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Journalist-«quizzeren»
Østlandsjenta Anne Mone Nordahl
har jobbet med nyheter for TV2
og NRK. Men nå har hun dratt fra
den urbane Oslo-gryta til bergstaden Røros for å finne lykken som
frilansjournalist og «quizzer».

ANDAKT

Mr. ”Handyman” slutter
”Selvlært er vellært, arbeid en
velsignelse, variasjon et «must».
Kloke ord fra en klok mann som
elsker å jobbe. Men nå er vedlikeholdsarbeider Sven Sunde 75 år og
pensjonisttilværelsen må en gang
pleies.

Klart Khan Kan
Nei, neppe danse can-can, men bli
Norges beste basketballdommer
og kanskje en dyktig jagerpilot - ja,
det kan Khan klare. Muslimen Zaki
Khan er også historisk da han er
den første norskfødte pakistaneren
som har gått på Solborg.

ved Sven Sunde

Guds rettferdighet og nåde
I Joh. 16:8-9 sier Jesus at når talsmannen (Den Hellige Ånd) kommer så skal han
overbevise verden om synd fordi verden ikke tror på Jesus. Mennesker lar seg ikke
lett overbevise om at de er syndere, for de vil jo være gode. Mennesker elsker det
de anser verdifullt for seg selv; familie, venner, et godt navn og rykte og denne
verdens rikdommer, og de er villige til å ofre tid og krefter for å ta vare på slike ting.
Men gjør en noe godt når målet er hva en selv kan oppnå?
Guds lov krever kjærlighet, ikke bare til venner, men til ethvert menneske og
her svikter vi alle. Derfor blir vi heller ikke akseptert av Gud, for Gud hater synd.
Syndenaturen er ikke noe kosmetisk som kan rettes på. Den er selve grunnvollen i
menneskesinnet, og Moseloven sier at den som synder skal dø.
Fordi vi alle ble syndere på grunn av Adams fall, sendte Gud Jesus Kristus som
døde til fastsatt tid for ugudelige og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Jesu liv
var en oppfyllelse av Moseloven, men Jesu død var også en oppfyllelse av lovens
krav, for han døde for våre synder. Men når synderen er død, kan ikke loven kreve
mer. Den ble parkert. Den er nyttig til å skape syndserkjennelse og behov for den
frelse Gud fullførte i Jesus Kristus.
Jesus kom ikke til verden for å frelse synden, slik som noen ser ut til å tro? Han
kom for å gi oss et nytt liv og en ny rettferdighet. Han gav seg selv i vårt sted så
vi kunne bli stående for Gud, kledd i hans rettferdighet. En rettferdighet som er
virksom allerede her i verden i dem som tror på Jesu navn for det er Jesu Ånd som
helliggjør.
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Læring for livet
Folkehøgskolene i Norge skal
bli ledende i å utdanne unge
mennesker til bærekraftsagenter.
Og aksjonslæring er strategien
som brukes for endring. Læring
gjennom aksjon og refleksjon, GLL
–modellen; gjort – lært – lurt?

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

Life Changing Fitness
Dette er navnet på Solborgs nye
populære linje som tar for seg idrett,
helse og kosthold. Her lærer man om
sammenhengen mellom sunn mat
og god helse og en ønsker å skape
gode og sunne livsvaner som elevene kan ta med seg videre i livet.

SIDEN SIST
Solborg, Solborg, navnet skaper
gode minner,
Solborg, Solborg, skolen er en sikker
vinner.
Livet her er kjempebra, Solborg gjør
meg fri og glad, for Solborg...
Jeg tror at strofene fra vår kjære
Solborg-sang ligger godt forankret i de 150 elevene som forlot
tunet 12. mai i år. Nye vennskap er
utviklet, verdensbildet med nye
reisemål er utvidet, personligheten
er utforsket, nye fag og aktiviteter
er utprøvd, og bærekraft, livstro og
solidaritet er utfordret.
Hva vil huskes?
Hva den enkelte vil sitte igjen med
etter et år på Solborg er nok veldig
individuelt. Vennskap, turer og det
gode samholdet står nok som en
fellesnevner for de fleste. Men hvor
mange vil tenke tilbake på f.eks.
gladsangtimene med Henrik og
Kjella, fellesvasktimene med Bjørg
Marit, Fjesbokbildene ved Geir, alle

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
www.solborg.fhs.no
Omega Trykk

Våre nye landsmenn
Året 2015-16 vil også huskes for
den store flyktningestrømmen til
Europa og Norge. På Solborg fikk vi
plass til fire ungdommer fra Eritrea
som alle har en tøff flyktninghistorie bak seg.

Av Hans Petter Nordal
forestillingene til Rampelys Scene
ved Marit, eventyrlesing som morgenord ved Linda, lovsangsmøtene
i Solborg-villaen m.m. ?
Og hva med at vi etter nyttår fikk
fire nye elever fra Eritrea, at vi
for første gang i Solborgs historie arrangerte Sirkus Solborg, at
matsalen ble bedre støyisolert
og fikk nye spotlys i taket, at et
flunkende nytt dametoalett ved
resepsjonen kunne innvies før
avslutningsfesten, at årets utgave
av Solborg Grand Prix ble profesjonelt gjennomført med innleid
hjelp og utstyr fra NRK, at mange
elever overgikk seg selv med antall
runder rundt Mosvannet under
årets sponsorløp for Kambodsja,
eller at kjøkkenet og alle lærerne
stilte opp som kelnere og serverte
fin frokost en høstmorgen... - vil så
dette huskes?

Hva vil savnes?
For oss som jobber på Solborg vil
først og fremst den enkelte elev

savnes. Og ikke minst når noen av
de ansatte slutter. Nå til sommeren
takker vår kjære vaktmester Sven
Sunde for seg etter over 25 år på
Solborg. Da vi lyste ut hans stilling,
fikk vi inn over 85 søkere til jobben,
noe som også forteller om det
tøffe arbeidsmarkedet i Stavanger
etter oljekrisen den siste tiden. Og
den nygifte dramalæreren, Linn
Breivik Gjerde, som det siste året
har hatt permisjon og jobbet som
lærer på Madlavoll skole, har takket
nei til videre engasjement etter
sine 7 år på Solborg.
Relasjoner skapes, både gjennom
ansatte, ansatte og elever og ikke
minst elever seg i mellom. Gjennom et år på Solborg ønsker vi
også å skape relasjon til Jesus som
vi ønsker skal bli Veien, Sannheten
og Livet for våre elever. Det er og
blir vår store visjon som kristen
folkehøgskole å få bringe det gode
budskap om frelse og forsoning til
våre elever. Vi får være med å så.
deretter håper vi at noe av det vi
har sådd vil falle i god jord.

Som en person sa; «Når dere har et
så fantastisk budskap å forkynne,
må jeg virkelig beundre deres ro.»
La oss gjøre de ordene til skamme
og vitne frimodig om det vi tror på.
God sommer!
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A K T U E LT

Aksjonsforskning og bærekraft
Skoleåret 2015/16 er Solborg en av 42 folkehøgskoler som har vært med i prosjektet
Akjsonsforskning og bærekraft. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehøgskolene og Fremtiden i våre hender. Fra Solborg har det vært en elev, en lærer og en
IKV-ansatt som har hatt ansvar for prosjektet.
Av Anne Marit Træland

Bærekraft: Her har elev på GV Foto Pro Ragnhild Morland prøvd å
illustrere begrepet bærekraft gjennom å ta bilde av den nødvendige
vegetasjon i regnskogen for vårt klima.
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A K T U E LT
Aksjonsforskning er en form for forskning
som utføres ved at den som forsker er tett på
virksomheten eller området det forskes på.
Retningen står i motsetning til forskning der
forskeren trer inn i et område som utenforstående. Formålet med aksjonsforskning er å
ha en direkte og umiddelbar påvirkning av
forskningsområdet. Målet er å bidra til å finne
løsninger på menneskers praktiske problemer i
en virkelig situasjon.
For å skape bærekraftige samfunn må man
jobbe på ulike plan for å få det til; både miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig (sosialt).
Målet er å skape endringer i enkeltmenneskers
liv og samfunnet generelt for å kunne leve mer
bærekraftig og for å ta et felles ansvar for å ta
vare på jorden vår.

