• Vaktmester-Bjartene
• Solborg tatt ut i streik
• StreamTeam - ny linje
• Drillmester drilla på drilling

«Jesus er fargerik» ; «Fargerike Jesus» er malt av kunstelev Tieu Phung Quoc Diep fra Vietnam.
Fra kunstklassens kunstutstilling i desember. Foto: H.P.Nordal
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Sykepleier ble Joker-eier
Da ei lita 17 år gammel pike kom
fra Filippinene til ukjente Norge
og Solborg, skulle det bli starten
på et helt annerledes liv for Maria
Praxedes Unlayao Slettebø.

ANDAKT

Drillet på drilling
Allerede som 8-åring ville fotojenta
Henriette Lien satse på drilling, og
i dag er hun blant Norges beste
innen drilldans. Øvelse gjør mester.

Pensjonisten
Mannen med de grønne fingre
og med rødt som sin favorittfarge
takker nå av som gartner på Solborg etter 20 år i jobben. Nå skal
Helge Stråtveit nyte pensjonisttilværelsen med bl.a. egne grønne
prosjekter.

Solborgs nye Knoll og Tott
Solborg har ansatt to nye vaktmestere, Bjarte Byrkjedal og Bjarte
Steinnes. Men at begge Bjartene
skulle ha så mange felles interesser visste verken de eller skolen på
forhånd.

ved Bjarte Byrkjedal

Søk først Guds rike
Jeg ble en gang spurt om når min kone og jeg hadde bryllupsdag.
Akkurat da var jeg glad for at jeg hadde en jukselapp på fingeren
der all nødvendig info stod. En annen ting som står inni ringene våre
er Matt 6,33:
”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det
andre i tillegg.”
Dette er et vers vi trenger å bli minnet på innimellom. Når alt kommer til alt er det én ting som gjelder. Livet er som oftest travelt, dagene går forbi uten at en helt skjønner hvor de blir av. Vi bekymrer
oss og stresser for alt mulig. Det er mange ting som er viktig for oss
her på jorda. Slik bekymring av stress kan være med å ta fokus bort
fra Jesus og få oss til å fokusere all vår energi på å klare alt selv. Jesus
er tydelig på at vi skal søke Guds rike først. Ikke etter at vi selv har
fått rettet opp i livet vårt, eller kommet ut av en vanskelig situasjon.
Vi skal søke Guds rike først av alt.
Jesus har selv levd på jorda, og vet hva bekymring og stress gjør
med oss. Dersom en tar med versene før, står det:
”Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva
skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at
dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!” (Matt 6,31-33).

2 I Solborgbladet

Som mennesker glemmer vi
stadig vekk å søke Gud først.
Da er det godt å vite at det å
søke Guds rike også handler
om å søke Guds nåde og tilgivelse for alle feiltrinn. Hans
nåde er nok, uansett hvor
mange ganger vi kommer
med våre feil. Han støter oss
aldri bort. (Joh 6,37)
Vi trekkes naturlig mot alle
slags mulige kilder til suksess
eller lykke, men glemmer å
søke han som er både vår
Skaper og Frelser. Dersom en
søker Guds rike først blir alt
annet mindre viktig, perspektivet endres. Vi klarer å fokusere på Jesus og hans frelsesverk som
gjør at veien til Himmelen er åpnet for oss.
”Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!”
(Jes 55,6).

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

Bærekraftig mat
Du blir hva du spiser, heter det.
Derfor ønsker kjøkkenet på Solborg å fokusere mer på bærekraftig og sunn mat og lære elevene
på Solborg gode kostholdsvaner.
Kokken Nina Steinnes brenner for
faget og jobben.

SIDEN SIST
Nytt på nytt
Nok et Solborgblad er i støpeskjeen
og det siste halvåret skal oppsummeres.
Da er det naturlig å starte med
det viktigste en skole kan ha; nemlig
elever og ansatte. Søndag 4. september startet vi opp det 99. Solborgkullet med 155 elever. Hvor de kommer
fra og hva de heter kan du få en
oversikt over i denne utgaven.
Selv om elevene er nye fra år til
år, så er det ikke mange nye ansikter
i personalet, skjønt du kan bli bedre
kjent med våre to forholdsvis unge
og nye vaktmestere, Bjarte og Bjarte.
Nytt linjetilbud
Solborg er en skole kjent for bredde
og mangfold i sitt fagtilbud med
over 15 forskjellige linjer. Fra neste
høst starter vi også opp en nerdelinje som har fått navnet StreamTeam,
det er en linje hvor en kombinerer
TV-produksjon og gaming og der
tanken er å produsere ulike sendinger som skal streames på nett.
Nye reisemål
De 80 folkehøgskolene rundt om i
landet reiser verden rundt, Solborg
er intet unntak.

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

Nerdene inntar Solborg?
Fra og med neste skoleår kan det
hende Solborg får en elevgruppe
bestående av unge, fremadstormede datanerder. Vår unge medialærer Sveinung Gjerde vil nemlig
starte opp en ny linje for nerder,
StreamTeam.

Av Hans Petter Nordal
Vi må tilby spennende reisemål
for å få elever. Våre hovedturer på
linjene er gjerne i mars måned, men
allerde nå i høst dro enkelte linjer på
tur. Global-klassene dro til Kambodsja i Asia, Rampelys Scene reiste
på teatertur til Danmark, den nye
kunstlinja ACT (Art, Ceramics & Travel) dro på kunstreise til Barcelona,
Musikkproduksjon dro på studietur
til Gdansk i Polen og Film-klassen
tok sin vanlige mediekskursjon til
tigerstaden Oslo. Turer som skulle
gi elevene ny inspirasjon og nye
erfaringer.

middag i uken og varm havregrynsgrøt lages ofte til frokosten.

Nye stoler
Stol på løftene. I løpet av høsten skulle de gamle stolene i foredragssalen
skiftes ut med helt nye og solide stoler. Jo, forandring fryder, men når en
vet hva hver enkelt stol koster, så må
de behandles med silkehansker og
vi må stole på at elevene behandler
de pent.

Nytt juletre?
Den gamle og flotte julegrana som
sto utenfor Solborgvillaen ble i høst
hogd ned. Hvert eneste år i over 38
år har denne granen vært tent med
julelys første søndag i advent. Hvor
vil den nye granen plantes? Foreløpig må vi nøye oss med en «rotløs»
julegran på altanen på Solborgvillaen.

Nytt kosthold
Også maten på kjøkkenet har fått sin
renessanse. Her jobber kjøkkenpersonalet, med kokkene i spissen, for å
lage nye, sunne og «grønne» retter. I
høst har de bl.a. innført én vegetar-

Nytt om streiken?
Har du har noe nytt om streiken?
Blir det streik fra mandag? Dette var
spørsmål både elever og lærere var
veldig spente på i midten av november da Solborg var en av landets tre
folkehøgskoler som ble tatt ut i streik
på grunn av at Utdanningsforbundet
har vært i konflikt med Virke i forhold
til å tilby andre pensjonsordninger
enn Statens pensjonsordning. Mer
om dette kan du lese i bladet.

