dem noe for både kropp og sjel.
De omsorgsfulle ordene kommer
fra karmøydama Maryann Vasquez
som driver Helse-og velværeklinikken Pusterommet i Solborgvillaen.
– I denne jobben får jeg brukt
mange sider av meg. Selv om det
først og fremst er massasje, triggerpunktbehandling og akupunktur
jeg driver med, så prøver jeg hele
tiden å se sammenhengen mellom
det fysiske og det psykiske.
Maryann poengterer at hun verken
driver med healing, alternativ medisin eller New Age.
– Jeg har en kristen forankring og
har tro på at Gud kan bruke oss der
vi er.

Drømmeplass
Helse- og velværeklinikken i Solborgvillaen er prydet med mange
bilder av vaktmester Mindor Vårvik,
fotografier av fotograf Knut S.
Vindfallet og smykker og skjerf fra
Thailand til inntekt for et hjelpeprosjekt for barn der.
– Jeg er veldig bevisst på
hva rommet er fylt av. Mange av
kundene mine kommenterer både

kunsten, den flotte bygningen og
den velstelte hagen. Jeg er stolt
over å ha kontor her.
– Det høres kanskje trist ut å
dele etasjen med et begravelsesbyrå og en prostiprest, men det er
veldig livlig og kjekt her. Jeg har
fått tilbud om andre plasser, men
jeg ønsker å være her på Solborg.
Til høsten utvider vi med spa-rom
og kan tilby leirbad og andre typer
spa-behandlinger.Utenom jobben
liker Karmøydama å male, danse
salsa og ikke minst få være mor for
sine to barn.

Prostirommet

Rett ved siden av Pusterommet
finner du Stavanger Prostikontor.
Her har presten Tor Moen Tønnessen sin tjeneste og kontoret har sin
rette plass.
– Ja, spenninger i kroppen henger mye sammen med det psykiske.
Hos meg kan folk få snakke ut om
ting. Her får de sjeleomsorg og hos
Maryann kroppsomsorg.
Tor Moen Tønnessen har vært
prest i Hinna i 18 år og i Ynglingen
i 7 år. Nå jobber han i Domprostiet
med prostioppgaver.
– Jeg har en god del av bisko-

pens arbeidsansvar og har ellers
gudstjenester og prestearbeid i
halve Stavanger prosti.
– Hvorfor kontor i Solborgvillaen?
– Ingen kirker hadde noe ledig
kontor i byen og da dette dukket
opp kunne jeg ikke få noe bedre.
Vi som er her i bygget samarbeider
godt og bruker vår kompetanse
på ulike områder. Jeg er av og til
prest for Alpha begravelsesbyrå og
sjelesørger for pårørende.

Humor og rytme
Foruten prostiarbeidet reiser Tor
rundt med Han Innante, Tololf Nordbø og holder foredrag om humor.
Sammen har de ca. 50 opptredener
i året, mye gjennom HMS - helse,
miljø og sikkerhet-tiltaket.
– Ja, det er gøy å underholde
folk. Latter forlenger livet og det å få
smitte folk med ren og god humor
er et privilegium.
Tor har også en forkjærlighet for
trommer og har over 200 forskjellige rytmeinstrumenter.
– Det har tatt helt av. Jeg har likt
å spille på trommer helt siden jeg
var liten. Når jeg ser noe jeg kan
slå på, så må jeg bare ha det. Jeg
utvikler nye idéer til revybruk og
lager også mange rytmeinstrumenter selv.

Tre-enighet
Trioen som jobber i Solborgvillaen
har lunsj og bønnefellesskap
sammen.
Og alle er de skjønt enige om
en ting:
– Vi er priviligerte og heldige
som får være her i denne herskapelige og flotte villaen.
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Fargerik
Merk deg navnet Janne Norstad.
En 19 år gammel jente som går
kledd i selvsydde klær inspirert fra
1920-1950-tallet og har så sære
interesser som å sluke flammer, gå
barbeint på glasskår og stikke nåler
i kroppen. Med andre ord; Ikke noe
A4-menneske.

Av Christer Johannessen (elev Film & Media)
Hedmarkjenta med oppvekst i Vallset i Stange kommune
er elev på Klær, mote og design. Hun elsker å sy, men har
også interesser innen tegning og maling, klassisk ballett
og jazz. Og de siste to årene har hun drevet med fakirkunster og holder show som tar pusten fra noen og enhver.
– Jeg har alltid likt å få uttrykke meg kreativt og har
aldri vært redd for å drive med ting som kanskje ikke er så
vanlig blant andre på min alder. Og jeg forstår at folk syns
jeg er litt kontroversiell og ekstrem, men det er meg.

Men hvorfor denne interessen?
Det er noe som har utviklet seg etterhvert. Jeg har vært
innom selvskading på ungdomsskolen, men i kontrollerte former. Jeg har hele tiden utfordret smerteterskelen
min og holdt på med selvpining i de siste 5-6 årene, men
fakirkunst har jeg kun drevet det siste halvannet år. Ved å
kjenne smerte, kjenner en også på livet, men det er ikke
behagelig å knuse lilletåa si.
Flammeslukeren: Janne Norstad med et av sine blendende
stunt utenfor Domkirken i Stavanger.
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selvpiner
«Pleasure pain»
”Pleasure pain” er navnet på
showet Janne Norstad kjører når
hun står på scenen, og det er nettopp det showet handler om også,
tilfredsstillende smerte.
Den tidligere gotherjenta
Janne, finner inspirasjon i burlesque og nåler i huden. For et
og et halvt år siden satte hun og
venninnen Lola sammen et show
og bestemte seg for å skape litt

kontrovers på ”Ungdommens
kulturmønstring” på Hamar. De var
lei de samme gamle sangnumrene
og danseshowene som var gang
på gang, og kontrovers ble det!

