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A N D A K TA N D A K T  av Linn Breivik

Juletanker
Tenk deg at Gud står foran deg med åpne armer. Hva ville han sagt til deg? Hvilke ord
måtte til for at du skulle føle deg elsket? I fortellingen om den bortkomne sønnen, hører vi
om en far som møter sønnen med åpne armer: «Da han ennå var langt borte, fikk faren se
ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om
halsen på ham og kysset ham». Tror du sønnen følte seg elsket eller tror du han følte
skam over sine valg og over situasjonen? Er det mulig å forstå at noen kan elske deg, ja
akkurat deg, ubetinget? Ingenting av det du gjør eller sier kan få Gud til å elske deg mer
eller mindre. Hans kjærlighet er konstant. Det er ubegripelig, og samtidig helt fantastisk.
Tenk du kan faktisk ikke påvirke Guds kjærlighet til deg. Det er befriende.
Hva har du behov for å høre fra Gud i denne juletiden? Trenger du å bli tilgitt? Få
godkjennelse? Høre at han elsker deg? Få håp, eller fred? Gud står foran deg med åpne
armer. «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer 29.11

Ønsker dere alle en fredelig jul, full av Guds kjærlighet.

Nok et jubileumsår
Selv om Solborg feiret sine 100 år i 
2013, så ble det mye å feire også i 
2014. Folkehøgskolen som skoleslag 
fylte 150 år, Norge som eget demo-
krati og egen grunnlov markerte 
sine 200 år. Og Solborg tok del i 
jubileene.

Nye linjetilbud
Fra og med høsten 2015 vil Solborg 
ha i alt 13 forskjellige linjer. Neste år 
utvider vi nemlig med tre helt nye 
linjer. Vi får en egen toppidrettslinje 
med isaktiviteter, ICE-line, en helse, 
kosthold og livstilslinje med navnet 
Life Changing Fitness og fotolinje for 
viderekomne, GV Foto Pro.

Ny «kristen vri»
I høst har vi gjort om mye på vårt 
kristne arbeid og tilbud på Solborg. 
Gjennom UKT (ungdom, kultur og 
tro) har vi som skole fått utfordringer 
til å tenke nytt og annnerledes om 
vårt kristne arbeid. Hva gjør vi og 
hva vil vi med vårt kristne arbeid?

Solborg - NRK - Solborg 
Sveinung Gjerde gikk fra en god 
jobb i NRK til å bli lærer på Filmlinja 
der han tidligere var elev og stipen-
diat. Nerden fra Omastrand inntok 
ikke bare elevenes hjerter, men også 
lærer Linn Breiviks hjerte da han kom 
tilbake.
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Av Hans Petter Nordal

Litt vemodig å tenke på at når jeg 
skriver disse linjene så kommer de 
ikke lenger ut i trykt form, men bare 
på nett. Så historisk sett er dette 
første utgave av Solborgbladet 
i digital form. Selv om layout og 
oppsett stort sett er det samme, så 
må bladet nå leses på nett og ikke 
på papir. Håper alikevel at det blir 
lest og satt pris på.

Vel, nok et jubileumsår ligger bak 
oss. I fjor feiret Solborg sine 100 år 
og i år feiret både folkehøgskolen 
som skoleslag 150-årsjubileum, NKF, 
det kristne folkehøgskoleforbund 
100 år og Norges grunnlov og 
demokratiet 200 år. Dette ble også 
markert på Solborg.

Til tross for litt treg søkning i 
starten på året, så møtte i alt 155 
elever opp første skoledag på 
Solborg. En flott elevflokk fra alle 
landets fylker og noen fra utlandet. 
Sammen har vi hatt en fantastisk 
høst. GV-klassene har vært på 
sin årlige høsttur til Afrika, Film & 
Media og Bilde & Form på sin årlige 
ukestur til Oslo, Rampelysklassene 
har vært i London, hatt revy og 
konserter og i tillegg hatt sin årlige 

Hakkebakke-forestilling for 3500 
barn. Multiportklassen har vært 
både på Moi, i Flekkefjord, Midthol-
men, Kjerag og Ryfylkeheiene m.m.  
Adventure har prøvd strykene på 
Evje, gått fjelltur i Frafjordheiene og 
surfet hele høsten på Borestranda. 
KMD har latt seg inspirere av «Det 
store symesterskapet» på NRK og 
har vært meget produktive og laget 
mye flott. Bilde & Form har produ-
sert mye både på keramikksalen og 
på tegne/malesalen. I tillegg har de 
hatt en rekke utstillinger, bl.a. «Stop 
rape now». Film & Media har bl.a 
hatt «God kveld, Solborg» og laget 
adventkalender-filmer som vi har 
hatt stor fornøyelse av. 
Ellers har vi hatt celebert besøk 
av Vietnams ambassadør i Norge, 
Dr Le Thi Tuyét Mai. Vi hadde også 
besøk av økonom, forfatter, lærer 
og tidligere inspektør i finansdepar-
tementet i Kambodsja, Sivun Pen, 
som på mirakuløst vis overlevde Pol 
Pots brutale revolusjon i Kam-
bodsja på 1970-tallet. Vi har hatt 
Strømmestiftelsen på besøk, og de 
fikk hele skolen til å delta på årets 
«Jobbskaper-kampanje», og vi har 

hatt Prøysenseminaret «Prøysen i 
100» med artisten Bjørn Kallevig - 
for å nevne noe.

Siden sist har Solborg startet 
romutleie gjennom booking.com 
og mange gjester har så langt 
overnattet i den gamle ærverdige 
Solborgvillaen. 
Vi har også gjort en del endringer 
på vårt kristne arbeid denne høsten. 
Og for neste skoleår har vi planlagt 
tre helt nye linjer i tillegg til de vi 
har, så det skjer stadig noen forand-
ringer på Solborg.

Indre ryddejobb
Det er advent. Adventstiden 
forbindes for mange med stress. 
Gaver skal kjøpes 
inn. De sju slagene 
skal bakes og så gjør 
vi så når vi stryker 
vårt tøy, tidlig en 
søndags morgen. Det 
burde vært motsatt. 
Vi venter på at Jesus 
skal fødes, ikke bare 
i stallen, men også i 
hjertene våre. Advent 
og jul bør være en tid 

for en indre ryddejobb, for å gi plass 
til barnet i krybben. Hvordan vil du 
rydde inni deg? Skape mer pus-
terom i kalenderen? Ta opp igjen 
bønn og bibellesning? Avstå fra noe 
du har naturlig tilgang til for å øve 
selvbeherskelse og for virkelig å 
nyte julefettet når julen ringes inn?
Skal vi bli gavmilde, må vi gi, skal vi 
bli takknemlige, må vi takke, skal vi 
bli mindre egoistiske, må vi sette 
andre først. Det er handlingen som 
teller. Rett handling skaper rett 
tanke. Det vi gjentar setter seg i 
kroppen. Man kan faktisk risikere å 
bli sånn…
Med ønske om en fredfull og god 
jul og et riktig godt nytt år!