Det populære programmet har
vært seermagneten på fredager
med bortimot 1 million seere hver
sending. Og så mye oppmerksomhet
som har vært viet rundt dette! Men
vil dette bli husket om 2 000 år? Vel,
neppe, selv om det nesten kan virke
slik i skrivende stund. Heldigvis er
den viktigste hendelsen i verdenshistorien for svært mange at den fattige
snekkersønnen fra Palestina blir det
viktigste menneske i historien. Et
menneske av Gud gitt til vår verden
som en gave full av kjærlighet og
nåde. Det vil for alltid og til alle tider
og generasjoner være Godt nytt!
Med dette ønsker jeg deg en
velsignet og fredfull julehøytid og
et riktig godt nytt år i Guds hånd og
ånd!

Godt nytt!
Nå rett før jul tok Jon Almaas farvel
etter 17 år som programleder for
NRKs flaggskip «Nytt på nytt» som
nå overtas av Bård Tufte Johansen.
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4-4-2 – HØSTENS STUDIETURER
4 elever – 4 reisemål: Danmark (Scene), Polen (MP), Spania,
Barcelona (ACT), Oslo (Film) – 2 grunner:
1. Lære mer innen sitt fagområde.
2. Se ting med litt nye øyne/erfaringer.
Her er fire korte svar på fire korte spørsmål;
1. I høst var du og klassen din på tur, hva var hensikten med turen?
2. Hvorfor reiste dere til dette stedet?
3. Hva lærte du mest om på turen?
4. Hva sitter du igjen med som det beste minnet fra høstens studietur?
Johannes Sjursen, elev på Musikkproduksjon, studietur til Gdansk, Polen:

Karoline Egelandsaa, elev på Art, Ceramics & Travel, studietur til Barcelona:

1. Vi skulle besøke et lydstudio i Gdansk og oppleve den fine
byen.
2. Fordi det er et billig sted å dra til og en vakker by med mye
historie.
3. Vi lærte litt om musikk, kultur og mat og at Polen er et fint
reisemål.
4. Beste minnet må være da vi var i lydstudio Custom 34 og
min gode medelev David Persian «freestyla» i kontrollrommet.

1. Først og fremst se og oppleve kunst.
2. Barcelona er en svært kunstnerisk by med
mye vakker og spesiell kunst og arkitektur.
3. Lærte en del om byen Barcelona og at kunst
kan uttrykkes i mange forskjellige former.
4. At vi fikk et enda bedre samhold og en felles
opplevelse med klassen.

Fra hovedgata i Gdansk, Polen: Her er Musikkproduksjons-klassen samlet i sentrum av den vakre polske byen, Gdansk. Foto: Kjell Andreas Westby
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La Sagrada Familia,
Barcelona: Denne
bygningen regnes som
den berømte arkitekten
Gaudís mesterverk.
Kirken ble påbegynt
i 1883, men mer enn
140 år senere er den
fremdeles ikke ferdig.
Kirken ble vigslet som
basilika av Pave Benedikt XVI i 2010, og er en
av Barcelonas største
severdigheter. Etter
planen skal kirken stå
ferdig i 2026. Her ser vi
årets ACT-klasse foran
den flotte kirken. Foto:
Anne Grete Moen

4-4-2

Av Hans Petter Nordal

hold hvordan ulike mediaebedrifter er bygd opp og driver
sitt arbeid.
2. Oslo er tigerstaden, her ligger
de store og viktige mediekonsernene.
3. Vi lærte litt om mediefolks
hverdag, hvordan de jobber
og fikk innblikk i bl.a. ulike TVproduksjoner.
4. Det må være å treffe og intervjue kjendiser som Bård Tufte
Johansen, Else Kåss Furuseth
og NRJ-gjengen.
Kjendistreff i Oslo: I løpet av Film-klassens uke i Oslo ble det mange kjendistreff. Her er elev Eivind Lundby i prat med den nye Nytt på nytt-programlederen, Bård Tufte Johansen, utenfor NRK-bygget på Marienlyst. Foto: Oskar L.
Mæland

Oskar Mæland, elev på Film,
studietur til Oslo:
1. Hensikten var å få et innblikk i
mediabransjen og se på nært

Østjylland i Danmark og bli
bedre kjent med klassen.
2. Det var fordi vår lærer Marit
Anmarkrud ville at vi skulle se
og oppleve ulike teatergenre.
Her var det teater for alle
aldersgrupper og i alle stilarter.
3. Å bli bedre kjent med de andre
i klassen og få en smakebit
på hva teater innebærer og
hvordan man kan lage så
mange forskjellige uttrykk med
mimikk og kroppsspråk.

Caroline Janeiro, elev på
Rampelys Scene, studietur til
Danmark
1. Hensikten med turen var å
få med seg den store årlige
teaterfestivalen i Horsens på

4. Det er mange, men dagen vi
shoppet, og gikk ut og spiste
sammen var koselig. Ellers var
jo alle de tre dagene med ulike
teaterstykker interessante.

På vei til teaterfestival i Danmark: Med bil og båt reiste årets Scene-klasse
til Horsens i Danmark. Foto: Elisabeth Husøy

Solborgbladet I

5

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?

Fra sykepleier til Joker-eier:

Praxedes – Et liv med endringer
Sommeren 1985 kom ei nesten
17 år gammel jente helt fra Filippinene til Stavanger og Solborg
folkehøgskole. Dette skulle vise
seg å bli starten på et helt annet
liv.
Av Hans Petter Nordal
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Maria Praxedes Unlayao Slettebø (49) minnes
tilbake til året på Solborg i 85/86 med litt blandede følelser.
– Ja, det var ikke lett i starten med et helt nytt
språk og en helt ny kultur og ingen kjente rundt
meg. Dessuten var det jo forferdelig kaldt her.
Jeg opplevde at i starten var det vanskelig å ta
kontakt med nordmenn, som regel var det jeg
som måtte ta initiativet. Men etterhvert ble det

et bra år. Jeg lærte meg norsk, ble kjent med
stadig flere og har mange gode minner fra året.
Spesielt kveldssamlingene og møtene med husmor Aslaug Espedal og de som jobbet i lag med
henne. Jeg har kontakt med noen på Facebook
den dag i dag.

Sykepleier her og der
Etter året på Solborg valgte Maria Praxedes å gå

HVOR ER DE NÅ?
Navn: Maria Praxedes Unlayao Slettebø
Alder: 49 år
Bosted: Bryne
Sivilstand: Gift, 4 barn
Interesser: Jobb, familie, venner og musikk
Tre ord som beskriver deg:
Sta, omgjengelig, generøs
Livsmotto: Ingen kan hjelpe alle, men alle
kan hjelpe noen.

på videregående skole i Egersund for å kunne
ta en norsk utdannelse. Og hun hadde en drøm;
Hun ville bli sykepleier.
– Ja, sykepleier er noe jeg ville bli fordi da
visste jeg at jeg hadde en sikker jobb etter endt
utdannelse, sykepleiere er det jo alltid bruk for.
Jeg studerte derfor sykepleie ved Stavanger
sykepleierhøgskole.
Det skulle vise seg at det ble mange år som
sykepleier både her i distriktet og andre plasser
i Norge.
– Ja, jeg har jobbet som sykepleier i 22
år. Først jobbet jeg ved Stavanger sykehus,
så Sunde sykehjem, deretter Bryneheimen,
Daletun bo- og behandlingssenter og Åse
sykehjem i Andøy, Hjelmeland hjemmetjeneste
og sykehjem og Åndalsnes hjemmetjeneste og
sykehjem i Rauma.