Alt ligger i detaljene
– Det er veldig krevene både å
sette sammen et show, og enda
mer krevende å gjennomføre et!
Det er slitsomt å opptre flere dager
etter hverandre. En av de mest

utfordrende delene ved showet
er faktisk alle forberedelsene og
detaljene. Detaljer er viktig, alt ligger i detaljene.
Showene hennes (siden hun nå
opptrer mer og mer alene) består
av to segmenter hvor hun får ytret
mange av sine talenter. Del én av
opptredenen består som regel av
en ganske ”klassisk” storbandslåt
som hun danser burlesque til, altså
”pleasure”. Så slår showet om til del
to, den litt råere delen! Det er her
”pain”-delen kommer inn i bildet.
Nåler gjennom huden, gå barbeint
på glasskår og flammesluking er
noe av det denne yndige 50-talls
jenta presenterer.

20-tallet og Alice Cooper
– Jeg henter min inspirasjon alt
fra 20-50 tallet som jeg elsker og
helt til hard rock som Alice Cooper
og Rammstein. Både Cooper og
Rammstein er jo kjent for sine
kreative opptredener.
Janne har opptrådt på store
arrangementer og steder som
Storåsfestivalen og Parkteateret i
Oslo, men drømmer om å gjøre de
virkelig store showene i byer som
Vegas og Paris.
Selvpineren: – Det er ikke så ille
som det ser ut, men jeg anbefaler
det ikke! sier Janne som er bestukket
mange ganger.

VG og Dagbladet ringte
– Jeg våknet en dag av at VG og
Dagbladet ringte etter alt oppstyret vi hadde skapt på Storåsfestivalen. Jeg personlig brydde meg
ikke så mye om det, mens Lola var
helt med og chattet og diskuterte
på VG og Dagbladets hjemmesider,
forteller Janne.
Men det er flere som har
oppdaget Janne. I sommer er hun
utfordret til å delta på talentkonkurranse blant alle landets folkehøyskoleelever under skjærgårdsgospel på Risøya.

Stil og eleganse
Det er ikke bare i showene sine
Janne er opptatt av detaljer. Hvert
klesplagg hun syr er gjennomtenkt
i minste detalj og hun vet å kle seg
stilfullt både til hverdag og fest.
- Jeg synes det er viktig å
uttrykke seg gjennom klær og
design, og jeg har som sagt en
forkjærlighet for moter helt tilbake
til 1800-tallet og frem til 1950-tallet. Alt så mye bedre ut før. Det er
så mange stilige plagg og moter
opp gjennom historien som er flott
å ta vare på og som ikke må gå i
glemmeboka.
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Solborgelever i fritt fall

Alle har vel en eller
annen gang tenkt på
hvordan det ville vært
å hoppe i fallskjerm, og
falle fritt gjennom himmelen og få følelsen av
at man kan fly. En skyfri
dag på Film & Medias
klassetur til Australia
ble dette mer enn bare
ved tanken.

Australia fra lufta:
Her er Film&Mediaelev Ida Christensen i
fritt fall over Australias østligste punkt,
Byron Bay.

Av Ida Christensen
( elev på Film & Media )
Foto: Byron Bay skydivecenter

Byron Bay skydivecenter i Australia, 25 mars 2009 : Adrenalinet
pumper tungt i kroppen når flyet
tar av, dette rett etter at gruppa på
syv har fått en minimal introduksjon i selve utførelsen og utstyret vi har på oss. Kristin Sjåfjell,
Elisabeth Halle, Anja Larsen, Siri
Johanessen Anne-Ingrid Lindbeck,
Christer Egenes og Ida Christensen
begynner å få kalde føtter. Men nå
er det ingen vei tilbake. Vi klamrer
oss til våre tandeminstruktører.
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De er helt rolige. En morokar ved
navn Nate hviler hodet inntil det
ristende flyet og ser ut til å ta en
blund før sitt hopp nummer 4000.
Karene roper ut høyden idet flyet
går høyere og høyere; 10000 feet,
11000 feet, 12000 feet. Vi skal enda
2000 feet til, og utsikten begynner
å ligne et atlas. Gruppa smiler nervøst til hverandre mens vi veksler
mellom å se ut og prøve å holde
hendene svettfrie. Før vi vet ordet
av det åpnes luka, og en etter en

blir vi ført bort til utgangen som
skal ta oss ned 71 sekunder i fritt
fall. Kristin er den første som vi ser
faller ut og hun blir borte uten at vi
rekker å tenke oss om. Alle mister
alt som heter rasjonell tankegang
idet vi hopper ut av et fly på 14000
fot, ca 4300 meter over bakken.

Adrenalinkick
Alle gjennomførte med glans og
landet med beina høyt hevet etter
å ha nytt utsikten over hele ”the

– Dette gir kick! Ida Christensen har
Australia down under.

golden coast” med Byron Bay i
spissen. I vårt trange turbudsjett
punget vi ut med litt over to tusen
kroner for hoppet med bilder og
DVD fra opplevelsen, noe alle var
enige om var vel verdt. Adrenalinet
var til å kjenne på og vi var alle
enige om en ting; dette skulle vi
gjøre igjen.
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Geir – den kloke
Gjennom hele skoleåret på Solborg har Geir
Ellingsen hatt med seg en fast «følgesvenn», nemlig
en svart bok som han har kalt for Klokeboka. Her
noterer han ned nye tanker og funderinger som
detter ned i hodet hans.
Tekst og foto: Aleksander Straume (elev Film & Media)
og Hans Petter Nordal
Mange har sin egen kokebok,
men Geir har sin egen Klokebok.
Og gjennom denne boken vil han
prøve å finne oppskrifter til nyttig livsvisdom og svar på mange
problemer.
– Det hele startet egentlig før
jeg begynte på Solborg, nemlig
våren 2008. Jeg hadde lest mye
av den danske forfatteren Søren
Kierkegaard og ble inspirert av
å notere ned mange av hans
visdomsord. Etterhvert modnet og
vokste disse visdomsordene i meg
og jeg fikk mange tanker selv som
jeg hadde behov for å skrive ned.