Modig «ekornunge»
Jhogin Monoy fra Filippinene har 
gjort det umulige mulig. Hun har 
lært seg såpass norsk på tre måneder 
at hun kunne stå på scenen å spille 
for 3500 barn i Hakkebakkeskogen. 
En fantastisk bragd.

«Prøysen i 100»
Også Solborg har feiret Alf Prøysen 
i år. Rett før jul hadde vi et eget lør-
dagsseminar hvor bl.a. trubaduren 
Bjørn Kallevig kåserte og sang noen 
av Prøysens mange sangskatter.
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Grunnlovsjubileet
Folkehøgskolene har markert seg på en fin 
måte dette året. Grunnlovsjubileet ble en nasjo-
nal feiring med mange markeringer. Det er 200 
år siden grunnlovsforsamlingen var samlet på 
Eidsvoll. Det norske demokratiet må feires og 
engasjere oss alle til aktiv deltakelse.

Folkehøgskolene markerte jubiléet med sine 
demokratiprosjekter. Elevene ble utfordret til å 

være med å skrive en ny grunnlov. Hva vil være 
hovedfokus i dag hvis vi skulle lage en grunnlov 
ut fra dagens samfunnsforhold? Resultatet av 
dette prosjektet ble overlevert til dagens politi-
kere i Stortingets vandrehall. 

I løpet av høsten har også en demokrati-
budstikke gått rundt fra folkehøgskolene til 
folkehøgskole. 20. september kom budstikken 
til Solborg fra Karmøy folkehøgskole. Vi hadde 

da et åpent arrangement i Stavanger sentrum 
med musikk, taler og informasjon om folkehøg-
skolenes viktige bidrag i demokratisk dannelse 
av dagens ungdommer. Foran domkirken 
hadde de fire folkehøgskolene i Rogaland satt 
opp utstillingsmontere med elevbilder og 
demokratiutsagn.

Elevene på folkehøgskolene reiser mye på 
studieturer. I den sammenhengen skulle folke-
høgskoleelver få ”demokratiutsagn” fra ung-
dom fra hele verden. Hva betyr demokrati for en 
ungdom i Afrika, Asia osv. ? Disse utsagnene ble 
lastet opp på en demokrativegg på nettet.

Folkehøgskolen i Norge 150 år
Folkehøgskolebevegelsen stammer fra siste 
halvdel av 1800 tallet. På den tiden var Norge 
preget av politisk strid. Kampen stod mellom 
nasjonal identitet og demokratiske styrings-
prinsipper. Inspirert av tilsvarende bevegelse i 
Danmark, satte folkehøgskolene bondekulturen 
i sentrum i stedet for embetsmannsstatens 
verdier og kultursyn.

I 2014 er folkehøgskolen i Norge 150 år.         
1. november 1864 ble Sagatun Folkehøgskole 
på Hamar etablert som Norges første folkehøg-
skole. Den ble grunnlagt av Herman Anker  og 
Olaus Arvesen. I dag finnes 78 folkehøgskoler  
med et samlet elevtall på omtrent 7000.

A K T U E LT

Jubileumsåret 2014

Markering på Arneageren: Både elever fra 
Karmøy og Solborg folkehøgskole bidro med sang 
og taler i Stavanger sentrum for å sette demokratiet 
på dagsordenen. Her er noen elever fra Adventure 
som viser sine plakater på denne regntunge dagen i 
Stavanger. Foto: Geir Ertzgaard
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A K T U E LT
Lørdag 1. november feiret folkehøgskolene i 

Norge dette 150 års jubiléet. På dagtid var det 
seminar på Høgskolen i Hamar. Fokus var folke-
høgskolens historie og utvikling i Norge og de 
verdier og undervisningsprogram skoleslaget 
har. På kvelden var det en flott jubileumsfest i 
kulturhuset på Hamar. Et variert program ble 
presentert. Gjennom sang, dans og historie-
fortelling presenterte folkehøgskolen seg som 
et livskraftig skoleslag. Festtalen ble holdt av 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statsbudsjettet
I høst foreslo regjeringen å kutte tilskuddet til 
folkehøgskolene med ca. 35 millioner kroner. 
Dette ville rammet skolene hardt. Først skulle 
elevstipendet kuttes fra 10 til 9 måneder. Dette 
ville gjøre skoleåret dyrere og kanskje føre til at 
folkehøgskolene ble for ungdommer som kom 
fra familier med god råd. Vi ønsker at skolesla-
get skal være for alle. I tillegg ville regjeringen 
kutte i kortkursene. I realiteten ville dette blitt 
et kutt i driftsstøtten til skolene. Et skoleår ville 
dermed bli dyrere.

Gjennom avisartikler, aksjoner på sosiale 
medier og politikerkontakt aksjonerte elever 
og folkehøgskolefolk hardt. Dette gav resulta-
ter. Kuttene ble fjernet i budsjettforliket som 
regjeringen gjorde med Venstre og Kristelig 
folkeparti.

Kjell Konstali

Stafettpinnen overleveres: Her får Marit Asheim, 
informasjonsarbeider i NKF, overlevert demo-
kratistafettpinnen av stortingspresident Olemic 
Thommessen. Denne «Demokratibudstikka» i 
forbindelse med grunnlovens 200-årsjubileum og 
folkehøgskolens 150-årsjubileum skulle innom de 
fleste folkehøgskolene i landet i løpet av august 
og september i år. Foto: Ukjent
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BLINKSKUDD   Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle 
gjerne ha  presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

H V O R  E R  D E  N Å ?

I mai 2009 forlot han som vi alle 
ropte på hvis en projektor viste 
feil farge, en Mac ikke ville starte 
eller en lydkabel ikke fungerte - 
Solborg og etterlot seg et tek-
nologisk vakuum på skolen. Når 
stadig nye medie lærere med 
kompetanse innen alt annet enn 
teknikk ikke fikk gang på flerka-
merasystemet, var det én persons 
telefonnummer fortvilte tekno-
fober på Solborg ringte for å få 
hjelp. Inne i NRK sine mørke gan-
ger på Marienlyst satt Sveinung 
Gjerde fra Omastrand og jobbet 
i grafikk avvikling på direktesen-
dinger. Her hadde han en finger 
med i spillet på mye av grafikken 
du har sett på Dagsrevyen, i Nytt 
på nytt og på evigglange sports-
sendinger på søndager  – blant 
mye annet. Sveinung var nerden 
vi alle spurte etter da vi trengte 
ham og savnet med en gang han 
forlot oss.