Amors pil
Mens Maria Praxedes studerte, gikk hun også
på ulike kristne samlinger i Stavanger, bl.a.
skulle det være innvielsesfest for det nye
administrasjonsbygget til Misjonsselskapet i
Stavanger og da skjedde det noe, fortell...
– Ja, der traff jeg Lars (Slettebø) og det ble
kjærlighet ved første blikk. Vi giftet oss og har
i dag 4 barn sammen. Lars studerte da teologi,
og da han var ferdig med sin utdannelse, reiste
vi til Dverberg i Andøy fordi han fikk jobb som
sokneprest der.
Etter 7 år på Dverberg flyttet vi til Hjelmeland
der han hadde arbeid som kulturleder. Vi bodde

også på Hjelmeland i 7 år, før min mann ble
utnevnt til prost i Indre Romsdal prosti. Vi flyttet
da til Åndalsnes hvor vi bodde i 7 år. De siste to
årene vi bodde på Åndalsnes drev jeg en MIXkiosk ved siden av sykepleierjobben.

Fra sykepleier til Joker-eier
– Men etter noen år i Åndalsnes fikk dere en sprø
idé: Dere ville begge slutte i jobbene deres og flytte
tilbake til Rogaland og Bryne for å starte og drive
Joker-butikk på Ganddal, hvorfor det?
– Først og fremst valgte vi å flytte fordi
foreldrene til min mann begynte å bli eldre
og trengte hjelp, dessuten har vår eldste sønn
stiftet familie og bor på Ganddal. At vi valgte å
overta Joker-butikken på Ganddal hadde å gjøre
med at jeg hadde fått gode kontakter innenfor

Norgesgruppen-konsernet som Joker-kjeden er
en del av og jeg trivdes godt med den erfaringen
i butikk jeg gjorde meg i Åndalsnes. I dag jobber
mannen min og jeg sammen i Joker-butikken og
vi trives kjempegodt med å jobbe i lag, og dette
vil vi nok holde på med helt til vi blir pensjonister.

Trygghet i Jesus
På fritiden liker både Maria Praxedes og Lars
å være med venner og familie og ikke minst
få delta aktivt i Bryne misjonsmenighet, men
hvorfor ble du en kristen?
– Jeg kommer fra et kristent land og min
bestemor var svært opptatt av å fortelle meg
om Jesus. Som barn gikk jeg på søndagsskolen.
Mye har endret seg gjennom livet, men troen
min har alltid stått fast.
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A K T U E LT

Drillmesteren
Tre sølv i EM og
fire gull i NM, det
er noen av merittene Henriette
Lien (19) kan
smykke seg med.
Drilltalentet
fra Sveio elsker
drilling og klarer ikke å legge
drillstaven på
hylla.

Av Malene Thomassen (elev
på Film-linja)
Å bli så god som Henriette krever
vilje, disiplin, pågangsmot og utallige treningstimer.
– Ja, en skal tidlig krøkes. Jeg
startet allerede som åtteåring da
en venninne av meg oppfordret
meg til å bli med. Og siden den
gang har det ikke blitt få timer
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med trening. På det meste trente
jeg ca. 20 timer i uka samt en times
hjemmetrening hver dag.
– Men hvorfor satset du på en så
ukjent sport som drill?
– På Sveio er ikke drill en liten
idrett, alle kjenner noen som driver
med drill på denne lille plassen, så
her har det vært et miljø for drilling
i mange år. Sveio har blitt satt på
kartet på grunn av drilling og det

er laget fra Sveio som gjerne representer Norge i store mesterskap.
Utspring fra korpsdrill
Drill finnes i to grener, sportsdrill
og korpsdrill. Sportsdrill, som det
ligger i navnet, drives mer som
en sport og inneholder turnmomenter. Sportsdrillere bruker bare
drillstaven som sitt redskap. Lik
som i korpsdrill er de drilltekniske

øvelsene hentet fra både ballett
og turn. Øvelsen koreograferes i
et program og utøves til musikk.
Programmets vanskelighetsgrad
tilpasses utøveren, og man konkurrerer individuelt, i par eller i tropp.
– Jeg vil heller velge å kalle det
jeg driver med for drilldans, det
ligger nærmere korpsdrill enn
sportsdrill og for å delta i konkurranser må en være medlem av

A K T U E LT
Norges Musikkorps Forbund.
Det er ca. 4000 drillere i Norge,
og tallet bare øker. Det er en
jentedominert sport. Internasjonalt
er ordet drill kjent som ”twirling”.
Moderne drill, slik vi kjenner den i
dag, kom først til USA på 1930-tallet, men det var først på 1950-tallet
at drill kom til Norge, og i 1959 var
drillen for første gang en del av 17.
mai-toget.
Representerer Norge
Troppen fra Sveio er den beste
troppen i Norge innenfor kategorien accessoirers. Accessoirers er
en gren hvor man har ekstra utstyr
i tillegg til drillstaven.
– Et eksempel på dette er da vi
hadde Michael Jackson-tema. Da
hadde vi afroparykker, mikrofon,
hvite hansker, glitrende hatter og
vegger med plakater av Michael
Jackson. Førsteplassen i NM
innenfor accessoirers har stått de
fire siste årene. Det kommer alltid
noen som prøver å slå oss, men
vi vinner, sier Henriette med et
smil om munnen. I EM er rekorden
andreplass. Andreplassen har troppen vunnet tre ganger. Vi har også
en fjerdeplass.
Som regel konkurrerer Henriette
sammen med troppen sin, men
noen ganger solo. Alene har hun
en tredjeplass i distriktskonkurranse som sin beste plassering.
– Å delta i en accessoirers-tropp
krever ganske mye ettersom det er
mye å holde styr på, og masse ekstra utstyr. Vi har hatt flinke trenere
og deltakere, i tillegg til engasjerte
foreldre. Denne kombinasjonen
har hjulpet oss mye for å klare å nå
toppen.

Fotoglad drilljente: Henriette Lien
fra Sveio har drillstaven tett til sitt
bryst. Drilldans er nemlig hennes store lidenskap. Foto: Sannah
Løvhaug