Allsidig kunstner
Gutten fra Ranheim i Trondheim
har mange interesser. Han elsker
kunst, han tegner, maler, lager
skulpturer og spiller både gitar,
fiolin og piano. Og han ønsker å
være oppdatert på hva som skjer
i verden og følger nøye med på
nyheter på internett.
– Jeg har nok en iboende
nysgjerrighetstrang og jeg liker
også å utfordre meg selv på ulike
områder. Gjennom ting jeg både
leser og gjør får jeg stadig nye erfaringer og tanker som jeg noterer
ned.

Selvportrett: Geir viser frem en slags filmplakat han har laget om seg selv
med tittelen; Det er bedre med en klok mann på fjellet enn ti på taket.
Trøndergutten går på linja
Keramikk, tegning og maling og er
eneste hane i høneflokken.
– Jeg liker kreative fag og gjennom kunst kan jeg få uttrykke det
jeg føler og tenker. Det spiller liten
rolle at det kun er jenter på linja,
det viktigste er at jeg får være i
et miljø med likesinnede som er
opptatt av å lage god kunst.

Viktig å reflektere

Klokemannen: Geir
Ellingsen har i hele år
gått rundt i gangene på
Solborg og fanget opp
kloke utsagn fra elever
og lærere som han følger opp og noterer ned i
sin kjære Klokebok.

– Men tilbake til Klokeboka, hva er
poenget med boka di?
– Av og til får jeg den store
aha-opplevelsen på tanker jeg har
nedfelt og da kan jeg kjenne på
en egen stolthetsfølelse som gir
meg et kick. Dessuten er ikke livet
alltid en dans på roser. Hvis man
ikke prøver å lære av all motgang
blir man ikke vis. Og hvis man ikke

noterer denne visdommen ned,
så kan den fort bli glemt. Derfor
ønsket jeg å skrive en bok der alt
det kloke står.
– Men vil andre få glede av dine
visdomsord, ønsker du å gi ut boka
en gang?
– Sannsynligvis ikke. Den er
egentlig mer påstått smart enn
smart.
– Kan du dele en liten tanke fra
boka?
– Ja, kanskje et sitat fra hovamål:
”Bedre byrde bærer ej mann på vei
enn eget mannevett. Det er bedre
enn gull på fremmed gård: vett er
den fattiges trøst.”
Eller hva med denne: ”Blanke ark,
fargestifter og store arbeidslokaler
gir grunnlag for muligheter.”

Solborgbladet I
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Tekst og foto: Hans Petter Nordal

D

enne gangen har
Solborgbladet tatt tak
i fire unge menn som
alle har gjort en god innsats
for Solborg dette året.
De to grunnene til at disse
fortjener et lite miniportrett
er;
1. De er alle gutter i et jente
dominert samfunn og
overlevd dette i to år.
2. De er alle 21 år og valgte
å være stipendiater på
Solborg i 2008 - 2009.

De fire spørsmålene vi vil
stille dem er:
1. To år på Solborg, hvorfor
valgte du dette?
2. Hva har vært dine konkrete utfordringer og oppgaver som stipendiat?
3. Hva vil du trekke frem
som dine aller største øye
blikk i tiden på Solborg?
4. Hva er planene videre?
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Sveinung Gjerde

3. – Åhh, det er flere ting. Flerkameraproduksjon i IMI-kirken, de
store oppsetningene på Solborg,
Asiaturen i fjor og Australiaturen
i år. Bare det å treffe igjen folk på
re-union var et stort øyeblikk, da
skjønner du hvor mye du virkelig
savner enkelte personer.
4. – Flerkameraproduksjon på
høgskolen i Lillehammer. Jeg kan
tenke meg en jobb innen TVproduksjon. Og drømmen er å få
en mediajobb i vakre Hardanger
og kanskje starte et eget lyd/lys/
flerkamera-firma.

Alder: 21 år
Bosted: Kvam i Hordaland
Stipendiat: Film & Media

Erik Sandvik

1. – Jeg gikk tre år på Framnes før
Solborg og trives godt på kristne
internatskoler. Jeg synes første
året på medialinja på Solborg var
veldig bra og visste ikke helt hva
jeg skulle gjøre videre. Og da til
budet om å bli stip. på media kom,
var jeg veldig klar for det.
2. – Det har vært mange varierte
oppgaver. Følt meg litt som løpegutt og ordnet opp i ting som ikke
fungerte, særlig på det tekniske
området. Men jeg liker utfordringer og å ta ansvar. Det føler jeg
både lærerikt og interessant. Men
utfordringen har vært at det ikke
har vært nok timer i døgnet til å
gjøre alt det jeg skulle ha gjort.

1. – Jeg trivdes godt og jeg følte
jeg hadde noe å bidra med på
Global United.
Det frista også med to lange turer.
2. – Jeg skulle ha ansvar for
fotballopplegget på Global
United og være delaktig med
miljøaktiviteter på fritida. Største
utfordringen som stipendiat
er den rollen du har som føles
mellom barken og veden. Du skal
forsvare skolens regler opp mot
elevene og det er ikke alltid like
enkelt. Men jeg har vokst mye på
året som stipendiat, jeg har lært å
ta ansvar og blitt mye tryggere
på meg selv.
3. – Helt klart turene, de er
spesielle og minnerike. Men
hverdagen i seg selv, det å få være
i et levende folkehøgskolemiljø
og oppleve det flotte internat
livet med godt vennskap. Vi har et
skoleslag der det skjer noe hele
tiden, her rekker man ikke å kjede
seg. Det er et herlig liv.
4. – Studere sosialantropologi i
Bergen. Jeg har senere lyst til å
reise en del, både til Afrika, Asia og
Sør-Amerika. Solborg har virkelig
skapt en reiselyst i meg.