Omsvermet nerd
Fra Solborg til NRK og tilbake igjen

Tilbake på Solborg: Tidligere elev og stipendiat på Solborg, Sveinung Gjerde, kom tilbake som lærer på 
Film & Media. Foto: Geir Ertzgaard

Av Geir Ertzgaard
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H V O R  E R  D E  N Å ?
Sveinung Gjerde var elev på Medielinja 2007-08 
og stipendiat på samme linje året etter. Etter fem 
år er han tilbake, og vi lurer på hvorfor. 
– For å prøve ut drømmejobben i praksis, 
forteller Sveinung. Da vi var elever følte vi at 
folkehøgskolen var Livet. Men etter året som 
stipendiat var jeg lei av å gå og fikse projekto-
rer. Samtidig var det noe som fristet med heile 
greia, som muligheten til å ha en hobby som 
jobb. For min del vil det si å kunne leke meg 
med kamera og andre tekniske ting.

Men det har vært noen år borte fra Solborg. Hvor 
gikk ruta etter at du gikk ut porten?
– Jeg hadde flaks, og kom inn på Høgskolen i 
Lillehammer der jeg tok treårig bachelor i TV-
produksjon,  sier Sveinung beskjedent og nevner 
ikke at han er temmelig dyktig innenfor sitt 
fagfelt. TV-teknikker betyr alt innen foto, lyd, lys 
og grafikk. Etter en praksisperiode i NRK fikk jeg 
tilkallingskontrakt som frilanser, hadde det bra 
der og ante fred og ingen fare da de ringte fra 
Solborg (enda en gang), men denne gangen til-
bød de meg vikariat som lærer på Film og Media.

Hvordan var livet i NRK? Ble du «bestis» med alle 
kjendisene?
– NRK var et veldig bra sted å være. Det var 
mange flotte folk å jobbe med, et kjekt arbeids-
miljø, og jobben var interessant og lærerik. 
Byen Oslo ble derimot for stor og kald, og jeg 
ble for anonym. Det var for lett å forsvinne i 
mengden. Kjendisliv ble det lite av. 

Mange sikler jo når de hører om folk som jobber i 
NRK. Men du valgte å bryte av og vende tilbake til 
Solborg. Hvorfor bryte opp?
– Jeg har alltid tenkt at jeg passet som folke-
høgskolelærer, og da muligheten dukka opp 
var det bare å si ja. Timingen var god, siden NRK 
var inne i en nedskjæringsperiode. Jeg følte 
ikke at jeg var sikret jobb i Oslo, og valgte å slå 
til på tilbudet fra Lill Helene.

Hvordan var det å se Solborg og Solborg-årene 
fra utsida etter du slutta? På hviken måte merka 
du at du hadde vært elev og stipendiat på Sol-
borg?

–Jeg fikk en del gode faglige erfaringer, men 
den personlige veksten var viktigst. Jeg ble 
mer sikker på meg selv.  Blant annet fikk jeg en 
rolle i Les Misérables, til mammas (og min egen) 
store overraskelse. Det var et sjokk for henne 
å se meg stå på scenen da hun kom på besøk.  
I årene etter Solborg tok jeg ofte fram igjen 
årbøkene på tyngre dager.  Da leste jeg hilsener 
fra medelevene. Dessverre har jeg hatt for lite 
kontakt med de elevene jeg gikk sammen med. 
Jeg brukte mye tid på å være teknikker mens 
jeg var her, og har angret på at jeg brukte for 
lite tid på det sosiale. 

Nå har du vært her ett år og fått sett hele skolen 
fra lærerrommet. Hvordan var det å komme 
tilbake?
– Det var kjekt å komme tilbake, jeg ble godt 
tatt i mot av alle. Kollegiet på Solborg er det 
beste jeg har vært borte i.  Men nå har jeg også 
fått sett Solborglivet fra en annen side. Det å 
være folkehøgskolelærer er en utfordrende 
jobb med mange slags oppgaver som en kan-
skje ikke tenker på som ung og lett påvirkelig 
elev.  Det må kanskje nevnes at kollegiet er så 
bra at jeg ikke er single lenger. (Sveinung var 
ganske rask til å engasjere seg med en viss 
dramalærer). 

Er det fremdeles drømmejobben?
– Noen dager er gode, andre dager kan være 
mer krevende enn jeg liker. Det kan være 
vanskelig for «ein ung gut»  å forholde seg til 
alle de tingene en skal forholde seg til på en 
folkehøgskole. Samtidig er det dager jeg føler 
at jeg får bety noe for noen. Det er de dagene 
når jeg ser at folk rundt meg stråler og har det 
bra. 

Slike dager må det være en del av, for vi ser ofte 
folk smile i nærheten av Sveinung, og det er ikke 
bare dramalærere som krever hans oppmerksom-
het. Hva er ditt knep for å få folk til å ha det bra? 
– Du må tørre å være medmenneske og å være 
deg selv. Det er kanskje noe av det folke-
høgskolelærere er flinkest på. De inntar ikke 
lærerposisjonen, men er på et nivå som gjør at 

terskelen mellom oss og elevene blir lavere enn 
i andre skoleslag. 

Du er her på lånt tid. Hvis du fikk komme tilbake 
og starte din egen drømmelinje, hva hadde det 
vært? 
– Da skulle jeg, som den nerden jeg er, hatt en 
nerdelinje, gjerne med tittelen «Solborgnerd». 
Det fins mange nerder der ute som liker å skru 
og mekke på ting, programmere litt, snekre en 
video eller game, og jeg hadde vært akkurat 
den rette læreren for de.

Hva er planen nå?  
– Først tenker jeg å bli i Stavanger, og stoler 
på at det åpner seg en dør. Jeg er åpen for hva 
som helst. Jeg vil helst jobbe innenfor mitt eget 
fagfelt. Men jeg regner med at Gud har en plan. 

Hvem vet? Kanskje Sveinung kommer tilba-
ke til Solborg og blir nerdesjef på ei nerdelinje? 
Det som er sikkert er at han er en omsvermet 
og godt likt nerd. 

Fant kjærligheten på Solborg: Sveinung Gjerde 
har sin kjære dramalærer Linn Brevik rundt sine 
skuldre. Foto: Geir Ertzgaard.
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A K T U E LT
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Fra og med høsten 
2015 vil Solborg utvide 
sitt nåværende linjeti-
bud med tre nye linjer; 
Iceline, Life Changing 
Fitness og GV Foto Pro.

Av Hans Petter Nordal

Et nærliggende spørsmål er: Hvor-
for nye linjer? Har vi ikke et bredt 
og godt linjetilbud fra før?
Jo, så absolutt, men vi ønsker å 
ha enda flere ben å stå på. I en tid 
hvor stadig flere og flere folkehøg-
skoler spesialiserer seg innenfor 
et fagfelt ønsker vi å gjøre det 
motsatte. Vi mener Solborgs styrke 
ligger i mangfoldet. Solborg ligger 
midt i en pulserende og mangfol-
dig by og dette bør vi utnytte.