Dyreelsker
– Har du andre hobbyer eller aktiviteter ved siden av drillingen?
– Drillingen har tatt mesteparten av tiden min, og det har ikke
vært rom for så mange andre
aktiviteter, men jeg er veldig glad
i dyr. Hjemme i Sveio har jeg både
hest, hund og sauer, så de får litt av
oppmerksomheten min de også.
Ellers er jeg veldig glad i foto, og
jeg liker å reise.
Elsker folkehøgskolelivet
Med folkehøgskolelivet trives
Henriette veldig godt.
– Det er opplevelser for livet.
Det beste med å gå på folkehøyskole er at jeg kan være med folk
når jeg ønsker det. Jeg blir dermed
mer sosial og får oppleve ting med
andre. I tillegg slipper jeg karakterer, og får tid til å ta innover meg
inntrykk, og rett og slett bare kose
meg.
– Hvorfor valgte du Solborg
folkehøyskole?
– Jeg valgte Solborg fordi
jeg syntes de hadde den beste
fotolinjen, i tillegg til at det er
nærme Sveio. Da blir det lettere
for meg å satse videre på drilling.
Fotolinjen valgte jeg fordi jeg alltid
har hatt lyst å lære meg å ta bilder.
Drillingen har tatt mye tid, og det
har dermed ikke vært lett å bruke
tiden på fotografering, men nå har
jeg endelig sjansen.
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Inntrykk gir uttrykk
mot himmelen og var godt synlig
16 spente Global Vilfor folkene i slummen. Det var
lage Foto-jenter reiste
ikke kjekt å se hvordan de levde,
til Kambodsja i oktoog vite at like i nærheten ble det
ber. Reisemålene var
bygget store og dyre bygninger til
store pengesummer som i stedet
hovedstaden Phnom
kunne blitt brukt til å hjelpe menPenh, byen Siem Reap
neskene i slummen.
som ligger i nærheten
av det kjente tempelet
Følte inntrykk
Angkor Wat, og Kampot Kambodsja er et land med en
som ofte blir omtalt som historie som mange sier at de ikke
noe om. Røde Khmers styre
Kambodsjas vakreste by. visste
henrettet og torturerte befolknin-

Av Henriette Lien, elev på
Global Village Foto
Det er ikke til å legge skjul på
at Kambodsja er et land med
kontraster. I hovedstaden Phnom
Penh besøkte vi slummen, en
liten ”by” langs en jernbanelinje
som vi trodde var nedlagt, noe
den ikke var. Under vårt besøk
kom det et tog i stor fart kjørende
forbi. Husene sto bare 3 meter fra
jernbanelinjen, barn lekte på linjen
eller ved siden av den, og det
gjorde vondt i hjertet å tenke på at
det mest sannsynlig har vært barn
og voksne som har blitt truffet av
toget og har mistet livet der. Vi gikk
på jernbanelinjen som strakk seg
mot en skyskraper, en skyskraper
som hadde kostet mange millioner
kroner å bygge. Den strakk seg
Sterke møter med barna: Her
møter Henriette Lien jenta hun bl.a.
skriver om i sin artikkel fra Kambodsja. Foto: Ragnhild Morland
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gen i Kambodsja på 70-tallet. Det
var en sterk opplevelse å besøke
Toul Sleng og Choung Ek, også
kjent som ”The killing fields”. Det
var en dag med lærdom og mye

tanker. Til tross for det som hendte
i Kambodsja for kort tid siden ble
vi møtt med glede og smil. En ca.
12 år gammel jente stoppet meg
på gaten og sa at hun syntes at jeg
var fin. Jeg snakket med henne en
stund og hun fikk ta bilder med
kamera for første gang. Det var
godt å kunne snakke med henne,
men da jeg dro fra henne begynte
tankene å svirre og tårene å trille.
Å kjøre tuktuk ut på landsbygda,
kjenne vinden i håret og se den vakre naturen som var full av sterke
farger var en herlig opplevelse. Jeg
la ofte kamera bort på turen for
å oppleve det vakre landet med
mine egne øyne og ta innover meg
inntrykkene.

Bearbeidet inntrykk
Vi var ikke på ferie, vi var en
fotoklasse på tur for å fotografere,
lære om og oppleve Kambodsja.
Vi fikk se to forskjellige verdener.
En gjennom kamera, slik vi ønsket
å fremstille Kambodsja – og den
virkelige verden gjennom våre
egne øyne som så realiteten. Det
var fint å kunne snakke sammen
om kveldene om det vi opplevde,
vi fikk reflektert over det vi hadde
opplevd, og fikk høre ting fra
hverandre som vi ikke hadde sett
eller hadde tenkt gjennom selv. På
denne turen fikk vi mer kunnskap
om Kambodsja, vi ble bedre kjent
med hverandre og ikke minst fikk
vi mange flotte bilder fra turen.

Helge Stråtveit blir pensjonist
Ved årsskiftet går Helge
over i pensjonistenes
rekker. 29. november
fylte han 67 år. Dermed
er et langt yrkesliv tilbakelagt.

Folkehøgskoleslaget viktig

Av Kjell Konstali
og Hans Petter Nordal
Helge har jobbet i post og bank.
Men hjertet hans og engasjementet er ute i det fri som gartner og
blomsterentusiast. Det kan vi forstå.
Helge vokste opp på Madla der
familien hadde gartneri og planteskole.
Helge startet som gartner på
Solborg i 1997. Han har vært en del
av vaktmesteravdelingen som teller
tre personer. De har utfylt hverandre
godt. Vakt og tilsyn med svømmehallen tredje hver helg. Dessuten er
det med jevne mellomrom rehabiliteringsoppgaver på skolen der mye
av arbeidet gjøres av de ansatte.
Det er ikke få klasserom og vegger
Helge har malt.
– Men det er arbeidet ute med
skoleanlegget jeg har kost meg
mest med. Her har jeg hatt frie tøyler. Det mest tilfredsstillende med
jobben er å se alle resultatene av
det en har plantet og sådd gjennom
årene.

Solborghagen får lovord
Det er når våren kommer at Helge
virkelig får energi. Da er det tid for
å forberede hagesesongen. Helges

Siste hekkeklipp på Solborg: Vår arbeidssomme og flinke gartner, Helge
Stråtveit (67), gjør en av sine siste "feinsmeckere" på den store Solborgtomta.
Her klipper han hekken ved den tidligere vaktmesterboligen. Foto: Hans
Petter Nordal
merkevare er fuksiablomster. Du
verden for et skue når hagen blomstrer i all sin prakt. Tusen takk Helge
for alle de gode opplevelser vi får
når vi vandrer rundt og lar sansene
nyte fargeprakten!
– Jeg er heldig som har hatt en
jobb som virkelig legges merke
til og jeg har fått utallige positive
tilbakemeldinger på hageanlegget rundt skolen og det er svært
hyggelig.

Gode relasjoner
I løpet av de 20 årene Helge har jobbet på Solborg er det først og fremst
alle ansatte og de gode medarbeiderne han vil savne mest.
– Ja, gode kollegaer har betydd
mye, dessuten vil jeg savne Tor
Helge Ruud som jeg kanskje har

betydd en forskjell for gjennom et
tett samarbeid i 17 år. Vi har hatt en
god og humoristisk tone og jeg har
bare fått mer og mer respekt for min
gode og kunnskapsrike hjelper og
medarbeider.

Elsker Danmark
Hvert år og som oftest to ganger
i året reiser Helge med familie til
Danmark. Og det lyser i øynene
hans når vi nevner Danmark.
– Ja, Danmark er et flott land,
både naturen og menneskene der
gir oss mye tilbake. Hver sommer og
høst i snart 40 år har vi reist på ferie
til Danmark og de siste 20 årene har
vi leid det samme sommerhuset.
Her finner vi rekreasjon og hvile for
sjelen.