Alder: 21 år
Bosted: Asker
Stipendiat: Global United

Espen Odén Evertsen

måte. Det er krevende, men samtidig spennende og gøy i samråd
med lærer Geir.
3. – Høydepunktene står i kø på
Solborg, men alle turene, IMI, nye
vennskap, fotografering og surfing
er ting jeg vil huske spesielt godt.
4. – Jeg skal studere tverrkulturell kommunikasjon på MF
(menighetsfakultetet) i Oslo. Det
innebærer en del reising, noe jeg
er svært glad i. Men jeg har lyst til
å jobbe med foto videre og satser
kanskje på en jobb som fotograf
eller noe innen markedsføring.
Time will show.

Alder: 21 år
Bosted: Larvik
Stipendiat: Global Foto

Olav Svarstad
Haugland

1. – Solborg og Stavanger er bare
et fantastisk sted å være. Fellesskapet på Solborg er unikt. Det er en
skole der du kan dyrke dine interesser og vokse som menneske. Å
kunne surfe på Jæren og ta bilder
av det fantastiske jærlyset gjorde
det heller ikke så vanskelig å takke
JA til tilbudet. Det at Solborg er en
kristen skole kombinert med at de
har en spennende reiselinje gjorde
også at jeg fikk lyst til å være her
i to år.
2. – Min hovedoppgave har vært
å undervise i foto. Utfordringen
har vært å lære bort fotofaget på
en inspirerende og motiverende

1. – Solborg gir deg en mulighet og en frihet til å utvikle dine
talenter. Som stipendiat får du
sjansen til å lære andre noe, og
av det lærer en utrolig mye selv
også. Dessuten var jeg ikke heldig
med damene i fjor, men fikk en ny
sjanse i år og traff blink.
2. – He, he - utfordringer? Som
eneste gutt blant elleve jenter er
vel det en utfordring i seg selv.
Men året som stipendiat har gitt
meg en personlig vekst. Mine
oppgaver har vært å skrive/lage
revyer, hjelpe folk å skrive tekster
til sanger/revyer m.m.
3. – Mange høydepunkter, kanskje
først og fremst Les Misérablesforestillingene, stand-up-showene
mine på avslutningen i fjor og på
åpningen i år. Det er ekstra morsomt å få elevene til å le.
4. – Jeg har søkt på jus-studier i
Bergen. Dessuten skal jeg drive
mye med stand-up både i Bergen,
Oslo og Stavanger. Jeg fortsetter
også med musikk og revy. Enten
ender jeg opp som danskebåt
entertainer eller advokat. Bare
følg med på bloggen min;
www.olav.haugland.com
og se hva som skjer.

Alder: 21 år
Bosted: Asker
Stipendiat: Rampelys

Tjeld
hos Kjell
I flere uker har Solborg hatt
besøk av vadefuglen tjeld
som utrolig nok lagde rede
rett utenfor kontoret til rektor Kjell. En sjelden hendelse.
Men det er ikke bare idyll
med disse nye Solborgborgerne. Det er et enormt
leven disse tjeldene steller
i stand og deres intense
skriking har gått ut over nattesøvnen til mange elever siden februar i år. Tjeldene har
ruget ivrig og beskyttende
på sine to egg som har gått
i ett med steinene på taket
av Solborgportalen. Men rett
etter at elevene reiste hjem
15. mai, så kyllingene sitt
snitt til å komme ut av sitt
gode skall. Og nå er familien
Tjeld samlet utenfor kontoret til Kjell. Hva som er grunnen til at tjelden har funnet
en plass helt inntil kontoret
til Kjell er uvisst. Kanskje de
har hørt reklamen: «Ekstraservice – det er Kjell det».
Hans Petter Nordal
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ELEVSTEVNE

2009

25

Elever 83-84

Elever 68-69
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40

ELEVSTEVNE

2009

50

Elever 58-59

Alle foto: Hans Petter Nordal

60

Elever 48-49

70

Elever 38-39
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A K T U E LT

Den trofaste tjener
Hun beskrives
som grundig,
pliktoppfyllende,
strukturert,
arbeidssom,
temperamentsfull,
detaljorientert,
go`hjerta,
morsom, bestemt,
ryddig og meget
samvittighetsfull.
I år er det 30 år
siden hun startet på
Solborg.
Av Hans Petter Nordal
Behørig beæret: Her viser Bjørg Marit Amdal stolt frem beviset på at hun har fått
fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.
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– Huff, er det så lenge siden jeg begynte.
Bjørg Marit Amdal ser ned på den flotte medaljen hun har fått og må nok innrømme at det
synlige beviset forteller henne fakta. Med sin
lange fartstid på Solborg kjenner hun skolen ut
og inn og vet om hver minste detalj i den over ti
tusen kvadratmeter store bygningsmassen.
– Ja, jeg må ha system og kontroll på ting. For
meg skaper orden trygghet.
Bjørg Marit har ikke tall på alle de lister og
oppgaveark hun har skrevet i løpet av sine år på
Solborg, men de ville nok ha fylt hele kontoret
hennes fra golv til tak.