ICE-line
Vi har blant annet fått flere nye 
ishaller rett ved skolen, bl.a. nye 
Siddishallen og Sørmarka Arena. 
Vi starter derfor opp en toppidrett 
islinje som vi kaller for «ICE-line». 
Denne linjen er for ungdommer 
mellom 17 og 21 år som ønsker å 
utvikle sitt talent innen ishockey, 
kunstløp, curling eller hurtigløp på 
skøyter. Her har vi allerede inngått 
samarbeid med lokale klubber i 
Stavanger, bl.a Oilers, Stavanger 

Curlingklubb og Stavanger/Sand-
nes skøyteklubb.

Life Changing Fitness
Det er ikke bare ishaller rett i 
nærheten av Solborg, her har 
vi også Aktiv treningssenter på 
Tjensvoll og et flott nærområde for 
utendørs trening. Idrett, helse og 
kosthold er noe som virkelig opp-
tar mange av dagens ungdommer 
og dette er bakgrunnen for at vi vil 
satse på linja Life Changing Fitness. 
Vi ønsker å legge til rette for å 
skape og utvikle gode, sunne livs-
stilsvaner for ungdom. Temaer som 
motivasjon, målsetting, stressmest-
ring, idrettspsykologi, sammen-
heng mellom aktivitet, kosthold og 
god helse vil være aktuelle.

Global Village Foto Pro
Vi har allerede en fotolinje på 
Solborg, men nå ønsker vi å satse 
på en fotolinje for viderekomne. En 
fotolinje det ikke finnes maken til. 
I stedet for å sitte i klasserommet 
å jobbe, arbeider du med egne 
prosjekter både i nærområdet og 
i utlandet under veiledning av din 
personlige mentor. Her tilbys foto-
ekspedisjon til både Afrika, Sørøst- 
Asia og Sør-Amerika. Global Village 
Foto Pro vil ha et høyt faglig nivå, 
her gis personlig veiledning og 
mentoring som hjelper en et langt 
skritt videre som fotograf. Men det 

krever at søkerne kan en del foto 
fra før, er selvstendige, målrettede 
og prosjektorienterte.

Vi håper at du som tidligere 
Solborgelev vil være med å gjøre 

kjent både våre nye og eksiste-
rende linjer. Våre tidligere elever 
er våre beste ambassadører. På 
forhånd takk!

A K T U E LT

Nye linjetilbud
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BLINKSKUDD   Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle 
gjerne ha  presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

A K T U E L T

UKT står for Ungdom, kultur 
og tro er et fagtilbud på MF 
(menighetsfakultetet i Oslo) 
som skal gi faglig kompetanse 
til å være ungdomsleder i ulike 
sammenhenger, kulturarbeider 
i en kommune eller miljøarbei-
der på ungdomsinstitusjoner.

I hele studiet legges det vekt 
på å utvikle ungdomslederens 
eller menighetens/skolens 
identitet og selvforståelse. 
Dette gjøres i et kontinuerlig 
arbeid mellom teori og praksis, 
hvor studenten lærer å reflek-
tere rundt egen praksis. 

Av Hans Petter Nordal

Alle de kristne folkehøgskolene i 
landet har fått tilbud om å sende 
en eller flere lærere fra sin skole 
for å ta denne utdannelsen. Og på 
Solborg er det undertegnede som 
har fått denne muligheten. Som 
et viktig ledd i denne utdannelsen 
ønsker hver enkelt folkehøgskole å 
analysere og kartlegge sitt kristne 
arbeid. I løpet av fire semestre vil 
vi kort sagt drive aksjonsforskning 

på bl.a. hvem vi er, vår identitet, 
hvem vi ønsker å være, våre visjo-
ner og mål og hvordan vi driver 
vårt kristne arbeid og vår kristne 
trospraksis. 
Solborgs visjon er Livskompetan-
se for verdifulle mennesker. 

Det er Normisjon region Rogaland 
som eier skolen. 

Skolens verdigrunnlag er 
uttrykt på følgende måte: Vår 
skole skal preges av respekt, likeverd 
og toleranse. Vi skal hjelpe unge 
mennesker til å se, bruke og utvikle 
egne evner og ressurser til glede 
og nytte for seg selv, med syn for et 
aktivt medborgerskap med globalt 
perspektiv. Vårt forbilde er Jesu 
kjærlighet.

Konkrete tiltak på Solborg
Våre ungdommer er i en fase av 
livet hvor egne meninger, tanker, 
verdier og holdninger skal meisles 
ut. De har med seg sin ballast 
fra ulike miljøer og hjem. Det er 
mange ulike livssyn i vår ung-
domsflokk. Hvordan møter vi den 
enkelte og deres tanker i forhold til 
tro og tvil?

Etter en spørreundersøkelse vi 
hadde om våre elevers forhold til 
tro og kristendom gjorde vi oss 
noen refleksjoner.

Hvordan kan vi som kristen 
skole gjennom det vi sier og gjør, 
gi nye impulser og tanker som 
bidrar til å få elevene til å bli mer 
nysgjerrig på kristen tro? 

Hadde vi bare visst fasitsvaret 
på det, men vi må starte med 
oss selv og bruke tid til bønn og 
Jesus-nærvær. Vi i personalet tok 
en runde med oss selv og spurte 
hva vi kunne tenke oss å bidra med 
innenfor kristent arbeid på skolen. 
Og i denne prosessen kom det 
frem mange flotte forslag som vi 
nå realiserer.

Vi er priviligerte som har våre 
morgensamlinger der vi kan dele 
et Gudsord. Disse samlingene ville 
alle i personalet legge mye arbeid i. 
I tillegg har vi Tro og liv-timer hver 
uke. Her gis det mulighet til å dis-
kutere og reflektere over livsnære 
spørsmål og etiske dilemmaer. Vi 
ønsker at tro skal møte liv og at liv 
skal møte tro. Målet med undervis-
ningen og timene er å gi kunnskap 
om hva kristen tro er i møte med 

mange av livets store og vanske-
lige spørsmål.

Tidligere år har vi hatt kristne 
tirsdagsmøter i Solborg-villaen, 
men dette ville vi gjøre en ny vri 
på. Den enkelte lærer skulle selv få 
ansvar for noe en selv kunne tenke 
seg å gjøre av kristent arbeid. 
Noen ønsket å starte med Alpha-
opplegg hver mandag kveld, noen 
ønsket å starte bibelgrupper hver 
onsdag kveld, andre kunne tenke 
seg å ha ansvar for lovsangskvelder 
spredt utover høsten, noen kunne 
tenke seg å ta ansvar for storsam-
linger kanskje med gjester utenfra, 
en av stipendiatene ønsket å ha 
ansvar for KRIK-samling i gymsalen 
hver onsdag ettermiddag og en av 
lærerne ønsket å ha en «Kverulant-
kafé» der de som er mer tvilende 
og skeptiske til kristen tro kunne 
fyre løs med spørsmål.