Folkehøgskolen har sitt utspring fra
Danmark og Grundtvig og folkehøgskolen er et skoleslag Helge har
stor sans for.
– Ja, her kan elever og lærere lære
av å leve sammen. Man modnes og
får ro til å tenke over hva man skal
gjøre videre i livet. Kort sagt læring
for livet. Her bygges gode relasjoner
og vennskap og når Solborg også
har et klart kristent fokus, så ønsker
vi å gi elevene de beste verdier for
livet. Og fornøyde elever er de beste
ambassadører for skolen.
– Hva har vært den beste forandringen som har skjedd på Solborg i
løpet av dine 20 år?
– Det må vel være når man gjorde om internatene til delte internat,
at både gutter og jenter kunne bo
på samme internat, det tror jeg var
sunt og godt for miljøet.

Aktiv pensjonisttilværelse
Selv om Helge går inn i pensjonistenes rekker fra 1. januar 2017 så
kommer ikke karen fra Madla til å
ligge på latsiden.
– Jeg har mye vedlikehold på huset hjemme og en hage jeg kan ta
meg mer av. Dessuten har jeg barn
som alltid trenger praktisk hjelp av
sin far. I tillegg ønsker jeg etter hvert
å hjelpe til på NMS Gjenbruk. Mer
tid til reiser og opplevelser blir det
forhåpentligvis også.
Vi takker Helge for godt utført
arbeid og ønsker han alt godt for
tiden som kommer.
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Høsten i bilder
God kveld, Solborg: Film-klassen
hadde rigget seg
til i gymsalen med
stilige kulisser og
fullt TV-kamerateam for å lage et
direktesendt TVshow med gjester
og gode innslag.
Foto: Ingrid E.
Larssen

Surfeeldorado:
I løpet av høsten
har Jærstrendene
vært et populært
sted for svært
mange surfeglade
Solborgelever. Her
er Henrik W. Lie fra
Adventure i aksjon.
Foto: Knut M.
Løvaas
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Alles gebursdag: Alle elevene feiret sine bursdager og hadde pyntet fint
i matsalen. Hver måned skulle ha et tema og juni-måned-gjengen hadde
valgt St.Hans som sitt tema. Her illustrerer de et St.Hansbål i form av ild,
vedkubber og heksebrenning og fremførte en egen heksedans som
imponerte dommerne. Foto: Knut M Løvaas

Jesus 2016: I starten av desember gjennomførte vi prosjektet Jesus 2016
hvor elevene bl.a. fikk høre troshistoriene og møte Tore Haugen og HPtorpedoen (Hans Petter Martinsen) og se filmen « Miracles from heaven»
på kino. Dagen etter skulle de skrive dikt, lage sang/musikk, jobbe med
kunstuttrykk, dramatisere, ta bilder eller lage film for å uttrykke sin tro og
sitt forhold til Jesus. Her har kunstelev Anna Bjåstad malt et bilde som
illustrerer mange folks tanker om tro, nemlig vitenskap (Darwin) versus
Gud som skaper (Jesus). Anna har kalt sitt bilde som hun lagde til klassens kunstutstilling for «Høyre og Venstre hjernehalvdel».

Det store showslaget: Tidlig på høsten ble elevene utfordret på et
lørdagsseminar til å lage sin egen elevkveld med tittelen «Det store
showslaget». Her manglet det verken på kreativitet eller fargerike innslag.
Foto: Ingrid E. Larssen
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Velkommen til reisekveld: Alle Global-klassene var på tur til Asia i høst
og inntrykkene fra turene ville de dele med resten av skolen i midten av
november. Her ønsker «flyvertinnene» Mio Moe og Celine Erlid elevene
velkommen om bord til en reise i Asias spennende verden. Foto: Knut M.
Løvaas

Solidaritetsprosjekt: I starten på advent hadde skolen innsamlingsdager
til sitt prosjekt i Kambodsja. Her hadde hver klasse laget ting, hatt basar
og auksjoner m.m. samt gått fra dør til dør i Stavanger for å samle inn
penger. Alle hadde gitt sitt håndtrykk i prosjektet. Foto: Knut M. Løvaas

Den slue reven: Tradisjonen tro hadde dramalinja på Solborg også i
høst en barneforestilling for nærmere 4000 barn i distriktet. I år var det
«Dyrene i Hakkebakkeskogen» som gledet et engasjert publikum. Her ser
vi reven Ailen Slaaen fra Rampelys Scene pønske ut nye revestreker. Foto:
Ingrid E. Larssen

Julekonserten: For tredje år på rad arrangerte Solborg en åpen dag på
med salg og aktiviteter til støtte for Kambodsja og en stor julekonsert der
svært mange av årets elever deltok. Her så vi mange nye sangtalent, bl.a.
Anna M. Goksøyr som imponerte med sin vakre stemme. Foto: Knut M.
Løvaas
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Bjarte & Bjarte

Ja, for dette er fornavnet
til de to nye vaktmesterne på Solborg. Foruten
samme fornavn har de
svært mye til felles.
Av Hans Petter Nordal
Bjarte Byrkjedal (30) og Bjarte
Steinnes (35) var to av i alt 88
søkere som søkte på vaktmesterstillingen på Solborg. Og styret ved
skolen stod overfor et luksusproblem, hvem skulle de velge blant
så mange godt kvalifiserte søkere?
Skolens ledelse visste også at
gartner Helge Stråtveit skulle pensjonere seg ved nyttår, så i stedet
for å lyse ut hans stilling, valgte de
heller å ansette to vaktmestere, og
valget falt på Bjarte x 2.

Knoll og Tott
Det viser seg at disse to unge herrene har mange fellestrekk;
Begge har blitt permitert fra sine
jobber i oljebransjen på grunn av
nedskjæringer, de har begge jobbet for Aker Solutions, de er begge
i begynnelsen av 30-årene, begge
er unge familiefedre, de har en del
felles venner, de har begge stor
fotballinteresse og er Liverpool-fan
og på fritiden har de også begge
et stort engasjement og styreverv
i Misjonssambandet. Og som om

Solborgs Knoll og Tott: Bjarte Steinnes (35) , Randaberg og Bjarte Byrkjedal
(30), Ålgård utgjør sammen med Mindor Vårvik det «nye» vaktmesterteamet
på Solborg.
– Ja, og jeg gikk Mekaniske
ikke det er nok, så har de Salme
fag og Plate/Sveis på Randaberg
37,5 som sitt livsmotto, nemlig:
videregående før jeg jobbet i 13
«Legg din vei i Herrens hånd, stol
år hos Fabricom i Dusavik, der jeg
på Ham så griper Han inn.»
også tok fagbrevet som platearbeider. Deretter jobbet jeg 4 år
Allsidig bakgrunn
offshore for Aker Solutions, før jeg
Både Bjarte og Bjarte har tross sin
ble oppsagt for et år siden. I år har
unge alder rukket mye:
– Ja, etter videregående gikk jeg jeg jobbet som produksjonsmedett år på Fjellhaug bibelskole i Oslo, arbeider for TecCon i Mekjarvik
som produserer forskjellige typer
på musikklinja. Etter det tok jeg
kabler til elektrobransjen, sier
bachelor i maskiningeniør på HøgBjarte Steinnes.
skolen i Oslo, før vi flyttet tilbake til
Rogaland. Jeg har tidligere jobbet
Vil utfylle hverandre
som ingeniør i Aker Solutions
Bjarte Byrkjedal har allerede jobbet
og Schlumberger, forteller Bjarte
et halvt år på Solborg i Sven SunByrkjedal.