Plast ut – bærenett inn
For at elevene skulle forstå konseptet, begynte
vi med en spørreundersøkelse på Solborg angående bruk at plastikkposer vs. bærenett ved
innkjøp på butikker. Ved å skape litt kunnskap
rundt plastikk og hva det gjør med miljøet, fikk
man en så stor bevissthet rundt dette at 35-40
% av elevene ønsket å endre seg med tanke på
å bruke bærenett istedenfor plastikkposer.

Tre forsøksklasser
Det har vært 3 klasser som spesifikt har jobbet
med bærekraft på sine linjer;
1 Global Village Foto har brukt aksjonsforskning som metode for nettbasert undervisning. Spørsmålet har vært: Hvordan kan
nettbasert undervisning være med på å skape
mer motivasjon, nærhet til veileder og klassefellesskap?

2 Global Village Connect har brukt aksjonsforskning i ulike metoder og temaer som
omhandler bærekraft for å belyse områder
på det globale, lokale og personlige plan.
3 Life Changing Fitness har hatt forkus på trening og kosthold for å skape livsendring.

Ulike prosjekter
Foruten plast har vi hatt fokus på bruk av tøymykner når en vasker klær, bruk av palmeolje
i produkter og hva det gjør med regnskogen
hvis man hogger den ned til fordel for å plante
palmetrær. Et stort tema har vært kjøttproduksjon og det har resultert i at kjøkkenet
har begynt å lage kjøttfrie måltider. Connectelevene har lært mye om miljøgevinsten med å
kutte kjøtt, så nå gjenstår det bare å se om det
blir noen vegetarianere ut av de i fremtiden!
Foto-klassen har arrangert strømfri (og mobilfri!) kveld med mye sosialt og hygge. Connectelevene og LCF-elevene har lært om økologi
og besøkt Ullandhaug økologiske gård. Etter
dette besøket ville elevene på Connect finne ut
om økologisk frukt smaker bedre enn ”vanlig”
frukt. Vi gjennomførte en blindtest på epler og
bananer. Nesten 100 % syntes at de økologiske
bananene smakte best og at det var mer smak
i de, men om eplene var det mer delte meninger. Men summa summarum ble de økologiske
fruktene kåret til de med best smak!
Dette er noe av de spennende tingene som
har skjedd på aksjonsfronten på Solborg dette
skoleåret. Min påstand er at ved å jobbe med
aksjonslæring og bærekraft, så skaper det mer
bevisste og motiverte elever som er villige til
å skape endringer på det personlig plan. Dette
vil igjen ha ringvirkninger lokalt og globalt! Vi
gleder oss til å fortsette til høsten!
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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 LT

Solborgs handyman slutter
Vedlikeholdsarbeider Sven Sunde fylte 75 år i april.
1. august har han
siste arbeidsdag
på Solborg, og blir
pensjonist på fulltid. Han har dermed
jobbet 8 år utover
aldersgrensen,
noe som er svært
uvanlig.

Av Kjell Konstali
Sven har alltid hatt stor glede av
å gå på jobb. Da han ble 67 år, fikk
han muligheten til å fortsette på
Solborg.
– Variert arbeid, en fin arbeidsplass og gode kollegaer, er pensjonisttilværelse nok for meg, sa Sven
i 2008. Jeg bare elsker å jobbe.
Dermed har Solborg nytt godt
av Svens allsidighet og faglige
dyktighet disse årene.

Kompetansen og mannen var
allerede ansatt hos oss.
– Mitt motto er at ingenting er
umulig, alt kan læres, sier Sven.
Sven er selvlært på det meste
og har en unik erfaring og kompetanse. En handyman.
– Den varierte arbeidshverdagen på Solborg, gjør dagen
spennende. Variasjon er et must.
Jeg kan gå lei hvis jeg må holde
på med det samme dag etter dag,
men det slipper jeg her.

Allsidig

Far var byggmester

Trengte skolen en snekker, blikkenslager, fliselegger, taktekker, maler,
tapetserer, murer eller forskaler, så
trengte vi ikke ringe etter fagfolk.

Sven Sunde forteller at han var
skoleflink. Muligheten lå åpen
for han til å utdanne seg i ulike
retninger. Men han ble snart klar
over at han ville gå i sin fars fotspor
og jobbe i byggebransjen. Sven ble
tømmermann og begynte i farens
byggefirma. Det var en fin tid.

Jobb på Solborg folkehøgskole
I 1991 begynte Sven å jobbe som
vedlikeholder på Solborg. Det
var ganske tilfeldig. På den tiden
jobbet Sven i Trelastkompaniet.
Firmaet gikk konkurs og han måtte
se seg om etter ny jobb.

Husbyggeren: Her er Sven Sunde
sammen med Terje Todnem høsten
1996 der de legger en av grunnmurene til de tre små boligene på
Solborgtomta.
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– Det passet godt at det var en
ledig jobb på Solborg. Her har jeg
trivdes og hatt det godt.

Allsidige interesser
Sven er nysgjerrig av natur og
har interesse for de stor spørsmål
i tilværelsen. Datamaskinen og
bøker er han glad i. Han leser seg
opp på klimaspørsmål, issmelting,
verdens tilblivelse, islam og jødenes historie.
– Fjernsyn og underholdning
har aldri vært noe for meg. Da er
det bedre å søke kunnskap og
opplysning.

Den kristne tro
Sven vokste opp i en kristen familie. Ble sendt på søndagsskolen og
ble en kristen i ungdomsårene.
– Det har jeg aldri angret på.
For meg er Jesus veien, sannheten
og livet.

Nyte sitt otium
Fra høsten skal Sven bli ordentlig
pensjonist.
– Ja, det blir både godt og rart.
Dagene blir nå fullt og helt mine.
Jeg er litt på etterskudd med hus
og hage hjemme. Nå får jeg ha litt
fokus på dette og ellers ta dagene
som de kommer.
Vi takker Sven for hans flotte
innsats for Solborg. Lykke til med
pensjonstiden, og alt godt for
framtiden!

NYTT LINJETILBUD

Life Changing Fitness
Dette skoleåret startet
Solborg opp en helt ny
linje som fikk navnet
Life Changing Fitness.
Dette er en linje for ungdom som er opptatt av
helse, trening, kosthold
og livsstilsendring. Det
er tidligere idrettslærer
på Adventure, Kjetil Sætre, som er initiativtaker
og lærer på den nye
populære linja.
Av Hans Petter Nordal
Linja Life Changing Fitness (LCF)
hadde full søkning i sitt første
leveår og er allerede fulltegnet for
neste skoleår, hva tror du er grunnen til denne interessen?
– Jeg tror at svært mange ungdommer er opptatt av trening og
kosthold og ser mer og mer sammenhengen i dette. Både ungdom
spesielt og samfunnet generelt er
opptatt av å ta vare på seg selv og
finne oppskriften på «det sunne
liv.»
– Men hva er «det sunne liv»?
– Det er å fange opp helheten.
Både sinn, sjel, ånd og legeme er
viktig. Som mennesker er vi veldig
sammensatte, det fysiske, psykiske
og mentale henger sammen. Vi må

se både helheten og balansen og
samtidig lære å sette individuelle
mål og oppnå de. Det å leve mer i
pakt med naturen og i pakt med
seg selv og sine medmennesker
tror jeg er noe av oppskriften på
det sunne liv. Vi er skapt til å være i
bevegelse, det gjelder både på det
fysiske og mentale planet.