Alt dette har blitt realisert i år, 
så det er absolutt ikke mangel på 
kristne aktiviteter på Solborg.

Også ny «Jesus-vri»
I tillegg hadde vi en ny vri på vårt 
årlige «Jesus-prosjekt» der hver 
enkelt elev gjennon noen timer 

UKT - og Solborgs nye 
kristne profil
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skal reflektere over sin egen tro. I år ble dette 
gjort over to hele sammenhengende dager. 
Den første dagen skulle alle elevene samles 
tidlig og bli inndelt i grupper på fire og fire. 
Hver gruppe skulle gå fra Solborg og ned til 
sentrum der første stasjon var Frelsesarméen. 
På veien til byen skulle de snakke om følgende: 
Hvordan vil du definere din tro/ikke tro? Hva 
betyr Jesus for deg? På Frelsesarméen stod en 
offiser klar til å snakke om sitt forhold til tro og 
Jesus. Hvorfor er jeg her? Hvorfor er du her? var 
innledningsspørsmålet fra Frelsesarméoffiseren 
som tidligere hadde vært både lærer og rektor i 
folkehøgskolen.

Fra Frelsesarméen gikk så gruppene videre til 
neste post på «Jesus 2014», nemlig til en mini-
konsert i Hetland kirke med Aina og Aril Schøld 
med sterke sanger og vitnesbyrd. På veien dit 
fikk elevene en ny utfordring å snakke om. 

Og fra Hetland kirke gikk veien videre til St. 
Petri-kirke der vi fikk møte Fevang-brødrene 
som delte sin sterke troshistorie med elevene. 
Enda en problemstilling/gruppeoppgave ble 
gitt til elevene.

Dagen ble så avsluttet i Stavanger kino der vi 
så filmen «Heaven Is for Real», en sann historie 
om en liten gutt som under en kritisk operasjon 
på sykehuset «tar en liten snartur til himmelen» 
og beskriver det han erfarer der.

Dagen etter skulle så elevene arbeide i tre 
grupper og reflektere nærmere over hva de 
hadde opplevd dagen før eller over sitt forhold 
til tro. De kunne velge mellom en skrivegruppe, 
en sang-/musikkgruppe eller en foto-/bilde-
gruppe. Klokken 13.00 samme dag skulle så 
elevene samles i foredragssalen til en felles 
presentasjon. Og her var det utrolig mye bra 
som ble presentert.

Alt i alt føler vi langt på vei at vi har lykkes 
med våre nye prosjekter innenfor det kristne 
arbeidet, men dette arbeidet er i en kontinuer-
lig prosess hvor en aldri kan bli utlært. Bønn og 
gode samtaler med den enkelte elev er fortsatt 
det viktigste.
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BLINKSKUDD   Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle 
gjerne ha  presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

I høst har GV Foto lekt seg med bl.a. å lage en ny vri på kjente DVD-cover. Her ser du fire av omslagene, kanskje du drar kjensel på noen?
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Vannvittig innsats: Elevene på Solborg ble utfordret av Jæren fhs til å ta 
kaldt vann over hodet for en forskningssak mot en sjelden sykdom, ALS, og 
sendte stafettpinnen og en ny utfordring videre til en annen folkehøgskole. 
Foto: Linda Helen Hansen

Kledde Stavanger med rosa ballonger: Elevene på Solborg var oppe 
klokken 06.00 for å henge opp plakater og dele ut rosa ballonger i forbin-
delse med Strømmestiftelsens kampanje «Jobbskaper».  Kampanjen gikk ut 
på å hjelpe folk i andre U-land med midler så de kan få mulighet til å skape 
sin egen jobb. Her er Roselinn Takvam fra GV Connection klar til innsats.          
Foto: Krister Bokn

Fra Hakkebakke-
skogen: Her har 
de to hovedrollein-
nehaverne, reven 
Aleksander Eie og 
klatremus Maren 
Mikkelsen, funnet sin 
plass ved treet. I løpet 
av de 14 forestillingen 
gledet de og resten av 
Rampelys-klassen over 
3500 barn. 
Foto: Anne Birgit Kleiva

Fra «Det store 
showslaget»: Her har 
en gruppe elever tatt 
utfordringen og funnet 
en sang fra folkehøg-
skolens sangbok «Syng 
Livet», nemlig sangen 
«Forelska i lærer´n», 
under deres opptreden 
på «Det store showsla-
get» tidligere i høst.
Foto: Thuy-Trang 
Hoang
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Booking.com
Fra og med midten av oktober har Solborg folkehøgskole ligget inne på 
booking.com.  Vi prøver å få litt mer drift på de 6 rommene som ligger i 
3. etasje i Solborgbygget, også kalt Villa Solborg. Da tilbyr vi overnatting 
med frokost. De fleste gjestene vi har hatt er norske, i tillegg har vi hatt 
gjester fra 20 land; fra Kina i øst til Brasil i vest og Australia i sør. Veldig 
internasjonalt.

Det er tanken at vi i sommer skal kunne ta imot gjester gjennom booking.
com når vi har ledig kapasitet.  

Av Geir Ertzgaard

Siden begynnelsen av november har elevene på GV 
Foto levert foto til ”Tekstverkstedet”, en del av 
fredagsbilaget til Vårt Land. For de som ikke 
vet det, er Vårt Land en riksdekkende avis 
med et opplag på 23 000. Tekstverkstedet er en 
gjennomgang av hovedteksten som brukes på 
gudstjenestene hver søndag i alle landets kirker, 
hvor kjente skribenter leverer sine tolkninger av 
tekstene.

Samarbeidet kom i gang da Trygve Jordheim, Tro 
& kirke-redaktør i Vårt Land tok kontakt med foto-
lærer Geir Ertzgaard for å høre om skolen var interes-
sert i å bidra med bilder. Dette skulle være bilder som 
var elevenes egne tolkninger av tekstene.

At 20 000 lesere hver fredag får se bilder tatt av       
fotoelevene er stas, og samarbeidet er noe GV Foto vil 
ha med Vårt Land i uoverskuelig tid.

Fotoelever med fast spalte i Vårt Land

Bilde/Faksimilie fra Tekstverkstedet i Vårt Land. Til nå har elevene levert 5 bilder.
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When I traveled to Africa I expec-
ted to learn new things, experience 
a new culture, get closer with my 
class mates, and learn more Nor-
wegian. Of course I did not learn 
enough hence the english. While 
all of these things were great, I 
found that I learned the most 
from the Old Peoples Home and 
Maccumba Village. While they are 
different in many ways they had 
one thing in common, everyone 
was happy. 