des fotspor og det har vært mye
nytt å sette seg inn i.
– Ja, det er veldig varierte
arbeidsdager, noe som passer meg
bra. Vi har ansvar for innvendig og
utvendig vedlikehold av bygninger, uteareal, redskaper/maskiner,
skolens biler, svømmehall, drift
av tekniske anlegg, nettverk,
internkontrollsystemer og annet
forefallende arbeid. Så det er en
del å holde orden på, og jeg tror
aldri vi går tom for arbeid. Jeg har
fått et spesielt ansvar for skolens
datanettverk siden jeg både har
interesse og en del kunnskap
innen data. Nå som gartneren vår
slutter så blir nok Mindor Vårvik
den som tar ansvar for utearealet.
Ellers har vi ikke helt fordelt oppgaver enda, men jeg tror alle 3 er
ganske praktiske og liker å jobbe
med hendene slik at vi kommer
til å få ting gjort. Etter et halvt år
trives jeg godt med både jobben
og kollegaene.
Bjarte Steinnes gleder seg til å
komme i gang på nyåret. Han
kjenner litt til skolens historie og
at Solborg er en skole med mange
forskjellige linjer og fagtilbud, men
om sin egen jobb vet han ikke så
mye enda.
– Jeg har ikke fått helt oversikten enda, men regner med mye
variert arbeid både ute og inne,
men jeg får en «myk» start. Jeg skal
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ha pappaperm to dager i uken
det første halvåret.
Fotball, mekking og musikk
Det er ikke bare på jobb
«Bjartene» liker å jobbe med
hendene. Også på fritiden og på
hjemmebane liker de å mekke
og vedlikeholde, men fotball og
menighetsarbeid får de også
tid til utenom familie, jobb og
venner.
– På barneskolen fikk jeg drakt
med Fowler på ryggen og etter
det har jeg ikke sett meg tilbake.
For meg er laget Liverpool, sier
Bjarte Byrkjedal, som også selv
spiller fotball på fritiden.
- Men du spiller på flere strenger,
bl.a. musikk?
– Jeg har alltid vært glad i
musikk, og spilte orgel da jeg var
mindre. Etterhvert ble interessen
for orgel mindre, og jeg ble nok
fristet til gitar av den musikken
jeg hørte på. Broren min spiller
også gitar så jeg hadde gitar
tilgjengelig hjemme, noe som
gjorde det veldig lett å øve. Og
min kone spiller piano så det
blir en del spilling sammen på
møtene vi er på.
– Jeg er også en ihuga Liverpool-tilhenger og spiller fotball
på fritiden, men musiker er jeg
nok ikke, skjønt jeg klimprer litt
på gitaren jeg også, smiler Bjarte
Steinnes.
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Jesus i hjerte
Begge Bjartene er vokst opp i
kristne hjem og har alltid vært involvert i mange kristne sammenhenger sammen med foreldre.
Men i dag har de selv lederansvar
i sine kristne menigheter.
– Min kone og jeg er aktive på
Ålgård bedehus. Det drives av
Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM) og Normisjon. Jeg sitter i
styret for NLM-forsamlingen, sier
Bjarte Byrkjedal.
– Vi er begge aktive i Misjonssambandets forsamling på
Randaberg. Jeg sitter i styret og
har forskjellige arbeidsoppgaver
med det, kona er med i søndagsskolearbeidet, forteller Bjarte
Steinnes.
– På spørsmålet om hvorfor de er
kristne svarer de kort og godt:
- Den gaven Gud har gitt oss
gjennom Jesus er for god til å
takke nei til. (Bjarte B)
– Jeg velger å sette mitt håp
og min lit til Jesus, han som levde
et perfekt liv på mine vegne og
tok straffen for alle mine synder
på korset. Større enn det blir det
ikke! (Bjarte S)

Kjøkkenet har
fokus på bærekraft
«Det finnes ingen mer oppriktig kjærlighet enn
kjærligheten til mat», sa George Bernard Shaw.
Hvert år blir maten på Solborg elevenes store
samtaleemne.
- Vi kan ikke gjøre alle til lags, smaken er som
baken, den er delt, men vi gjør det beste vi kan
for å tilfredsstille elevenes ønsker og behov,
sier Nina Steinnes som er kokk på Solborg.

Tekst og foto; Marit Arnstad
(elev på Film-linja)
Nina er kokk på Solborg og har
kokkeutdanning for hotell og
restaurant. Hun startet på Solborg
høsten 2000. Den ivrige kokken
ønsker at maten skal være både
sunn og se og smake godt.
– Ja, og klarer vi å få elever til å
smake på mat de ikke har smakt
før, blir vi ekstra glad. Mesteparten av maten vi lager er lagd fra
bunnen av, men tiden strekker
dessverre ikke til for at vi alltid
klarer det.
En ting Nina ønsker å utforske
og lage mer av, er mer alternative
pålegg istedenfor kjøttpålegg.
– Jeg lager gulrothummus, men
ønsker å få tid til å lage mer pålegg
av bønner og diverse som er mer
bærekraftig.

Bærekraftig mat
Hver dag blir vi 200 000 flere mennesker på jorda. Det er lett å forstå
at matproduksjonen må øke samtidig som vi bør kaste mindre mat.
Da må også alle land dyrke mye av
maten sin selv, det er målet.
– Hva vi velger å spise, er viktig
– ikke bare for deg og kroppen
din - men også for jorda vår. Med
«bærekraftig utvikling» i samfunnet mener vi at utviklingen dekker
dagens behov uten å ødelegge
muligheten for dem som kommer
etter oss. Maten vi spiser, bør derfor være bærekraftig utviklet. Da
kaller vi det «bærekraftig mat».
Nina nevner flere ting som
kunne gjort maten her på Solborg
mer bærekraftig, som mer grønnsaker og det å kunne lage mat
fra bunnen av. Men selv om det
alltid er ting som kan forbedres,

får elevene i dag et variert og sunt
kosthold her på skolen.
– Ja, vi prøver så godt vi kan, vi
serverer havregrøt hver morgen,
noe som er bærekraftig. Dessuten
veier vi matavfall og oppfordrer
elevene til å kaste minst mulig mat.
Dette har det dessverre sklidd litt
ut, men viljen er der. Men veiing av
mat har gitt resultater, så vi håper
trenden fortsetter.