Ville ikke på folkehøgskole
Da unge frøken Amdal kom til Solborg som
26-åring så var det med litt bange anelser.
– Nei, jeg ville egentlig ikke jobbe på folkehøgskole, men på videregående. Jeg slengte
allikevel inn en søknad til Solborg, og fikk jobb
som lærer på praktisk husstellinje. Et år kunne
jeg jo alltids prøve.
Men det skulle vise seg å bli mange år bak
kateteret med linjer som husstell/hjemmehjelp,
sosiallinje, kosthold og helse, og til slutt to år på
Global Village.
– Ja, lærergjerningen min sluttet med Global
i 2003. Alt har sin tid. Jeg likte godt lærerjobben,
men jeg trives enda bedre som internatleder.
Det å godt å slippe forberedelser til timer.

Bedre i dag
– Du kom til Solborg i 1979, hva er den største
forskjellen på Solborg den gang og i dag?
– Reglementet har endret seg mye. Før var
det faste plasser og mer orden i matsalen. Vi
låste dørene kl. 22 om kvelden og de første
årene kunne ikke jentene besøke guttene etter

mørkets frembrudd. I dag er det mye mer frihet,
men vi har med mer modne og voksne elever
å gjøre. Synes generelt sett at elevene i dag er
mye hyggeligere enn før, de har ikke behov for
å finne på så mye rampestreker.
– Hvilket øyeblikk husker du best fra dine 30 år
på Solborg?
– Det må være den gangen en gutt utenfra
kom full fra diskoteket på Alstor og skulle legge
an på jentene på Nordborg. Døra var stengt,
men gutten visste råd, han klatra opp på taket
og skulle ned gjennom pipa. Problemet var
at pipa var for trang og han satt dønn fast til
brannvesenet etter mange timer klarte å få han
ut. Det kommer jeg aldri til å glemme.

FAKTA
Navn: Bjørg Marit Amdal
Alder: 56 år
Sivilstand: Ugift
Utdannelse: Statens lærerskole
i husstell, Stabekk
Stilling: Internatleder på Solborg
folkehøgskole
Kommer fra: Sandnes
Interesser/hobbyer: Liker å sy,
lage kort, drive hagearbeid

Solborgs «tante Sofie»
Bjørg Marit har en jobb som ikke mange misunner henne.
– Noen må ta den upopulære jobben å
kjefte, men det stikker ikke så dypt og elevene
er glade for at jeg passer på. De trenger grensesetting, det skaper trygghet. Jeg er opptatt av
å få kontakt med elevene, å prate med dem og
være noe for dem, ikke bare kjefte.
Som internatleder har man en fot i alle leire
og får være med på å bestemme og koordinere
ting og det trives Bjørg Marit godt med.
– Ja, jeg er priviligert som får jobbe med alle
ansatte på skolen. Det er en god arbeidsplass
med et godt kristent miljø og flotte kollegaer,
og dette er grunnen til at jeg har vært her
så lenge. Så er det stadig noe nytt. Nå skal vi
bli grønn skole og det innebærer for min del
mye praktisk tilrettelegging og miljøvennlige
innkjøp.

Bereist og beæret
Bjørg Marit er glad i å reise. Hun har besøkt godt
over 20 land og vært i mange land i Europa,
Midtøsten, Asia, Nord- og Sør-Amerika og ikke
minst Afrika.
– Ja, av alle land jeg har besøkt er det nok
Kenya i Afrika som har fått størst plass i hjertet
mitt. De flotte nasjonalparkene, safari med alle
slags dyr og ikke minst møte med ulike stammefolk ble veldig spesielt for meg. Men turen til
Brasil i våres hvor jeg fikk reisestipend var også
en flott tur.
Noe annet som ble spesielt for Bjørg Marit
var medaljen for lang og tro tjeneste og hun
kaster et nytt blikk på medaljen.
– Jo, jeg setter pris på denne, det er kjekt å bli
beæret.
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Vaktmester Da Vinci

Tekst og foto:
Marit Mælum Nordal

Rembrandt,
Picasso, Da
Vinci, Munch og
Mindor Vårvik.
Hva har disse
til felles? Jo, en
pensel, olje
maling, lerret og
dyp skaperevne.
Fabelaktige
kunstverk...

Undertegnede har aldri vært inne
i atelierene til førstnevnte menn.
Men jeg fornemmer stemningen,
lukten og inntrykkene når jeg
får komme inn i den selvbygde
malehulen til Mindor Vårvik. Han
har timer i dyp konsentrasjon
her. Fanger øyeblikket, livet og
kontrastene. Etter en vandring inn i
Mindors mursteins-atelier kommer
følelsen sigende. En bestemt følelse av at det kun er et tidsspørsmål
når omverdenen oppdager den
beskjedne Randaberg-maleren.
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– Kontrastene gjør livet
Bilde etter bilde griper hjertet. Det
er kunststreker fra alle livets sjatteringer. Gjennom alle maleriene går
livslinjen. Synlig i noen og nesten
ikke merkbar i andre motiver. Livslinjen møter tidslinjen. Hele veien
full av kontraster. Mindor snakker
lavmælt om tankene bak sin kunst.
Han byr på seg selv, samtidig som
han nesten er usynlig i sin frem
toning.
– Det er klart det er moro at en
av byens mest anerkjente malere
har gitt meg en sterk positiv til

bakemelding. Det gjør godt.
Den foreløpig ganske ukjente
maleren kikker ut i lufta. Vinden
utenfor det selvbygde murhuset
stryker forbi veggene. Akkurat som
den venter på å komme inn og
blåse liv i det store salget.
– Jeg har jo solgt litt, smiler
Mindor, men håper at de nye
seriene jeg har skapt skal få
skikkelig oppdrift.