At the Old Peoples Home, I 
remember going in and thinking 
“this is where they live” I was so 
shocked because I know that no 
one in the USA would ever live 
there. But they were happy. They 
had a roof, a bed and food even 
though it was the same thing for 
all three meals every day. As we 
walked around with our guide she 
explained to us that these people 
had no where else to go and that 
their home was all they had and 
that if they were not there, they 
would be on the street. So as I was 
thinking about how they lived, I 
asked myself the question; Would 
I be happy there or am I to used to 
my Western ways? I mean I don’t 
really want to eat the same meal 
everyday three times a day, I like 
variety.

The other place I learned a 
lot was in Maccumba Village. I 
remember as we were driving up 
to the village the people were run-
ning along side our bus they were 
so happy to see us and they had 
never met us. When I  got out and 

met my host family, we headed 
to their house and as we walked 
I remember thinking that this is 
what people think of when they 
think of Africa. When we finally got 
to the house it was just what you 
would expect; mud and straw. At 
first I thought it was so cute but 
then I took a better look at it and I 
realized that the entire family lived 
in this one or two room house and 
there were 12 people in the family. 
They lived in this house with no 
electricity, no running water, and 
no internet. If you wanted to take a 
shower, you went behind this little 
screen of straw and they gave you 
a bucket of water, it was normally 
cold, and a bar of soap and to wash 
you splashed the water on yourself 
to get clean. If you needed to go 
to the bathroom they had a little 
building with a hole in the ground 
for you and that was it. They lived 
with the necessities and we have 
so much more.

You see in both these places 
they have very little but they are 
alive and that makes them happy. 
They don’t need electricity, inter-
net, the newest iPhone, brand new 
clothes, or a large house. All they 
need is a house, food, and a way 
to keep clean. So I wonder do we 
need everything we have or do we 
just want it? I wonder how would 
you react if I told you that today 
I was going to take your mobile 
phone for the day and you could 
not have it or have internet for 
the entire day? Would you like it? I 
know that I struggle to go one day 

without Facebook or without my 
phone, but after this trip I have de-
cided to try to use those things a 
little less and maybe. I will go play 
some football even though I’m not 
very good, or just go outside and 
hang out with friends and have a 
conversation with them and not 
via text messaging a face to face 
conversation. I want to try to really 
connect with my friends and you 
can not do that via text message. 
I found that. Even though I did 
not always like the slow internet 
in Zambia or the fact that I could 
not get on Facebook, I learned 
the most when I did not have the 

ability to go on the internet and 
when I was away from the world. It 
is very refreshing. So when I think 
about all I have and all I want I re-
member that there are people who 
have much less and are happy, I 
don’t need that new iPhone, com-
puter, pretty dress. I have all I need 
and I need to try to be happy, and I 
am trying my hardest to be happy 
with it. So I encourage you go out 
enjoy the world and remember 
you are so lucky we all are because 
there are people who are happy 
just to be alive. So why aren’t  we? 

Trista Kurz

Afrika-betraktning

Omsvermet av barn: Linda Helen Hansen og Trista Kurz (til høyre) på 
besøk i landsbyen Makumba i Zambia, tydelig ikke så vanlig med hvite 
mennesker i denne landsbyen. Foto: Geir Ertzgaard
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Akershus
Aakrann Synne 
Aandal Vilde 
Antonsen Simen Litlehaug
Gjertsen Fride Gjedebo
Gullvikmo Celine Dahlberg
Haldorsen Pernille 
Jenssen Iselin  
Kongsrud Karoline 
Kristiansen Celine
Lilleengen Gidske
Lunde Snorre 
Marsalis Synniva Mai Alyce
Mikkelsen Maren Haanshuus
Nordby Linn 
Rinde Nicolai Kasper
Solbø Hanne Marie Lenth
Vidnes Martine 
Ørbech Hanne 
Åmdal Eirik Tveter 

Aust-Agder
Sæthre Camilla 
Værland Guro Sommer

Buskerud 
Brevig Maud Helle  
Carlsson Charlotte
Marstad Ingrid Rebekka 
Overen Rikke Yung Jee Breili 
Svendsen Isabel Foshaug 

Finnmark 
Hanssen Amalie Sophie Berg

Hedmark 
Donaldson Zandra Lisel Emilie 
Eie Alexander 
Goplen Ine Charlotte 
Gulli Hanna Haugsbø  
Kveberg Anne Aasen  
Sveen Eli-Anne

Hordaland 
Bauge Ranveig Møen  
Bettum Alise Hatlem
Bjørsvik Andreas Skjellevik
Bogevik Ida Maria  
Dankaew Thirayut

Fjellhaug Raymond 
Gjøsæter Henrik 
Hansen Linda Helen 
Hatteberg Njål Thunold 
Haugsdal Sigve
Hermansen Helene Lie
Hoang Thuy-Trang Trinh 
Horneland Amund
Iversen Marte Risnes 
Johannesen Øyvind Sæternes 
Lundø Lars Terje
Lygre Ingunn Hild
Myhre Øystein
Nyborg Sigurd 
Skjold Pernille Marie 
Skorge Francesca 
Stien Malene 
Søfteland Susanne Rød
Søgaard Martin
Torsteinsen Hanna 
Tysseland Elisabeth
Ulvenes Johannes Wikne 
Vaage Kristin  

Møre og Romsdal 
Gjerde Anett 
Olsvik Kristin
Solheim Linn Amalie Knoff

Nord-Trøndelag  
Næss Ingunn Trandem

Nordland
Birkelund Sofie  
Hansen Ruben Andre  
Jansen Hilde 
Karlsen Stein-Harald Ugseth 
Kristiansen Victoria Elise 

Oppland 
Johansen Thomas Rogne 
Skruklien Vilde

Oslo 
Andersen Vilde Løhre  
Behre Timothy Michael
Glomdal Sigrid Elisabeth
Hauso Øystein 
Holmstrøm Truls Ivar  

Karlsen Sindre Holten  
Moholt Simon 
Pladsen Tiril Brinch 
Salvesen Jacob Santiago
Scarvounis Sofia Alice  
Skillingstad Sanne Elisabeth
Wiig Guro

Rogaland 
Bokn Krister  
Edvardsen Line Vea   
Gjerland Ingunn  
Gjesdal Sondre   
Hansen Kirsten Edel Berg 
Jøssang Alexander  
Kurz Trista Elaine  
Langaker Sindre  
Lode Pia Marie  
Magnusdottir Arngunnur Yr 
Magnusdottir Margret Run 
Nærheim Marlene Åkra 
Solås Fredrik Nilsen 
Tungland Tobias Mæland 
Vasvik Mathias 
Vikse Karina  
Wergeland Anders Bringsjord 