Ukentlig vegetarmiddag
– Solborg har startet med vegetarmiddag én dag i uken. Hvorfor
ønsker dere det?
– Det er bærekraftig og fornuftig. Ingen har vondt av å spise en
middag uten kjøtt. Vegetarmaten
er godt tatt imot av elevene, det
har kommet flere positive tilbakemeldinger. Det blir faktisk ikke
kastet mer mat på vegetardagene.
På Solborg har vi flere idrettslinjer og mange er opptatt av et sunt
kosthold. Det er flere ganger blitt
etterspurt mer frukt og egg.
– Det vil bli egg til kveldsmaten
onsdager og fredager fremover.
Når det gjelder mer frukt, har vi
allerede frukt hver dag til frokost
og ofte til middag. Vi ønsker også å
ha mer frukt på påleggsfatene. Det
er viktig at elevene får i seg et sunt,
godt og næringsrikt kosthold som
inneholder fem om dagen.

fellesskapet og for å få i seg de
byggesteinene kroppen trenger.
Jeg håper at elevene ser viktigheten med fellesskapet rundt hvert
måltid, siden ikke alle er like vant
til det.
Personalet på kjøkkenet har
vært på en del felleskurs gjennom folkehøgskolen, og tatt noen
småkurs her og der for generell
matlaging.
– Ja, de er nyttige og mye gjør
jeg for egeninteressen også, bl.a.
spesifikke kurs for bærekraftig mat.
Ellers skal jeg snart til Firenze i Italia for å ta et matkurs. Jeg trenger
å få litt inspirasjon innimellom, og
det er spennende og matnyttig å
lære noe nytt og lage forskjellige
typer mat. Vi på kjøkkenet har også

et mål i fremtiden om å informere
elevene om hva de spiser og hvorfor de bør spise det. Maten skal ha
et formål. Vi vil derfor på sikt sette
opp en informasjonstavle så de ser
hva slags næringsstoffer maten
inneholder.
– Hva er det hyggeligste med jobben din på Solborg?
– Det er å lage mat til masse
kjekke ungdommer. Jeg blir veldig
glad om jeg klarer å påvirke de til
å spise mer sunn mat og smake på
noe nytt og ukjent. Jeg sier som
Thomas Keller; En oppskrift har
ingen sjel, du som kokk må putte
din sjel inn i oppskriften.

Navn: Nina A. Steinnes
Alder: 52
Bosted: Sundelia, Stavanger
Interesser: Mat, kultur, lesing,
turer i skog og mark, sopplukking, kunst og reise, og kulturmatreiser som beriker meg rent
faglig sett.
Livsmotto: «Livet skal nytes,
men alt med måte» & «Du skal
gjøre mot andre, det du vil at
andre skal gjøre mot deg»
To ting du synes er viktig:
Helse og livsstil og medmenneskelighet.
Tre ord som beskriver deg
som person: Tålmodig, stor
arbeidsglede og nytenkende «prøver så godt jeg kan iallfall»

God felles opplevelse
– Som kokk, hva er det du vil at elevene skal sitte igjen med etter året på
Solborg?
– At det var godt å komme inn
i matsalen. At de fikk god og sunn
mat, og at man spiser for både
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Solborg tatt ut i streik
I november hadde vi noen spennende døgn på skolen. Utdanningsforbundet har vært i konflikt med Virke siden mai. De kom ikke fram til
enighet i tarifforhandlingene. Derfor var partene kalt inn til mekling hos
Riksmeklingsmannen 17. og 18. november. For å sette makt bak kravene,
ble det sendt ut streikevarsel. Tre folkehøgskoler ble tatt ut, deriblant
Solborg. Streiken skulle eventuelt iverksettes mandag 21. november.
Hos oss er stort sett alle lærerne organisert i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF).
All virksomhet ved skolen ville dermed blitt lammet. Rektor måtte
derfor informere elevene om konsekvensene av en mulig streik. Undervisningen ville opphøre. Videre har lærerne ansvar for tilsyn på skolen.
De er tilstede fra middag til etter frokost neste dag. Tilsynsvakt medfører
også brannvakt.
Rektor søkte Virke om dispensasjon på 2 områder. Teaterklassen
Rampelys Scene skulle i gang med oppsetningen ”Klatremus og de andre
dyrene i Hakkebakkeskogen.” Det var forhåndssolgt drøyt 2500 billetter
til forestillingene. Det ville være et stort økonomisk tap hvis forestillingene måtte stoppes. Denne søknaden ble innvilget.
Søknad om å ha lærere på tilsyn under en streik, ble ikke innvilget. Der
svarte Utdanningsforbundet gjennom konfliktrådet at ledelsen kunne ta
brannvakt. Det ville hatt som konsekvens at elevene måtte sendes hjem
med de kostnadene det innebar. Heldigvis slapp vi dette.
Bakgrunnen for konflikten var spørsmål om pensjon. Pedagogisk personale i folkehøgskolen er i dag tilknyttet Statens pensjonskasse. Det er
en god pensjonsordning. Har en lærer full opptjening, utgjør pensjonen
66 % av sluttlønnen. En slik ytelsesbasert pensjonsordning ønsket arbeidsgiverne ikke skulle være obligatorisk. Det finnes virksomheter som
av økonomiske og andre grunner ikke klarer dette. Derfor ønsket Virke
at det i tariffavtalen med lærerne (Utdanningsoverenskomsten) under
pensjon, skulle stå at det kan tegnes pensjon på ulike måter. Ikke bare i
Statens pensjonskasse slik som i dag.
Rektor på Solborg frontet denne saken blant sine kollegaer i forhold
til Virke. Det er litt uvanlig at arbeidsgiver stiller seg på de ansattes side.
Men det gjorde rektor og en god del av hans kollegaer. På rektorforum
ble det lagt fram en resolusjon som 20 rektorer skrev under på.
Resolusjonen ble sendt Virke og hadde følgende tekst: ” Vi har fulgt
forhandlingene mellom Virke og Utdanningsforbundet med stor interesse og beklager sterkt bruddet på spørsmål om pensjonsordning. Følgende folkehøgskolerektorer ønsker ikke på den nåværende tidspunkt at
det i teksten til ny avtale på Utdanningsoverenskomsten åpnes opp for
andre pensjonsordninger enn Statens pensjonskasse.”
Vi får håpe at denne saken er lagt dø for en stund. Nå ble det i årets
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oppgjør slått fast at SPK er den eneste ordningen skolene kan ha for sine
lærere. Hvor lenge dette vil holde, er ikke godt å si. I dag er pensjonsforpliktelsene under press. Arbeidsgivere er på leit etter rimeligere ordninger. Men for folkehøgskolen må det være viktig å være et skoleslag der
lærerne har samme ordning som i offentlig skole. Ellers blir vi et B-lag.
Det vil bli vanskeligere å rekruttere lærere.
Kjell Konstali

Nordisk folkehøgskoleråds møte
på Solborg folkehøgskole
Folkehøgskolene er et nordisk skoleslag. Det var den danske folkeopplyseren Grundtvig som på 1800-tallet fikk ideen til folkehøgskolene og som
satte ideen ut i livet. Skolene skulle utvikle menneskene, de skulle ikke
bare være passive mottakere slik de var i den alminnelige skolen.
Det finnes folkehøgskoler i alle de nordiske landene. I Danmark er man
fleksible på lengden av kursene. De har også kurs for elever under 18 år.
I Sverige kan man bygge opp kompetanse til høyere utdanning ved å
ta de alminnelige kursene som folkehøgskolene tilbyr. Her er det også
mange elever som ikke bor på internat. I Finland kan du på folkehøgskolene også studere fag fra de åpne universitetene.
Nordisk folkehøgskoleråd er forum for gjensidig kontakt. Landrapportene er viktig. Det arrangeres også nordiske konferanser, som regel på
den Nordiske folkehøgskolan i Kungälv.
Møtene i NRF (Nordisk Folkehøgskole Råd) går på omgang i de
forskjellige landene. Denne gang var Norge og Solborg vertskap. Jeg