Learning by doing
– Litt av filosofien din er at «selvlært
er vellært», betyr dette at elevene
dine må tilegne seg kunnskapen
selv?
– Nei, ikke alt selvsagt, det er en
del felles undervisning, men på en
slik linje er det så mange individuelle behov og målsettinger. Det
er viktig at hver enkelt må jobbe
med sine egne mål, sette opp sitt
eget treningsprogram og sitt eget
kostholdsprogram i samråd med
lærer/personlig trener. Jeg ønsker
at elevene skal starte sin egen
prosess og gjennom året bygge
opp sin egen verktøykasse som de
kan ha bruk for videre i livet. For
eksempel lære å lage god og sunn
mat fra bunn av, finne treningsmetoder og øvelser som forbedrer
egne målsettinger og lære å mestre mange av livets utfordringer
også på det mentale område.

Livsstilssykdommer?
I dag snakkes det mye om
livsstilssykdommer, men flere
samfunnskritikere mener at det

rette navnet på våre nye, moderne
sykdommer bør være sivilisasjonssykdommer. Det innebærer at de
følger naturlig den typen landbruk,
husdyrhold og matproduksjon
som styresmaktene har medvirket til å gjøre dominerende. Feil
kosthold og uutforskede giftstoffer
er av svenske forskere anslått til
å være årsaken til mellom 40 og
70 prosent av alle krefttilfeller. Og
folkehelseinstituttet anslår at mellom 25 og 52 prosent av befolkningen pådrar seg psykiske lidelser i
løpet av livet. Og mye av dette skal
visstnok ha sammenheng med den
maten vi spiser. For 90 prosent av
den maten som er i butikkhyllene
er enten sprøytet, genmanipulert
eller usunt bearbeidet. Man kan
nærmest fastslå at løgnen er det
eneste rene i mange av butikkens
bearbeidede matvarer. Så hva skal
vi til slutt spise, Kjetil?
– Bruk sunn fornuft og ikke bli

Treningstur til Dubai: Klassen LCF
dro til De forente aribiske emirater for å bl.a. trene på det kjente
treningssenteret til Ian og Inger
Houghton som driver Scandinavian
Health & Performance.
Foto: Knut Magne Løvaas
for fanatisk. Men mer generelt kan
jeg si at du bør velge matvarer
med så få ingredienser som mulig,
velg kortreist mat, velg matvarer
med kort holdbarhet, de har gjerne
færrest tilsetningsstoffer. Og kjøp
gjerne matvarer direkte av bonden. Velg gjerne økologisk frukt
og grønt, velg Svane-merkede
produkter, unngå for mye sukker,
unngå lettprodukter, velg heller
fettkilder som er rike på Omega
3, vi får i oss alt for mye Omega
6 dessverre. Spis også dyr og fisk
som selv har fått lov å bestemme
hva de skal spise.
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4-4-2
4-4-2 har denne gang blitt til 5-4-2 eller rettere sagt 6-4-2.
Elevstevne er tid for mimring og de gode Solborghistoriene.
Hvert år kommer mellom 130 til 150 elever på elevstevne. Og
alle spør seg; Hvor har det blitt av alle disse årene? Hva har
forandret seg i livet, hva har vært stabilt? Hver enkelt kommer både med sin livshistorie og troshistorie. Latteren sitter
løst og stemningen er god. «Det verste med å bli eldre er at de
jevnaldrende ser så fryktelig gamle ut.» «Du vet du begynner
å bli eldre når lysene på kaka koster mer enn selve kaka.»
til med ødeleggelsene under
streng og væpnet bevoktning.
Hele rørsystemet med vann var
bl.a. ødelagt. Vi brukte vaskevannsfat og vi hadde utedo. Ellers kan
jeg huske at vi gikk i skjørt på skøyter på Mosvannet. Husker også alle
grisene som de hadde på Solborg
som ble slaktet til julemiddagen.

Navn: Borghild Gjedren
Alder: 89 år
Sivilstand: Enke, 10 barn, 32 barnebarn og 26 oldebarn
Bor nå: Bjerkreim
Kommer fra: Klepp
Elev på Solborg: 1945-46
Linje på Solborg: Praktisk linje;
sying, veving, husstell.
Yrke: Husmor/Bondekone
Hobby/Interesser: Kristent arbeid
og aktiv i Kristelig Folkeparti
Et livsmotto/råd?: Nøkkelen til
det gode liv ligger i vennskap,
relasjoner, arbeid og å få være i
bevegelse og ha Gud med i hverdagen.
1. Vi var det første kullet etter
krigen og et stort hakekors på
Ljosborgveggen møtte oss. Vi kom
til en skole som var helt ramponert
etter krigen og Nazifangene fra
Skadberg fengsel kom for å hjelpe
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2. Solborg hadde et godt rykte på
seg tross strenge regler. Det var
gode lærekrefter og vi lærte mye.
Og det viktigste var det gode samholdet og venner for livet.
3. Det startet med frokost, så
andakt i foredragssalen før tre
timer med teori før lunsj. Deretter
hadde vi lunsj i kjelleren i Solborgvillaen der alle fikk havresuppe og
brød med kun smør på. Til middag
hadde vi ofte komle og til kvelds
fikk vi ofte syltetøy og ost. Vi hadde
frivillige timer på ettermiddag/
kveld; bl.a. engelsk, matematikk og
orgelspill. Det måtte være ro klokken 22.00 og kun en dag i løpet av
året fikk vi besøke gutteinternatet.
4. Det er rom og fasiliteter og
reglement. Solborgvillaen er heldigvis her enda, det er en perle, ta
godt vare på den.

2 grunner:

1. Alle er jubilanter i år.
2. Alle har et godt minne fra Solborg.

4 spørsmål:
1. Hva er ditt beste minne fra Solborgåret?
2. Hva fikk du igjen etter et år på Solborg?
3. Hvordan vil du beskrive en vanlig dag på Solborg da du gikk der?
4. Hva er den største forskjellen på Solborg i dag og den gangen du gikk der?

søke et annet internat. Husker også
at hver enkelt elev måtte synge for
musikklærer Eielsen for å se om de
var egnet for skolekoret.

Navn: Ernst Skogerbø
Alder: 83 år
Sivilstand: Gift (enkemann),
4 barn, 8 barnebarn, 2 oldebarn
Kommer fra: Årdal i Ryfylke
Elev på Solborg: 1950 - 51
Linje på Solborg: Praktisk linje;
sløyd
Yrke: Jobbet på lager på Rosenberg
Hobby/Interesser: Blomster/
hagearbeid
Et livsmotto/råd?: Vær aktiv, ikke
sett deg ned.
1. Husker allerede fra første
skoledag hvor alle vi fra Ryfylke
ble hentet på kaia i Stavanger av
en gammel lastebil med lasteplan
uten grind. Her satt vi oppå koffertene våre og ble kjørt opp til
Solborg. Vi hadde med oss rasjoneringskort hjemmefra som vi måtte
ha for å få mat på skolen. Men vi
fikk god mat, hjemmebakt brød og
havresuppe. Husker også den ene
dagen i skoleåret vi fikk lov til å be-

2. Året på Solborg var et givende
år, her vokste vi som mennesker og
det ble virkelig en skole for livet.
Vi hadde veldig godt samhold og
fikk mange nye venner.
3. Frokost, andakt, så teorifag
som norsk, matematikk, historie,
kristendom. Så praktiske fag etter
lunsj og noen hadde engelsk og
orgelundervisning på ettermiddagen. Kristne møter på kvelden.
4. Det meste har vel forandret seg;
fagene, fasilitetene, reglene. Vi sov
tre på hvert rom, hadde kun kaldt
vann på gangen og dusjet kun en
gang i uka etter gymtimen - det er
nok utenkelig for dagens Solborgelever.