Multikunstner
Å trå over dørstokken inn til maleeventyret er bokstavelig talt noen

Livets kontraster - Bildene mine
gjenspeiler ulike påvirkninger som
vi mennesker utsettes for gjennom
livet. Det er lyse og mørke dager.
Det er lyse og mørke farger.

kilometer unna vaktmesterlivet på
Solborg Folkehøgskole. Men den
kreative Randaberg-gutten stor
trives med begge deler.
Mindor har det fint på folke
høgskolen. Gjennom ti år har
multitalentet gått på dagenes
gjøremål med stor glede. Sjekk av

A K T U E LT
svømmebasseng, vedlikehold av
internat, ansvar for elektrisk anlegg
eller renovering av bad har utgjort
bare litt av agendaen.
– Det hender ofte at flislimet i
bøtta størkner før jeg får brukt
det fordi jeg må løpe til et annet
oppdrag.
Men Mindor tar det hele med et
smil. Ingenting er vanskelig for den
karen. I fjor bygde han sin egen
flotte hytte på Etne på kun et halvt
år og gjorde nesten hele jobben
selv.
– Det er bare å bruke helgene på
en fornuftig måte, det er mye fritid
fra fredag ettermiddag til søndag
kveld, sier den meget effektive
altmuligmannen.
– Men hvordan får du krefter til alt?
– Du får mer når du bruker kreft
ene dine. Dessuten er jeg velsignet
med god helse.
– Hvordan kan du være så allsidig?
– Det er nok ikke tilfeldig at du er
der du er. Jeg tror Gud har lagt ned
evner, anlegg og interesser i oss
som vi skal bruke. Mindor smiler
beskjedent.

veien. Det ble alvorlig for meg.
Jeg var glad jeg var på veien med
Jesus.
Jeg husker far fikk et løfte om at
jeg skulle bli frisk. Og det ble jeg.
Det betydde mye for meg, forteller
Mindor.
Nær stammen: Multikunstner og
trebarnsfar Mindor Vårvik i sine
landlige omgivelser ved Bø på
Randaberg viser stolt frem et av sine
nyeste malerier.
Mindor er i sin kreative hule:
Det gamle hønsehuset er omgjort til
atelier fulle av Mindors fargerike og
flotte «season-malerier».

Jesus i hjertet
– Du er kristen. Hva er grunnen til at
du har valgt å følge Jesus?
– Jeg var så heldig å vokse opp i et
kristent hjem. Da jeg var 13 år ble
jeg alvorlig nyresyk. Jeg lå 6-7 uker
på Gamle Stavanger sykehus. Fordi
senga var for kort på barneavdelingen, havnet jeg snart på hjerte
avdelingen. Jeg husker jeg snakket
med mange av de hjertesyke
der og det var få av dem som var
kristne. Jeg tenkte på den smale
vei, og at det er få som finner den
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Solborgs reisemål mars 2009
Adventure tok turen til USA i vinter for å søke etter
nye utfordringer. Både Salt Lake i Utah og Newport
Beach i California ble besøkt i løpet av de to ukene
Adventure-elevene var der. Bildet er fra toppen av
Mount Wolverine (3300 moh.) som noen av elevene
fikk mulighet til å bestige. Fra v. Lars Monsen, Ketil
Østrem (lærer), Stian Monsen (instruktør), Ole C.
Sollie, Stein F. Møller (instruktør) og Helene Fahre
(stipendiat).

Keramikk, tegning og maling dro på kunstnerferd
til Barcelona i Spania. Her besøkte de bl.a. La Sagrada
Familia og Park Guell hvor du kan se kunstneren
Gaudis unike arkitektur og fantasi. På bildet ser vi
kunstelev Aileen Hardy på taket av et av Gaudi sine
hus, Casa Battlo, i Barcelona. Den fargerike fasaden
og det spesielle taket sies å symbolisere St.Georgs
seier over dragen.
Rampelys og Klær, mote
og design reiste til Paris
og London i mars. Det var
dager fulle av inntrykk,
både på det musikalske og
motemessige plan. I Paris
var Eiffeltårnet (bildet) og
Sacre Ceour høydepunkter,
ellers var det et vell av
stoffbutikker for KMD-jentene
å kose seg i. Etter en rask
togtur under den engelske
kanal ankom vi London.
Programmet her var variert;
Skolebesøk, forestillinger,
Shakespeare Globe teater,
musikaler, markeder, St. Pauls
Catedral, Westminster Abby,
Greenwich og milelange gater
fulle av butikker.
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Solborgs reisemål mars 2009

Afrikatur med mening. Multilinjen fikk oppleve
Kenya i mars! En tur som sent vil glemmes. Den
inneholdt en flott kombinasjon av opplevelser;
Safari med all verdens dyr og slumbesøk gjennom
organisasjonen Maisha Mema som driver et
fantastisk arbeid.
I slummen møtte vi de beste smil og enorm oppdrift
av håp noe blant annet multielev Fredrik Kostøl fikk
erfare (bildet).Vi besøkte også området rundt og i
Mombasa, blant annet en dag med snorkelsafari!
Turen til Kenya vil sitte under huden resten av livet!
Med følgende reiserute Oslo - Hong Kong - Kina - Vietnam - Kambodsja - Thailand
- Hong Kong - Oslo, så manglet det verken på opplevelser eller kilometer da
Global Village var på 3 ukers tur til Asia. Opplevelsene kom tett som hjortehagl
og minnene er mange. Likevel er kanskje møtet med kambodsjansk ungdom
i Phnom Penh det som mange tenker tilbake på med stor glede. Å oppleve at
mennesker har utrolig mye felles selv om omgivelsene rundt er forskjellige, det
fikk vi til fulle oppleve i Kambodsja. Å le, synge, prate og hygge seg sammen
med folk fra andre verdensdeler, det er det Global Village handler om. Her ser vi
Globalelev Henrik Arnesen gi populære hodeplagg til kambodsjanske barn.
Film & Media dro helt til Australia for å lære mer om film av lærer Endres gode
filmkontakter Down Under. I tillegg ble det mange severdigheter og opplevelser
som byen Sydney med Royal Botanic Garden, Operahuset, Undervannsmuseum,
Blue Mountain, Manly og Bondi Beach. Videre nordøst til både Byron Bay,
Brisbane, Gold Coast og Fraser Island med bl.a. surfekurs, malekurs, vandring i
regnskog med kjent naturfilmfotograf, fallskjermhopping, besøk på filmskole,
Australien Zoo, Wildernessafari m.m. Her ser vi Christer Egenes i nærkontakt med
sin hoppende, firbente venn.
Solborgbladet I
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HVOR ER DE NÅ?