Sogn og Fjordane  
Bjørnereim Markus  
Hunvik Sølve Robert Bø
Klungre Eirik
Lone Elise Reed
Sørebø Hanne
Takvam Roselinn 
Vee Sunniva 

Sør-Trøndelag
Gjørv Malin Albertsen 
Kilskar Karen Anna  
Landrø Helene

Telemark 
Bastiansen Marie  
Bergsli Tonje Elisabeth 
Forland Elisabeth 
Grindrud Isabelle Streitlien 
Kleiva Anne Birgit 
Paulsen Elisabeth  
Standeren Sunniva Greibrok 

Westbye Vilde Friis 

Troms 
Erlid Lisa  
Hansen May Isabel

Vest-Agder 
Berg Lasse  
Eriksen Celine Marcela
Høyland Nicolai 
Tvedte Ingjerd Aabel

Vestfold 
Christiansen Hanna  
Reitan Anne Josefine 
Tørnby Ida 

Østfold 
Aasberg Sigurd  
Barm Eline  
Berg Andrea 
Berger Maren Johanne  
Finpå Simen 
Lauritzen Mia Vårin 
Støle Nora  
Syverud Merethe

Canada  
Skadberg Sarah Esther 
Underwood Peter Norman

Filippinene 
Monoy Jhogin Mordeno 

Finland 
Hanninen Roosa

Nederland  
Iden Marianne   
Kronemeyer Jannik  

Sveits
Kalbermatten Lasse

Vietnam  
Nguyen Thuy-Anh Do  
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Av Hans Petter Nordal
Det svingte skikkelig godt av 
husorkesteret under ledelse av 
lærer Henrik Grydeland, som 
hadde fått med seg i alt seks elever 
i sitt fargerike band. Ja, for fargerikt 
var det på scenen. Lærer Sveinung 
Gjerde hadde pyntet scenen med 
forskjellige spotlights og designet 
nydelige baktepper som ble belyst 
i ulike farger. Bak miksepulten 
satt hjernen og regissøren bak 
hele konserten, nemlig lærer Kjell 
Andreas Westby. Han fikk ikke ufor-
tjent trampeklapp for det flotte 
arrangementet.

To dager senere, lørdag 13. de-
sember, var det klart for Prøysen-
seminar på Solborg. Det hele 
startet med en times konsert med 
trubadur og visesanger Bjørn 
Kallevig fra Stavanger som både 
sang og fortalte om Alf Prøysen. 
Deretter ble det allsang av de mest 
kjente sangene og julesangene 
til Alf Prøysen under ledelse av 
Henrik Grydeland, Linn Breivik og 
Hans Petter Nordal. Seminaret ble 
avsluttet med at elevene fikk noen 
gruppeoppgaver der de skulle 
reflektere litt over Alf Prøysens 
tekster, liv og virke. Alle har vi et 
forhold til Alf Prøysen, gammel 
som ung. Alle kjenner hans karis-
matiske stemme og husmannsbak-
grunn. Hans sanger og barneviser 
har blitt en del av den norske 
kulturarven gjennom flere genera-
sjoner. Han skriver innlysende om 
allmennmenneskelige situasjoner 
og skildrer godt livet menneskene 
lever. Jeg tror elevene koste seg 
med de kjente og kjære sangene 
som Prøysen har gitt oss.
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Julekonsert og Prøysenseminar
Siste uka før jul ble det mye sang og nostalgi på 
Solborg. Torsdag 11. desember var et av årets desi-
dert største høydepunkt på Solborg med en fantas-
tisk konsert der både elever, personalet og perso-
nalbarn sto på scenen og framførte julesanger i 
ulike sjangre og tonedrakt. Her fikk vi virkelig høre 
og se nye talenter stå frem og synge både kjente og 
mindre kjente julesanger m.m.

«Prøysen i 100»: Bjørn Kallevig fra Stavanger holdt en liten minikon-
sert og kåserte om Alf Prøysen for alle elevene på Solborg rett før jul.                                 
Foto: Hans Petter Nordal

Julesang med ny vri: Et knippe av årets elever synger julen inn, foran solist 
Zandra Donaldson og rapper Simon Moholt. Foto: Geir Ertzgaard

Stilfullt mannskor: Krister Bokn er 
solist når mannskoret fremfører  
«O helga natt.» Foto: Geir Ertzgaard
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18-19: Blinkskudd fra årets elever: v/ HP, Geir  m.fl.

Høststemning i Mosvannsparken. 
Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Kveldsstemning ved Mosvannet. 
Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Gladjente i Makumba. 
Foto: Kristin Vaage
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Solnedgang i Afrika. 
Foto: Kristin Vaage

Barn i Zambia. 
Foto: Kristin Vaage

Oppe til høyre: Lisa Erlid på BÆ-tur til Mån.  
Foto: Krister Bokn

Global Village ved Victoria Falls. 
Foto: Geir Ertzgaard
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Tenk deg at du skal begynne 
på en skole på Filippinene 
i august. Du kan ikke et ord 
filippinsk og du skal stå på 
scenen tre måneder senere å 
ha en rolle i et filippinsk bar-
neteater med mange replik-
ker. Ville du klart det?

Utrolig scenebragd
Av Hans Petter Nordal

Jhogin Mordeno Monoy fra Filippinene gjorde 
det utrolige. Hun kom for første gang til Norge 
i slutten av juli og begynte på Rampelys Scene 
og spilte «Ekornunge» i Thorbjørn Egners «Kla-
tremus og alle dyrene i Hakkebakkeskogen» i 
november.

– Hvordan var det å snakke norsk og opptre for 
i alt 3500 barn?

– Det var skremmende. Jeg var veldig nervøs 

og øvde hver dag i tre uker på mine replikker og 
norske sangtekster for å lære meg rett tonefall 
og uttale. Men det gikk veldig bra og jeg tror 
barna forstod hva jeg sa, sier en smilende og 
glad jente.

 Skjønt jente er hun ikke lenger, Jhogin har 
rukket å bli 26 år og har allerede gjort mye 
forskjellig.

– Ja, jeg har to års utdannelse som data-      
sekretær og et halvt års utdannelse som 
omsorgsarbeider. Dessuten har jeg jobbet fire 
år som renholdsarbeider på hotell.

– Men hvorfor ville du bryte opp det trygge livet 
på Filippinene og reise til Norge?

– Jeg har et par gode filippinske venner i 
Sandnes som fortalte meg om Solborg og jeg 
gikk inn på internett og sjekket om de hadde 
musikklinje da jeg er veldig glad i sang og mu-
sikk. Så søkte jeg UDI om oppholdstillatelse og 
var heldig å komme inn på Solborg.