Gerd Lillian Solbakken Borø

4-4-2

Av Hans Petter Nordal
Alder: 77 år
Sivilstand: Gift, 2 barn, 6 barnebarn
Bor nå: Sandnes
Kommer fra: Skudesnes
Elev på Solborg: 1955-56
Linje på Solborg: Praktisk linje;
sying, veving, husstell.
Yrke: Sykepleier, jobbet i psykiatrien
Hobby/Interesser: Menighetsarbeid, speiderarbeid, pensjonisttreff,
frivillig arbeid
Et livsmotto/råd?: Framsnakk
mennesker, det er alltid noe positivt å si.
1. Det beste minnet er nok de
kristne samlingene som gjorde at
jeg ble en kristen. Ellers husker jeg
at vi hang opp en dyne i flaggstanga hvorpå Eielsen ble svært sint og
sa at vi skulle ha respekt for flagget
og flaggstanga.
2. Vi lærte å ta hensyn til hverandre.
Vi bodde tre stykker på et lite rom.
Vi lærte å bygge relasjoner gjennom å se hverandre og respektere
hverandre. Det mellommenneskelige var viktig, man kommer ut som
et nytt menneske etter et år på
folkehøgskole.
3. Frokost med bordbønn, andakt,
undervisning i kjelleren på Solborgvillaen hvor vi satt på faste
plasser selv om det ikke var bestemt. På kveldene hadde vi mye
sosialt samvær på jenteinternatene
hvor vi kunne kikke på guttene.
4. Store bygningsmessige forskjeller og respekten for lærerne var
mye større. Det er en helt annen
tone mellom lærer og elev nå.
Turer og utflukter er helt endret, vi

reiste kun til Avaldsnes, i dag reiser
de i hele verden. Vi var hjemme
kun en helg i løpet av året og sluttet skolen allerede til påske.

kjæreste på Solborg som senere
giftet seg med.

Yrke: Pleiemedhjelper
Hobby/Interesser: Håndarbeid

2. Foruten min ektemake, så var
det å komme på en kristen skole
utrolig godt. Her fikk vi tatt et bevisst valg og vårt folkehøgskoleår
ble virkelig en skole for livet. Det
kristne fellesskapet betydde utrolig mye for oss som 17-åringer.

1. Det må vel være da nesten hele
skolen ulovlig snek seg ut av skoleområdet og gikk rundt Mosvannet midt på natta. Men dette ble
oppdaget av rektor Eielsen som
kalte hver enkelt elev inn til seg
og truet oss med å sette oss ned i
orden. Vi fant på mye rart; bl.a. frøs
vi ned alt bestikket i fryseren. Vi
hadde vannkrig med guttene og
ble hevet i dusjen til guttene. Ellers
kan jeg huske vi hadde komle til
middag hver torsdag. Vi var i alt
180 elever og av dette var det 150
jenter og kun 30 gutter, dvs. at en
av gutta raskt regnet ut og sa; «Hei
gutter, har dere funnet ut at det er
fem jenter pr. gutt?» Men det ble
faktisk ingen gifte par fra vårt kull.

3. Det var frokost, morgensamling
med andakt, fellesvask, teoritimer
før lunsj og gjerne praktiske fag etter lunsj samt lesetid på ettermiddagen. På kvelden fikk vi lov til å se
på Dagsrevyen.

Navn: Eldbjørg Skjeggedal og
Gudmund Skjeggedal
Alder: Begge 67 år
Sivilstand: De er gift, 4 barn, 11
barnebarn (derav 9 gutter)
Bor nå: På Greipstad
Kommer fra: Hun er fra Setesdal,
han er fra Buøy
Elev på Solborg: 1965-66
Linje på Solborg: Begge praktisk
linje. Hun sying, veving, husstell.
Han sløyd/motorlære
Yrke: Hun: sykepleier, Han: platearbeider
Hobby/interesser: Menighetsarbeid i Greipstad (begge)
Et livsmotto/råd?: Se positivt på
livet og vær takknemlig!
1. Det er allerede første skoledag
hvor vi traff hverandre og ble
kjærester etter en rask spasertur
på kvelden i Mosvannsparken. Vi
fikk være ute fra 21.15 til 21.45 og
på den tiden rakk vi å bli kjærester
og holder sammen den dag i dag.
Også min kamerat Johan Sivertsen
og han som er rektor på Karmøy
folkehøgskole nå, Kjell Arne, fikk

4. Det er mye. Fasilitetene først
og fremst. Og linjetilbudet og det
mangfoldet som ligger i linjetilbud
og valgfag i dag. Reglementet er
enormt endret, vi hadde det veldig
strengt. Men det lærte oss mye om
dannelse og nå 50 år etter ser vi
tilbake på Solborgåret med stor
takknemlighet og de verdiene som
lå i vårt gode fellesskap.

Navn: Tove Tveita
Alder: 57 år
Sivilstand: Gift, 3 barn, 2 barnebarn
Kommer fra: Haugesund
Elev på Solborg: 1975-76
Linje på Solborg: Praktisk linje;
sying, veving, husstell.

2. Først og fremst et bedre menneske. Jeg vokste både sosialt og
faglig på dette året. Fag ble mer
motiverende når vi ikke måtte
prestere. Ellers er det fellesskapet,
samholdet, og vennskapet som
betød mest.
3. Husker vi hadde bl.a. medialinje,
sosiallinje, idrettslinje, bibel-og
ledertreningslinje, båtbyggerlinje,
motorlinje, form og farge, sløydlinje og musikklinje. Ellers husker
jeg godt turen med skoleskipet
Gann og at 17 elever fikk dra på tur
til Israel.
4. Reglene og fasilitetene. Vi hadde
kun to dusjer og to toaletter i hver
etasje. Og vi måtte være på rommene våre klokken 22.00 og da
skulle det være ro.
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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.

HVOR ER DE NÅ?

Journalist-quiz;
Hvem gikk på Media-linja på Solborg i 2007/08,
tok bachelor i journalistikk på høgskolen i Oslo,
jobbet 3,5 år for TV2 og
1,5 år for NRK før hun
flyttet til Røros og ble
frilansjournalist der?
Riktig svar: Anne Mone
Nordahl
Av Hans Petter Nordal
Det var naturlig å starte dette
portrettet med en quiz fordi intervjuobjektet er en ivrig quizzer på
Skanckebua på Røros.
– I jobben min som nyhetsjournalist har jeg alltid vært vant til å
stille spørsmål, men når jeg spiller
quiz får jeg endelig muligheten til
å svare.
Den unge frilansjournalisten
(27) er født nysgjerrig og har alltid
vært samfunnsengasjert og politisk engasjert.
– Det ligger nok litt i blodet,
min far er journalist og jeg har
alltid syntes at hans jobb har virket
inspirerende. Jeg har alltid hatt en
drøm om å bli journalist, både fordi
man får oppleve mye, treffe spennende mennesker og fordi jeg liker
å uttrykke meg. Når det gjelder
valget om å jobbe med nyheter,
var det mer tilfeldig. De fleste som
ønsker å bli journalister, starter
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I aksjon for NRK: Utallige intervjuer med både kjente og ukjente politikere har det blitt for Anne Mone
Nordahl. Her er hun under Venstres valgvake under kommunevalget i fjor høst. Foto: Privat
gjerne som nyhetsjournalister selv
om de kanskje ikke ender opp
akkurat der.