– Gud ga meg
livet tilbake
Alfred Haukelid vet å
sette pris på livet.
– Jeg har all verdens
grunn til å være takknemlig og jeg takker
Gud for at jeg fikk leve.
Legene sa at det var et
mirakel at jeg overlevde.
Av Hans Petter Nordal
Det er 11. januar 1980. Alfred
er som vanlig på jobb og driver
med monteringsarbeid i Forsand
sandkompani. Plutselig løsner en
stor og tung jernbjelke og treffer
Alfred i hodet. Både hjelmen og
hodet blir knust momentant.
Blodet siler. Alfred ligger livløs på
bakken. Arbeidskameratene tilkaller ambulansen, men veien er lang
og kronglete til nærmeste sykehus
i Stavanger. Det er heldigvis
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antydning til liv, så Alfred legges i
respirator. I seks uker ligger han i
koma. Han husker ingen ting, men
kunne merke at han ble omringet
av forbønn.
Mirakler skjedde
Med hele hodeskallen knust var
ikke oddsene gode for å overleve.
Og hvis Alfred overlevde ble han
spådd en fremtid med enorme
hodesmerter. Men et under
skjedde. Da legene skulle sette inn
beinbiter fra hodeskallen, var alt
plutselig leget av seg selv og han
har ikke hatt noen smerter i hodet
etterpå.
– Ja, Gud ville det annerledes.
Han kom til meg når jeg lå i koma
og jeg hørte hans stemme;
«Alfred, jeg har deg i mine hender,
du skal bli frisk igjen.»
Da jeg så endelig våknet
opp igjen fortalte jeg om dette
sterke møte med Gud til legen

som opererte meg hvorpå han
repliserte; «Vi leger kan gjøre litt,
men Han der oppe gjør resten»
Det hører med til historien at den
samme legen døde noen år senere
av hjerneblødning, men episoden
med Alfred hadde gjort så sterkt
inntrykk på han at han ble en
kristen.
Solborg i hjertet
– Solborg har alltid hatt en stor
plass i meg. Jeg vokste enormt
som kristen og ble mer frimodig
og trygg på meg selv det året.
Dessuten ga det mange flotte
vennskap. Det betyr mye å ha gode
og nære venner og mange av disse
ble jeg kjent med på Solborg.
Alfred har i år vært formann i
elevlaget til Solborg og sørger bl.a.
for å holde liv i Solborgbasaren.
– Ja, men det er synd Solborgbasaren blir lagt ned i 2010. Den
har vel spilt sin tid og vi må finne

Opplevde helbredelse: Formannen
i Solborg elevlag, Alfred Haukelid, er
takknemlig for at han fortsatt lever.
andre måter å samle inn penger til
skolen på. Vår viktigste oppgave i
elevlaget er å sette fokus på Solborg og la folk som har gått der få
et brennende hjerte og engasjement for skolen de ble så glad i.

FAKTA:
Navn: Alfred Haukelid
Fra: Forsand i Ryfylke
Sivilstand: Gift, 4 voksne
barn
Alder: 65 år
Yrke: Selvstendig næringsdrivende
Gikk på Solborg: 1960 - 1961
Interesser: Menighetsarbeid.

GIRO DI SOLBORG
Kjære leser av Solborgbladet
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 gaveinntektene for bladet er årlig på ca. 60.000 k
 roner. Regne
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til Solborgbladet.
Klipp ut giroen.
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REISE
OBS! Rektor Kjell Konstali hopper ikke over Keopspyramidene i
Egypt når han arrangerer tur i Mose
fotspor.

og utfordringer som Moses og
israelittene møtte under ørkenvandringen. Å lese denne historien
mens vi er på stedene der det
skjedde, gir liv og innhold til bibelfortellingene.

Historisk vandring

I Mose fotspor
39 personer deltok på
Solborgs reise til Egypt,
Jordan og Israel. Det var
en spennende tur med
mange opplevelser. Ikke
minst naturopplevelser.
Vi reiste fra Nildeltaet
ved Kairo, gjennom Sinaiørkenen til Eilat, så
videre gjennom ørkenlandskap i Jordan til
Dødehavsområdet og
opp til Jerusalem.
Av Kjell Konstali
Moses ble 120 år i følge Bibelen. I
40 år levde han i Gosen. Så måtte
han flykte til Midjan øst for Akababukten. Her ble han værende som
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sauegjeter i 40 år. En dag han gjette
sauene ved fjellet Horeb, kom
Guds kall til Moses. Han skulle føre
Israelsfolket ut fra Egypt. Herren
hadde sett til israelittenes vanskelige liv som treller for farao.
Det er en 80 år gammel Moses
som tar fatt på denne store oppgaven. I 430 år har israelittene vært i
Gosen. De kom ned på grunn av en
hungerstid. Nå er tiden kommet for
oppbrudd. Folket er blitt stort på
denne tiden, 2,5 millioner skal ut på
vandring.
Forskerne regner med at utvandringen skjedde under Farao Ramses
2. regjeringstid, ca. 1250 f. Kristus. I
det historiske museum i Kairo kan
vi i dag se vogner, senger og stoler
som herskerne på denne tid brukte.
Fortiden kommer nær oss på en
helt spesiell måte.
Vi fornemmer litt av de prøvelser