Egentlig ville Jhogin gå på linja Musikkpro-
duksjon og utvikle sitt sangtalent, men den linja 
var dessverre full. Hennes neste valg var Scene, 
selv om hun ikke kunne et ord norsk. Det var 



derfor med stor skepsis hun fikk plass på den 
linja. 

– Ja, jeg kunne engelsk ganske bra og har et 
bra språkøre og ville lære meg norsk så raskt 
jeg kunne og derfor ville jeg velge linja Scene. 
Jeg studerer norsk to ganger i uken og plukker 
stadig opp mange nye ord og begreper, men 
det er så mange forskjellige dialekter her som 
gjør det litt vanskelig å forstå.

Elsker Norge og nordmenn
Jhogin er opprinnelig født i San Pablo i provin-
sen Jabonga Agusan del Norte på Filippinene, 
men hennes foreldre og fire yngre søsken bor 
nå i Davao på Filippinene. 

– Jeg savner familien min, men har kontakt 
med dem hver dag på internett. Jeg trodde det 
skulle bli verre å flytte hjemmefra, men når jeg 
virkelig ser og forstår hvilket fantastisk land og 
folk jeg har kommet til er jeg veldig takknem-
lig for å være her. Jeg bare elsker Norge og 
nordmenn allerede. Dette landet har så snille og 
hyggelige mennesker, det er ingen korrupsjon 
eller fattigdom her. Norge er utrolig bra orga-
nisert, det er rent og fritt her og mye vakker og 
variert natur. Men det er altfor kaldt, jeg savner 
varme og sol.

Det lyser i øynene til Jhogin når hun snakker 
om Norge og hun bare fortsetter å sammen-
ligne med Filippinene.

– Folk her i Norge har mer respekt for hveran-
dre, de er ikke så kranglete og slåssete som på 
Filippinene, og her er lite kriminalitet. Dessuten 
er det en helt annen trafikkultur her, trafikken 
er organisert og kultivert, hjemme er det total 
kaos i trafikken. Dessuten føler jeg det ikke er 
samme karakterpress her. På Filippinene var det 
veldig tøft å studere. 

– Men alt er vel ikke like bra med Norge?
– Nei, jeg savner mer ris til maten og jeg 

savner varme og sol. Det er for kaldt her og for 
mye regn.

Men uvær kan det virkelig være på Filip-

pinene også og Jhogin forteller om de mange 
tyfoner som har rammet landet.

– I fjor døde over 7000 mennesker som følge 
av tyfonen. Heldigvis kjente jeg ingen som 
døde, men min tantes hus ble totalskadd. Også i 
år ble vi rammet av tyfon, men heldigvis var det 
ikke så mange som døde denne gangen.

Vil bli i Norge
Jhogin har oppholdstillatelse i Norge til mai 
2015 og hennes ønske er å få jobb her og fort-
satt leve i Norge.

– Jeg vil gjøre alt for å lære meg bra norsk 
og søke på en jobb på et hotell eller begynne å 

studere helsefag. I Norge er det gode lønninger 
og godt og trygt å leve, så jeg håper jeg får bli.

Jhogin har ikke råd til å reise hjem til jul, 
men skal feire jul med sine filippinske venner i 
Sandnes.

– Ja, i jula skal jeg sikkert synge, danse, spille 
litt piano og gitar og holde kontakt med fami-
lien. Jeg har et motto som jeg prøver å etterleve 
og det er:

«Uansett hvilke utfordringer du får i livet, så 
tenk positivt og ikke gi opp!»

Og dette livsmottoet er det tydelig den alltid 
syngende, positive og glade 26-åringen lever 
opp til.
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H Ø S T E N  I  B I L D E R

«Bro» på Kjeragbolten: Både Adventure og Multisportklassen har vært 
på Kjeragbolten i løpet av høsten. Noen tok en «Usain Bolt» på bolten mens 
andre drev med lett turning. (Ikke å anbefale) Foto: Kjetil Sætre

Blåtur med Adventure: Hanna Gulli og Eirik Tveter Åmdal på Adventure 
slapper av og nyter den fine naturen i Frafjordheiene. Foto: Kjetil Sætre

På trikketur med Multisport: Hele Multiklassen lærte seg trikkesykling og 
tok bl.a. en tur til Stavanger sentrum der de ble intervjuet av Stavanger Aften-
blad for deres merksnodige fremkomstmidler. Foto: Terje Todnem
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Hva skjer på Solborg i 
det nye året?
10. januar: Konsert ved Ingrid Frøsland, tidligere 
Solborg-elev.

17. januar: Nyttårsball

22. januar: Vi besøker utdanningsmesse i Stavanger.

24. januar: 1-årstreff. Årets og fjorårets elever møtes.

28. januar: Vi går på Rønningen FHS sin musikal i 
Konserthuset.

4. februar: Dramaforestilling ved Rampelys Scene

7. februar. Oscarnight: Kåring av årets beste film.

25. februar: Besøk av Einar Lunde

25.-26. februar: Innsamlingsdager, solidaritet

3. mars: Bokdag. Vi besøker bl.a. biblioteket i 
 Stavanger

9.-27.mars: Global Village reiser til Hong Kong, 
Vietnam, Kambodsja og Thailand,  Film & Media reiser 
til Australia, Adventure reiser til USA (Salt Lake og Los 
Angeles), Bilde & Form, Rampelys og Klær, mote og 
design reiser til USA (New York, Los Angeles og San 
Francisco) og Multisport Pluzz reiser til Kenya.

16. april: Minner fra studieturene. Vi forteller hveran-
dre hva vi har opplevd på tur.

24. april: Sponsorløp

25. april: Solborg Grand Prix

29. april: Revy ved Rampelys

8. mai: Konsert

8. -10. mai: Foreldrehelg 
14. mai: Siste kveld med gjengen.

15. mai: Avslutningsdag

29.-31. mai: Elevstevne

6.-7. juni: 5-/ 10-/ 25-årstreff

I år har vi treff for 5- ,10- og 
25-års jubilanter 6.-7. juni. 
Program og påmelding kommer senere. 

Velkommen!

1-årstreff
Vi ønsker alle elever fra skoleåret 2013-2014 
velkommen til 1-årstreff på Solborg folkehøgskole,  
lørdag 24. januar 2014.
Program og påmelding kommer på www.solborg.fhs.no

Tut hvis du skal på jobb: Vilde Friis Westbye, Vilde Skruklien og Hilde Hansen fikk bilistene i 
Stavanger til å tute i forbindelse med deres stunt for Jobbskaper-kampanjen i høst. 
Foto: Hanne Marie Lenth Solbø



Returadresse: 
Solborg Folkehøgskole, 

4021 Stavanger

B 

Vær med og skaff elever 
til Solborg - et år de vil 
huske! 

Følg oss på vår hjemmeside:  
www.solborg.fhs.no