Usikker jobb?
Nå har jenta fra Mjøndalen tatt en
pause fra nyhetsjournalistikken og
startet for seg selv som frilanser.
– Det er både fordi jeg trives
aller best med å skrive featurereportasjer og nå står fritt til å
velge de historiene jeg selv synes

er spennende. Men også fordi det
er en bransje i stor endring, og som
sliter med å finne nye inntektskilder. Det kan tidvis både gå ut over
kvaliteten på journalistikken og
ikke minst vilkårene for medarbeidere og midlertidig ansatte. Hva
slags type journalistikk man tjener
penger på i fremtiden, er vanskelig
å spå. Og om det er en type journalistikk jeg vil trives med å jobbe
med, er jeg sannelig ikke sikker på.

TV2 og NRK
– Men tilbake til dine år i TV2 og
NRK, hvordan startet det hele?
– Det var gjennom utplassering
i TV2 i første klasse på journalistikk.
Da fikk jeg jobbe i to måneder som
praktikant, og syntes det var helt
fantastisk. Så kom finanskrisen og
det var stopp i alle ansettelser, men
etter halvannet år fikk jeg tilbud
om å begynne som tilkallingsvikar
i TV2 ved siden av studiene.

HVOR ER DE NÅ?
– Hvordan er det å jobbe som journalist og med nyheter, hva er de største
utfordringene?
– Den aller største utfordringen er
kronisk tidsnød. Du har løpende
deadline og kort tid på å sette deg
inn i saker. Du må være flink til å
kaste deg rundt og ikke være redd
for å stille de dumme spørsmålene.
Jo mer erfaring du har, jo flere kilder
får du og det er lettere å skrelle bort
det uviktige og komme raskt til
kjernen i en sak. Det er en nyhetsjournalists jobb å sette dagsorden.
Derfor bør du være godt oppdatert
på de feltene du er satt til å dekke,
og trives med å være en del av
samfunnsdebatten. På en måte har
du aldri helt fri.
– Vi så deg ofte på TV-skjermen med
nyhetsinnslag og nyhetsreportasjer
eller hørte deg på NRK radio, hvordan
fortonet en ”vanlig” arbeidsdag seg?
– Da jeg jobbet i NRK var jeg
i politisk avdeling, og jobbet
både med radio, TV og nett. Som
TV-reporter må du gjerne følge
Dagsrevyen i mål, og er du radioreporter er du ofte enten morgenvakt,
ansvarlig for å fôre nyhetssendingene utover dagen eller du har
ansvar for å levere morgensak til
dagen etter. Nett-vaktene var faktisk
de mest oversiktlige. Som frilanser
lager jeg omtrent bare magasinjournalistikk. Jeg har base langt
utenfor Oslo-gryta, og får muligheten til å treffe mange spennende
mennesker som er langt unna den
rikspolitiske offentligheten. Men nå
er jeg frilansjournalist på Røros, og
har en helt annen arbeidsdag enn
tidligere. Nå har jeg veldig god tid,
og det er utrolig godt.

– Hva er det av saker du har dekket
du husker best og hvorfor husker du
best denne saken?
– Når man får slike spørsmål, er det
gjerne de store hendelsene man
først tenker på, som 22. juli. Jeg husker veldig godt dagen da rettssaken
startet, og omtrent alle i hele TV 2,
inkludert daværende sjefredaktør,
stod sammen på nyhetsgulvet og
fulgte det hele minutt for minutt.
Som politisk journalist har mye
handlet om sak, og ikke så mye er
på personnivå. Derfor har det vært
ekstra stas de gangene man får
muligheten til å forene de to nivåene, og gjøre et ordentlig, grundig
arbeid. Sist var en Lørdagsrevy-sak
om en 13 år gammel afghansk gutt
som hadde flyktet alene til Norge. Vi
satte fokus på hvor vanskelig det er
å finne fosterhjem til ham og alle de
andre barna i tilsvarende situasjon.

Røros eller at vi satser på økologisk
urbanisme i Oslo. Hvem vet?

Solborg – et definerende år
Vennskap, glede, uforpliktende
dager, stor frihet og nysgjerrighet. Og vestlandsvær. Dette er de
første ordene som dukker opp når
den tidligere mediaeleven tenker
tilbake på sitt Solborg-år.
– Det var en sosial boble. Jeg
tror jeg omtrent var trøtt hele tiden
fordi vi aldri kom oss i seng, men var
samtidig konstant høy på livet. Jeg
synes det er litt artig å tenke tilbake
på hvor misvisende førsteinntrykk
vi hadde av hverandre, og at vi
likevel har endt opp som viktige
mennesker i hverandres liv. Folk
har så mye å by når man først blir
ordentlig kjent, og et folkehøgskoleår er til for å blomstre.
Jeg har bare positive følelser
knyttet til Solborg. Det var nok et litt
definerende år for meg.

Faktabolk:
Navn: Anne Mone Nordahl
Alder: 27 år
Kommer fra: Mjøndalen
Gikk på Solborg: 2007/08 på
Media
Utdannelse: Bachelor i Journalistikk
Sivilstand: Samboer
Bosted i dag: Røros
Jobb/Arbeidssted: Frilansjournalist
Interesser: Musikk, film, bøker, mat,
friluftsliv, hund
Livsmotto?: Enten går det bra, eller
så går det over (hentet fra doen på
Stavangers hyggeligste café anno
2007/2008; Bøker og Børst)
Om ti år?: Det kan fort bli på et lite
småbruk på Røros eller at vi satser
på økologisk urbanisme i Oslo.
Hvem vet?

Kontraster gjør livet
For et halvt år siden flyttet den urbane østlandsjenta seg til samboerens hjemtrakter på Røros. Her i den
romantiske bergstaden med gamle
trehus og vakker natur fortoner
livet seg totalt annerledes.
– Ja, her får jeg tid til å lande og
bruke mye tid på mykt friluftsliv
sammen med hunden vår. Jeg
elsker å ha god tid – til å lese spennende reportasjer og bøker, oppdage fin musikk, tid til å lage deilig
mat og til å ha besøk av venner.
God og mett foran peisen etter en
dag i fjellet, det er det helt optimale.
Så får vi se om vi ender opp her
eller savner bynære strøk og venner
og familie på Østlandet. Fremtiden
blir kanskje på et lite småbruk på

“Vi rør oss på Røros”: Det er alltid godt å komme seg på tur selv
om gradestokken viser minus 30 som denne dagen da Anne Mone
og bikkja hennes Wilma var på tur i Kjerkgata på Røros. Foto: Privat
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ELEVSTEVNE

70

Helgen 27. - 29. mai var
det elevstevne for de
eldste jubilantene på
Solborg. Over 130 jubilanter hadde møtt frem.
Her har både 70-, 65-,
60-, 50- og 40-årsjubilantene stilt seg opp på den
ærverdige Solborgvillaaltantrappa og latt seg
fotografere i finstasen.
Foto: Geir Ertzgaard.
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JUBILEUMSTREFF
Helgen lørdag 4. - søndag 5. juni var
det duket for det "yngste" elevstevnet. Her ser vi noen av de som gikk på
Solborg for henholdsvis 25, 10 og 5 år
siden.
Foto: Geir Ertzgaard

25

10

5
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A K T U E LT

Asylsøkere til Solborg
Mandag 25. januar i år
kom det fire nye elever
til Solborg. Det var jentene Kisanet og Milena,
og guttene Robel og
Mulue, alle 17 år og alle
fra Eritrea.

med resten av elevflokken. På
slutten av året ble de utfordret til
å sove i sovepose og telt for første
gang. De er glade for det halvåret
på Solborg har gitt dem, og vi her
på Solborg håper vi har gitt dem
en liten hjelp til å klare et framtidig
liv i Norge.
Nå har de alle reist tilbake til
Suldal kommune for å lære mer
norsk og bli integrert i det norske
samfunnet. De er alle innvilget asyl.
Vi ønsker de lykke til videre.