Arven fra Moses er levende for oss
også i dag. Vi kan
tenke på utgangen fra Egypt
og den første
påskefeiringen,
de 10 bud og den
aronittiske velsignelsen.
St. Katarina
klosteret ligger
ved Sinaifjellet.
Her holder greskortodokse munker
til. På dette stedet
slo Moses leir i
3 måneder. St.
Katarinaklosteret
ligger 1500 meter
over havet. Vi skal
så klatre opp til
toppen av SinaiI Mose fotspor
på kamelryggen: Gamlelærer
Henning Helvig
hilser Shalom fra
sin «utsiktspost» i
Midtøsten.

fjellet som er 2244 meter høyt.
Oppstigningen på fjellet skjer
om natten i stjerneskinn. Vi går
sammen med mange andre
pilegrimer opp i fjellmassivet.
På toppen av fjellet opplever vi
soloppgangen og leser teksten om
budordene som Herren gav Moses.
Det var en mektig opplevelse.
Moses kom ikke inn i det lovede
landet. Han døde på fjellet Nebo
i Jordan. Vi fortsatte reisen til
Jerusalem. Her i den hellige by kan
vi finne spor av Moses både i den
jødiske og den kristne tradisjonen.

P Å P L A K AT E N
Trygve Sæter til minne
Trygve Sæter fra Stord døde i Jerusalem mens han var deltaker
på Solborgs reisekurs ”I Mose
fotspor.” Døden kom brått og
uventet. En enestående turgruppe slo ring om ektefelle Olga.
Hun valgte å fullføre reisen.
Turdagene ble startet med
morgenandakt. Den dagen
Trygve døde ble det lest fra
Johannes åpenbaring 3,20: ”Se,
jeg står for døren og banker. Om
noen hører min røst og åpner
døren, vil jeg gå inn til ham og
holde måltid, jeg med ham og
han med meg.”
Vi fikk vandre sammen med
Trygve de siste dagene hans
her på jord. Trygve var en lun og
hjertelig person som vi alle fikk
nærhet til. Vi lyser fred over hans
minne.
Kjell Konstali

Aslaug Ramsfjell til minne
Aslaug Ramsfjell døde 29. januar
2009. Hun ble nesten 95 år gammel.
Aslaug Ramsfjell var ansatt på
Solborg Folkehøgskole i 36 år, fra
1945 til 1981.
I denne tiden var de praktiske
fagene viktig i folkehøgskolen.
Husflidsfagene på vevsalen var
Aslaugs arbeidsfelt. Der gjorde
hun en stor innsats alle sine år i
folkehøgskolen. Vi lyser fred over
Aslaug Ramsfjells minne.
Kjell Konstali

Rehabilitering av Nordborg
Solborg har en stor bygningsmasse,
over ti tusen kvadratmeter. Bygninger skal vedlikeholdes slik at de
holder god kvalitet og er tjenlige i
bruk. Undervisningsfløyen på Nordborgbygningen er 40 år gammel.
Her trengs full oppgradering. Nye
vinduer, isolasjon og fasadedekning utvendig. Innvendig er det
snakk om full ombygning.
Folkehøgskolen er en skole i
utvikling. Vi har ikke lenger bruk for
sløydverksted og motorverksted.
Disse linjene er historie. Praktiske
linjer har hatt sin tid. I dag jobber
elevene med andre typer oppgaver.
Data, digitalfoto, mediefag står på
timeplanen. På disse områdene må
vi ha tjenlige lokaler og utstyr.
I disse dager sendes anbuds
papirene ut. Det er snakk om en
investering til 19 millioner. Arbeidet
vil foregå utover høsten og mulig
ens innpå nyåret. I tillegg til et tjenlig undervisningsbygg, vil vi også få
17 nye sengeplasser.
Kjell Konstali

Sydde egen
brudekjole
Que Anh Tran,
elev på KMD,
giftet seg 30.
april med
Heine Sæbø.
Ahn har sydd
brudekjolen
sin selv, av sandvasket silke. Hele
klassen var med som konsulenter,
og kom med innspill og idéer. En
flott kjole og et fint håndverk!
Vi ønsker de nygifte alt godt
videre.

Med Solborg til Thailand
i november 2010
Nå får du en enestående mulighet til oppleve dette kontrastfulle og eksotiske landet. I løpet av 14 dager vil du
møte et vennlig folk, fargerike markeder, overdådig natur,
rik kultur og en spennende historie.
Reiserute: Stavanger – København – Bangkok – Chiang
Mai – Chiang Rai – Det Gyldne Triangel – Bangkok – Rose
Garden og broen over Kwai - København - Stavanger
Turen vil bli nærmere presentert i neste Solborgblad. Da er
også prisen klar. Men du har mulighet til å melde deg på alt
nå.
Reiseledere er rektor Kjell Konstali og thailandkjenneren Egil
S. Eide som har 20 års erfaring fra reiser til Thailand. I fjor høst
ble Egil S. Eide tildelt hedersprisen ”Award Friend of Thailand”
Spørsmål om turen: Egil S. Eide tlf. 51 65 03 61 eller Kjell
Konstali tlf. 905 21 407
Foreløpig påmelding/reservasjon av plass:
e-post: kjell.konstali@solborg.fhs.no
eller telefon til Solborg: 51 51 01 00
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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

Ha en riktig
god sommer!