Av Bjørg Marit Amdal
Guttene Robel og Mulue kom fra et
asylmottak på Hareid på Sunnmøre. Milena kom fra Evenskjær i
Troms, og Kisanet reiste fra Lunner
på Hadeland. Da de kom til oss
hadde de vært på ulike mottak
i Norge i ca. åtte månede. Folkehøgskolene i Norge ble utfordret
av regjeringen til å ta imot unge
asylsøkere med oppholdstillatelse,
og Solborg sa seg villig til å ta i
mot fire stykker.

Tøffe historier
Vi kan ikke fortelle så mye om
deres tøffe oppbrudd og flukt fra
hjemlandet da dette er taushetsbelagt, men generelt kan vi si at
alle fire flyktet til Europa gjennom
Sudan, Libya og over Middelhavet
til Italia, gjennom Europa og havnet tilslutt i Norge. Og bakgrunnen
for at de alle flyktet fra hjemlandet
sitt er frykten for den tvungne
militærtjenesten samt tortur og
forfølgelse. Unge blir kalt inn til
militær- og samfunnstjeneste som

Frihet i Solborghagen: De fire ungdommene fra Eritrea; Robel, Kisanet,
Milena og Mulue, ligger i Solborg-hagen og nyter friheten og naturen i Norge.
Foto: Hans Petter Nordal
i utgangspunktet skulle være 15
måneder, men mange tvinges til å
bli i årevis. Siden juni 2005 har eritreiske myndigheter utstedt høye
bøter og/eller arrestert og fengslet
nære familiemedlemmer til eritreere som har desertert eller unndratt
seg nasjonaltjeneste. Eritrea er et
land som står for grove, systematiske menneskerettighetsbrudd
som bl.a. utenomrettslige henrettelser, forsvinninger, tilfeldige
arrestasjoner, politisk undertrykkelse m.m. Derfor er dette landet
sammen med Syria det landet som
står for flest båtflyktninger over
Middelhavet.

En ny verden
Selv om flukten fra familie og
venner i Eritrea har vært utro-

lig tøff og vanskelig for våre nye
Solborgelever, så har de valgt det
med tanke på et bedre liv og håp
for fremtiden. Alle fire er ortodoks
kristne, og det er viktig for dem
å gå i kirken. Troen, livsmotet og
samholdet/fellesskapet med andre
flyktninger fra Eritrea har holdt
dem oppe. De ser alle frem mot en
fin tid i Norge og er svært villige
til å lære mer om språk, kultur og
det norske samfunn. Da de kom til
Solborg kunne de velge den linja
de hadde mest lyst til å gå på, samtidig var det svært viktig for dem å
lære mer norsk. De har derfor fått
egen norskopplæring under tiden
på Solborg. De sier alle at de ble
godt mottatt av våre norske elever.
På grunn av språket har det vært
vanskelig å knytte tette relasjoner

Litt om våre eritreiske elever
Kisanet har gått på linjen Global Village Connect. Hun er en livsglad jente,
med mye godt humør. Hun har en
søster i Nord-Norge, og flere søsken
i Eritrea. Foreldrene er døde, og hun
har vokst opp hos en tante. Hun snakker både arabisk og tigrinja, som er et
av hovedspråkene i Eritrea.
Robel har gått på linjen GloBall
United. Han er en sosial og utadvendt
gutt. Han liker utfordringer, og han vet
hva han vil. I Eritrea har han gått 10 år
på skole. Han har mor og flere søsken
i Eritrea.
Mulue har gått på linjen Multisport
Pluzz. Han er en blid og glad gutt
med glimt i øyet. Han har reist fra
foreldre og 3 søsken som er igjen på
en bondegård i Eritrea. Mulue har gått
8 år på skole i Eritrea.
Milena Har også gått på linjen GloBall United. Hun er en tenksom, men
aktiv og blid jente. Hun har gått 7 år
på skole før hun kom til Norge. Har
reist fra mor og 3 søsken i Eritrea.
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A K T U E LT

NRK-hjelp på
Solborg Grand Prix
Solborg Grand Prix når
stadig nye høyder. I år
ble det innleid hjelp fra
NRK til å dekke den årlige hendelsen og publikum fikk virkelig se god
dekning av showet på
storskjerm i foredragssalen.
Av Emilie Solberg (elev på
Filmlinja)
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Grand-Prix-kvelden var et resultat
av mye hardt arbeid fordelt på
Film- og Musikkproduksjonklassen.
Under forberedelsene fikk Filmklassen virkelig testet ut sine kamerakunnskaper ettersom frilans
TV-tekniker Martin Østby fra NRK i
Oslo kom på besøk med profesjonelt kamerautstyr og egen TV-bil.
Martin er en kamerat og tidligere
kollega av Sveinung Gjerde (lærer
på Film) og et par dager før showet
skulle elevene på Film få skikkelig
opplæring på utstyret.

Lærerikt
I TV-bilen satt regi og lydtekniker,
som kommuniserte med fotografene som filmet showet. Dette ble
en liten forsmak på å jobbe som
TV-teknikere, og det kan trygt sies
at flere følte seg som profesjonelle
fotografer etter å ha fått kjørt seg
med ordentlig utstyr. Elevene
fikk god opplæring, og det ble en
suksess både foran og bak kamera
ettersom det var filmelever som
stakk av med publikumsprisen.
I tillegg til live show var det på
forhånd lagd introvideo til hvert

innslag, og det var også livesending av poengopplesere «fra
hele verden». Gymsalen var ikke til
å kjenne igjen etter sin forvandling til et flott green room hvor
deltakerne ble intervjuet etter sin
opptreden.

Variert show
I år fantes en kategori for absolutt
alle innslag - enten du var musikalsk, hadde et skjult talent eller
om du rett og slett var tonedøv.
Her var det plass til alle! Det var,
som forventet, flest deltakere fra
Musikkproduksjon, men andre
linjer som Adventure, Scene og
Film var også å se på scenen. I år
viste det seg å bli en rekke gode
musikalske innslag med vakre
stemmer og flott musikk! I tillegg
var det humorinnslag som virkelig
fikk publikum til å le. Showet ble
godt ledet av de dyktige programlederne Rakel Raknes Brekke og
Marie Omestad, som underholdt
med gode vitser. Kvelden ble vellykket både for tilskuere og deltakere,
og det er bare å glede seg til neste
års Solborg Grand Prix!

A K T U E LT

Tyskerne inntar Solborg
I krigsårene 1940-45 inntok tyskerne Solborg, men
også i skoleåret 2015/16 var det sterk tysk dominans på Solborg. Tre tyske elever ble veldig toneangivende på hver sine områder.
Av Hans Petter Nordal
Rapperen og låtskriveren David J.
Brüggemann på Musikkproduksjon, filmentusiasten Nikolai Jens
Nussbaumer på Film-linja og
fotografspiren Jannik Kronemeyer
på GV Foto Go har på ulike måter
satt sitt preg på Solborgåret.
Alle er de skjønt enige om at det
ikke er så stor forskjell på norsk og
tysk ungdom og at et folkehøgskoleår er et flott år for modning
og utvikling av sine talenter.

Rapperen

David Brüggemann har blitt mye
mobbet i livet sitt. Han er nesten
blind – han ser bare fem prosent.
Men musikken og rappen gir ham
kraft.
– Musikken er en måte å gjøre
meg forstått på, noe jeg ikke alltid

har blitt. Folk lo av meg da jeg ikke
hadde blindestokk og jeg gikk på
dører, sier David. Men her på Solborg har jeg verken vært utsatt for
mobbing eller blitt gjort narr av.
Stavangergutten med tysk far
og opprinnelse skriver sine egne
sanger og fremfører sine hip
hop-låter med enorm timing og
presisjon. Han har allerede vært
oppvarmingsartist for en rekke
kjente rappere, hatt låter på Urørt i
NRK P3 og vunnet UKM-festivalen.
Og i løpet av Solborgåret har han
også vunnet mange elevers hjerter
mens han har fremført sine verk på
scenen på en særdeles overbevisende måte. Han har et enormt
talent som mange vil få glede av i
årene som kommer.

Filmskaperen
Nikolai Jens Nussbaumer liker også

å skrive sanger og fremførte bl.a.
sin egenkomponerte sang under
årets Solborg Grand Prix. Men det
er først og fremst hans enorme
produktivitet og engasjement
innen film den rolige og sindige
karen fra Bad Dürkheim i Tyskland
vil bli husket for. Zoombiefilmen
under årets Solborg-Oscar, Oslofilmen, Sirkusfilmen og alle introfilmene til Solborg Grand Prix hadde
han bl.a regien på.
– Jeg elsker å produsere film
og kommer til å satse på videre
filmutdannelse i Tyskland. Året på
Solborg har bare inspirert meg
videre og jeg har fått praktisert
norsken mye mer.
Nikolai har nemlig en mor som
kommer fra Bergen, men han har
bodd i Tyskland i alle år.
– Ja, jeg føler meg mest tysk og
blir nok værende i Tyskland, men
Norge er et flott land å feriere i.

Fotografen
Fra en liten landsby nord-vest i
Tyskland som heter Uelsen kommer Jannik Kronemeyer. Han kom
til Solborg som 17-åring etter tysk
videregående og ville ta et «friår»
i Norge.
– Det var en venn som tipset
meg om skoleslaget «Folkehøgskole» i Norge og Solborg hadde
fotolinje og var i tillegg en kristen
skole, så derfor ble det Solborg.
Jannik har vært på vår skole i to
år, først som elev på GV Foto og nå
siste år som stipendiat på samme
linje. I løpet av de to årene har han

tatt mange flotte bilder og vært
veldig delaktig i alt fra portrett- til
naturfotografering.
– Landskapsfotografering ligger
mitt hjerte nærmest, men det er
vanskelig å leve av bare naturfotografering så jeg vil heller ha
det som hobby. Mine interesser
utenom fotografering er reising,
gaming, dans, vitenskap og forskning. Dessuten elsker jeg å lese.
Og lest seg opp på bl.a. norsk
har gutten gjort. Jannik kunne
nesten ikke et norsk ord før han
kom til Solborg, men i dag snakker
han norsk flytende.
Jannik er oppvokst i et kristent
hjem, men har selv tatt et standpunkt til sin tro.
– Jeg føler sterkt at Gud er en
del av livet mitt og en viktig del av
meg, det er godt å ha noe utenom
seg selv å tro på.
Som livsmotto har han; «Always
look on the bright sides of life,
there are enough of them.»
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L Æ R E R P O R T R E T T E R - «the best of» lærerne på Solborg. Alle foto: Geir Ertzgaard

Facebook eller fjesbok?

Facebook er vel og bra, men
Fjesboka er enda bedre!
Fjesboka er nemlig et enestående prosjekt som du bare
finner på Solborg. Hver vår
tar elevene på Global Village
Foto karakterportretter av
alle skolens elever, og utgir
det i en bok som altså bærer
navnet Fjesboka. Verken i
Norge eller andre land har vi
hørt om at andre har gjort
noe lignende, så dette er en
helt unik tradisjon for skolen
vår. Nytt av året var at også
lærerne ble med. For fotolærer
Geir Ertzgaard var det på tide
å vise at han ikke bare kunne
lære bort fotografering, men
selv viste hvordan en blender
og en lukker virker. Dermed
tok han karakterportretter
av de 13 ansatte som har
undervisningsoppgaver på
skolen, og fire av disse bildene
ser dere her.
– De sier lett flåsete på
engelsk at ”Those who can
do, those who can’t teach!
Jeg håper å vise at det bare
er tøys, sier Ertzgaard om sin
serie med portrettbilder.
1. Eventyreren og fargeklatten
Marit Anmarkrud, lærer på
Rampelys Scene
2. Henrik den første: Lærer på
GloBall United, Henrik Seglem
Grydeland
3. Filosofen Geir Ertzgaard,
lærer på Global Village
Foto Go og Pro
4. Den flerstrengede og multigale Terje Todnem, lærer på
Multisport Pluzz
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BILDER FRA ÅRET
Fra sponsorløpet 2016: Noen
av årets sponsorløpere satset
mer på stil enn fart. Under den
store flosshatten skjuler lærer
Terje Todnem seg. Han gir som
vanlig alt for Kambodsja på sin
originale måte.
Foto: Knut M. Løvaas
Martin og Martin: En av de
mange og artige sceneinnslagene vi ble vitne til med årets kull
var bl.a. håndkledansen til Martin Pedersen og Martin Frøid fra
Adventure Action Sport-klassen.
Foto: Knut M. Løvaas
Vannvittig gøy: En av de siste
dagene på Solborg arrangerte
vi hageparty med bl.a. vannkrig
og vannsklie på fotballbanen, og
dette tok helt av. Her er Julianne
Fiske (Adventure) og Elin Møll
(GloBall United) i aksjon.
Foto: Knut M. Løvaas.
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BLINKSKUDD FRA ÅRET
Det er meningsløst å plukke
ut ”de beste” bildene fra et år
på fotolinja på Solborg.
Smaken er som baken, og
det den ene syns er vakkert, kan den andre synes er
uforståelig. Det faktum at vi
ser forskjellig og tiltrekkes av
ulike ting, er noe av det som
gjør fotografiet spennende.
De bildene vi presenterer her
er derfor bare et lite utvalg
av det fotolærer Geir har satt
pris på av årets bilder.

På safari: Perfekt timing,
perfekt lys.
Foto: Camilla Alexandra Lie,
Global Village Foto Pro
Klassisk modell: Modell er
Guri Wang Hedemann på
Film-linja.
Foto: Tonje Marie Liebeck
Corneliussen, Global Village
Foto Go.

Kontraster i svart og hvitt.
Modell er Yosef Valle Berntsen
fra Multisport Pluzz.
Foto: Ingvild Marie Ihler Jansberg, Global Village Foto Pro.
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BLINKSKUDD FRA ÅRET

Det virkelige livet på
den zambiske landsbygda:
Foto: Gudrun Kristin
Torgersen, Global Village Foto Go.
Lys i mørke:
Ettermiddagslyset lyser
opp mørke rom. Fra en
leilighet i Stonetown,
Zanzibar.
Foto: Hanne Marie
Lenth Solbø, Stipendiat
på Global Village Foto
Pro.

Et spekter av farger:
Fra Impuls-konsert i
Imi-kirken.
Foto: Ingrid Eskedal
Larssen, Global Village
Foto Go.
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A K T U E LT

KHAN KAN
Når Zaki Khan setter seg mål
så kan han nå langt, enten det
gjelder utdannelse eller fritidsaktiviteter. Han ønsker å bli pilot og
på fritiden bli en av Norges beste
basketballdommere.
Av Hans Petter Nordal
Zaki Khan har vært elev på Adventure Action
Sport og elsker idrett og friluftsliv, men er det
én idrett han foretrekker fremfor andre er det
basketball.
– Jeg startet med basket i sjetteklasse med
noen kompiser på fritiden. Sammen så vi mange basketvideoer på nettet og fant inspirasjon
derfra. Faren til en kompis av meg var trener
på det lokale laget, så vi bestemte oss for å bli
med der. Jeg hadde heller aldri vært noe glad i
fotball, men ønsket å drive med en idrett for å
holde meg i god form.
– Når og hvorfor begynte du å dømme basketballkamper?
- Jeg startet å dømme i starten av niendeklasse. Da hadde jeg spilt basket i et par år og
kunne de fleste reglene. Regionen skulle arrangere et dommerkurs for oss unge spillere, og
jeg meldte meg på. Etter endt kurs startet jeg
med å dømme små barn, men etterhvert gikk
jeg på flere dommerkurs for å dømme på høyere nivåer. Etterhvert ble jeg godt kjent i basketmiljøet i Oslo og fikk flere kompiser som dømte.
Men basketen tok mye tid. Jeg ville også satse
på skolen, så jeg valgte å slutte å trene basket
selv og heller satse fullt og helt på dømming. Nå
har jeg dømt basketball i seks år og er en av ialt
35 dommere som får dømme eliteserien.

Mentalt krevende
Basketball er en idrett som har røtter helt
tilbake til 1600-tallet der målet var å sende en
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liten ball gjennom en ring, men det var først 21.
desember i 1891 at den kanadiske professoren
Dr. James Naismith oppfant idretten. Han hadde
en idé om at det måtte lages en spennende
aktivitet innendørs i mellomsesongen for de
som drev med fotball og baseball, og idéen ble
en lagidrett uten kroppskontakt og helst uten
skader. Naismith lagde derfor 13 regler som
har vært grunnlaget for basketballidrettens
utvikling.
– Men er det lite regler og få skader i basketball,
og er det en vanskelig idrett å dømme?
– Basketball er en utrolig krevende idrett å
dømme. Det har blitt veldig mange regler og
mange tolkninger til hver regel. Det er flere
faktorer en må tenke på under hver «call». En
«call» er når det skjer en situasjon som vi må
bedømme om vi skal blåse eller ikke. Det kreves
fullt fokus under hver eneste kamp for at dømmingen skal bli optimal. Man er ofte mentalt
sliten etter 2-3 kamper. På toppkamper holder
det ofte med bare en kamp før man er utrolig
utmattet.

Elsker basket: Zaki Khan (19) fra Oslo bruker mye
av sin fritid til basketballdømming.
Foto: Hans Petter Nordal
Når Zaki er hjemme i Oslo blir det fort 5-8
kamper å dømme hver helg og med et utbytte
på ca. 300 kroner pr. kamp blir det fort litt penger i kassa.
– Ja, jeg tjener gjerne et sted mellom 1500 2400 kroner pr. helg, men sesongen er ikke så
lang så i alt blir det kanskje et sted mellom
40 og 50 000 i året.

Idrett for alle
Internasjonalt er faktisk basketball den nest
største idretten, bare volleyball er større. Man
regner med 150 millioner utøvere fordelt på
165 land. Basketball er en idrett som ikke har
noen røtter i en nasjonalistisk tenkning, men
mer en urban og flerkulturell tenkning, og i USA
ble basketball en forening mellom de svarte
og de hvite. «The love of the game» var kjernen
i idretten/kulturen. Basketball ble en idrett

PÅ P L A K AT E N
med en flerkulturell og antirasistisk profil. Og i
likhet med i USA, ble den økende interessen for
basket i Norge på mange måter skapt gjennom en sterk subkultur, og Zaki understreker at
basketball er en utrolig internasjonal idrett med
mennesker fra mange ulike nasjoner.

Hva skjer på
Solborg i høst?
4. september: Skolestart med Åpningssamling

«Pilotprosjekt»
Zaki vil ikke snakke så mye om sitt andre store
mål, nemlig å bli pilot.
– Nei, det er så vanskelig å komme inn på
jagerflyskolen i Forsvaret og hvis jeg ikke klarer
kravene er det dumt å si at jeg skal bli pilot, men
jeg har et sterkt ønske og mål om å bli det.
Og vi som kjenner Zaki tror at unge Khan kan
klare det.

Muslim på kristen skole
Zaki Khan har bodd i Norge hele sitt liv, men har
pakistanske foreldre og islam som religion.
– For meg som muslim har det ikke vært noe
problem å gå på en kristen skole. Det at Solborg
er en kristen skole ser både mine foreldre og
jeg på som veldig positivt. Her blir det satt
fokus på kristne verdier, men det styrker også
mine verdier for islam. Jeg føler at den største
forskjellen på troen til islam og kristendommen
er troen på Jesus, vi ser nemlig på Jesus som en
av flere profeter.

9. september: Personalets elevkveld
11. september: Tur til Preikestolen
Bedre isolasjon og lys: Mens årets Solborgelever
var på sine studieturer over hele verden i marsmåned, så vaktmesterne Mindor Vårvik og Sven
Sunde sin mulighet til å gjøre matsalen til et enda
bedre rom å være i. Helt nye isolasjonsplater ble
lagt i taket for å bedre støyen i rommet. Dessuten
ble lamper byttet ut med lysspotter i taket og hele
matsalen fikk både et lysere og ikke minst et mye
mer lyddempende preg. Her ser vi bl.a. vår tidligere
rektor Olav Kjetilstad og nåværende rektor Kjell
Konstali forsyne seg av den gode middagsretten
under årets elevstevne. Foto: Hans Petter Nordal

1. oktober: Rollespillet ”På flukt”
6. oktober: Konsert ved Rampelys
23. oktober: Gospelchurch med Egil Svartdahl og Stavanger Gospel Company
5. november: Elevkveld ved Multisport
Pluzz
9. november: Minner fra studietur, elevkveld
11. november: ”God kveld, Solborg” ved
Film-linja
14.-27. november: ”Hakkebakkeskogen”
ved Rampelys Scene.
26. november: Alles geburtsdag
27. november: Julegrana tennes
29.-30. november: Innsamlingsdager,
solidaritet

Solborg bedre enn forventet
Zaki var i starten meget skeptisk til et år på
folkehøgskole og trodde i likhet med mange
kamerater at det var et bortkastet år, men det
ble det så absolutt ikke.
– Nei, jeg sitter igjen med bare gode minner,
mange gode venner og lærdom for livet. Jeg var
også utrolig heldig med romkamerat og klasse,
og trivselen har bare vært stigende utover året.
Er det et ord som best beskriver det jeg føler
inni meg etter et slikt år, så er det ordet takknemlighet. Jeg er rett og slett takknemlig for at
jeg fikk et år på Solborg, sier Zaki og ser opp på
himmelen der et fly passerer over Solborg.

17. september: ”Det store showslaget”,
seminar og elevkveld.

1.-2. desember: Jesus 2016
3. desember: Elevkveld ved Adventure
5. desember: Auksjon ved Multisport Pluzz
Lærer-JA: Lørdag 30. januar i år ble Linn Breivik
og Sveinung Gjerde smidd i Hymens lenker i Revheim kirke. Vår unge lærer på Film-linja, Sveinung
Gjerde, kom fra NRK som ungkar til Solborg høsten
2013. Her falt han etterhvert pladask for læreren
på Rampelys Scene, Linn Breivik og nå er de altså
gift og bosatt i ny leilighet på Tasta. Sveinung skal
fortsatt jobbe på Solborg, mens Linn slutter og skal
jobbe på Madlavoll skole. Vi gratulerer og ønsker
dem lykke til. Foto: Geir Ertzgaard

6. desember: Juleverksted
8. desember: Julekonsert / Åpen dag
11. desember: Lysmesse i Tjensvoll kirke
16. desember: Julefest
17. desember: Juleavslutning
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Solborg folkehøgskole
– En bedre måte å lære på

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

Følg oss på vår hjemmeside:

www.solborg.fhs.no