A K T U E LT
fikk orientere om Solborgs undervisningsprogram og om det å drive en
kristen folkehøgskole. Gjestene fra Norden var imponert over hvor flotte
lokaliteter og skoleområde vi har. Hagen blomstret på sitt fineste og det
ble tatt mange bilder.
På sakslisten stod det mange saker. Fra Sverige ble det orientert om en
1 årig folkehøgskolelærerutdannelse. Ellers ble mye tid brukt til å orientere hverandre om mindreårige flyktninger på folkehøgskoler. De forskjellige landene har ulike strategier. Sverige har stort sett hatt åpne grenser.
Her får folkehøgskolene mye midler til flyktningarbeid. I Danmark er den
dominerende politiske holdningen at enten skal flyktningene i arbeid
eller sendes hjem. I Norge er det i år 100 mindreårige flyktninger på
folkehøgskoler.
Et annet viktig tema på møtet var forskning. Det er viktig at man
forsker på folkehøgskolen og fører resultatene inn i det politiske miljøet
for å gi legitimitet til skoleslaget. I 2018 forberedes det en nordisk konferanse med tema forskning og skoleutvikling.
Jeg ønsket også at gjestene skulle få se det beste vår region har å by
på. Det ble derfor arrangert tur til Flor og Fjære og til Preikestolen.
Kjell Konstali

Stoler på kjærligheten: Eller rettere sagt, kjærlighet til de nye stolene i foredragssalen. Her sitter GVFoto-klassen og nyter de nye og svært eksklusive og
dyre stolene som vi fikk rett før skolestart i høst.
Foto: Ingrid E. Larssen

Gode minner fjernes: Den flotte julegrana utenfor Solborgvillaen ble i høst tatt ved rota etter over 38 års levetid på Solborg. Rektor Kjell Konstali, som ble
ansatt på Solborg samme året som treet ble plantet, har gode minner om treet som hver advent har vært symbolet på adventstiden på Solborg. Både gartner
Helge Stråtveit og vaktmesterne Mindor Vårvik og Bjarte Byrkjedal var i aksjon for å få fjernet det store treet som hadde vokst i høyde med toppen av Solborgvillaen. Foto: Hans Petter Nordal
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STREAMTEAM

Nytt syn på nerdene
Sveinung Gjerde er for øyeblikket
vikar på filmlinja her på Solborg,
men fra høsten 2017 får han sin
egen linje. Solborg folkehøgskole
satser nemlig på et nytt linjetilbud, nerdelinja StreamTeam. Nå
vil han endre fordommene noen
kanskje har til nerder.

Av Malin Nygård Solberg
– Hva går denne nye linja, StreamTeam, egentlig
ut på?
– Litt av hvert egentlig. TV-produksjon og
gaming. Det er nerdekultur for folk med litt
stereotypiske nerdeinteresser. Science fiction,
film, spill, litt bøker. Kanskje animé? I løpet av
året skal det lages flere forskjellige sendinger
som vi skal streame på nett. Vi gjør litt det vi har

lyst til. Lage sending basert på klassens interesser. Lage gaming publikumsvennlig ved hjelp av
kommentatorer osv.
– Hvorfor ønsket du å starte en slik linje her på
Solborg?
– Dette er ting jeg selv synes er kjekt. Det er
mine hobbyer. Dessuten er TV-produksjon en fin
måte å drive teambuilding på, og data er gøy.
- Hva tror du StreamTeam kan bidra med til
skolen?
Skjermen
inntar
verden:
Slik vil kanskje mye av
hverdagen
fortone seg
for både
Sveinung og
hans nye
elever på
nerdelinja
StreamTeam der
dataspill,
sosiale
medier og
nettverkskoblinger
går hånd
i hånd.
Foto: Geir
Ertzgaard
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– NYTT LINJETILBUD FRA HØSTEN 2017
Navn: Sveinung Gjerde
Alder: 28
Bosted: Tasta, Stavanger
Interesser: Data, TV-produksjon, musikk,
teknologi, epletørking.
3 ting som beskriver deg som person:
Snill, tålmodig, barnslig
Ditt livsmotto: “Det går bra til slutt”

– Jeg tror det kommer en del gutter til linja,
noe som betyr flere gutter til Solborg folkehøgskole. StreamTeam kan kanskje fungere som et
slags vindu fra utsiden og inn til Solborg, ettersom mye av det linja gjør havner på internett.
Vi skaper et slags innblikk til skolen. Dessuten
håper jeg vi kan snu litt på folks fordommer til
det å være nerd.
– Hva slags elever tror du søker til et slikt tilbud?
– Hovedsakelig er det nok en del som allerede bruker mye tid på data. Folk som liker å
spille, og er teknisk interessert. Jeg ser for meg
at en del av de har brukt timevis på YouTube,
men at de nå har lyst til å prøve seg litt selv.
– Hvilke kvalifikasjoner trenger en elev som
søker StreamTeam?
– Det er viktig å tørre å by på litt av seg selv.
For å få mest mulig team, må alle tørre å gjøre
litt. Alle trenger ikke å være flinke i alt. Du trenger ikke mye av samme ingrediens i en salat.
Vær engasjert, gira og ha god innstilling. Det er
selvfølgelig viktig med en interesse for data og
teknologi.
– Hva kommer dere til å drive på med på
StreamTeam?
– Vi kommer til å ha litt LAN (Local Area
Network) - et lokalt nettverk som brukes til
transport av data mellom datamaskiner og
andre enheter i et begrenset nettverk), noen
turneringer med brettspill og kjøre litt E-sport
(konkurrerende gaming/spilling der lag eller
personer spiller mot hverandre) på storskjerm.

Forhåpentligvis får vi spilt en del spill veldig få
har prøvd før. Det blir mye praktisk undervisning og en del prosjektjobbing. Vi begynner
med veldig enkelt oppsett på en sending, så får
vi sammen se hvor langt vi kan utvikle konseptet, og hvor avansert produksjonen vår kan bli.
– Dere skal blant annet til California på studietur. Hvorfor California?
- I California er Silicon Valley, og San Francisco – den tekniske hovedstaden. Hele vestkysten er egentlig bare en samling av nerder i alle
mulige farger og fasonger. Vi skal møte interessante mennesker og kulturer, samt besøke noen
av de store konsernene.
– Selv elsker du data, gaming, kameraproduksjon og streaming. Hvor kom denne interessen fra?
– Jeg har vokst opp med brødre som har
vært veldig teknisk interesserte, og har spilt

StreamTeam-læreren: Sveinung «Nerde» (28)
(født Gjerde) har noe på ferde. Han vil nemlig
starte opp en egen linje for datanerder på Solborg
fra neste høst.
Foto: Malin N. Solberg.
dataspill så lenge jeg kan huske. På videregående fikk jeg en videointeresse, som bare utviklet
seg, og interessen for TV-produksjon kom da
jeg begynte på Solborg. Jeg har jo også utdannet meg innenfor faget, men jeg kjenner jeg av
og til savner barndomskamerater og dataspill.
– Du er en ganske nylig gift mann. Hvordan er
det å være gift?
– Det er veldig, veldig fint. Det kan anbefales.
Jeg har jo nå gått inn i rekka blant mange som
har funnet kona si på Solborg. Kanskje litt uvanlig blant personalet.
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H E N N I N G H E LV I G T I L M I N N E

Henning Helvig er død, 80 år gammel
Henning Helvig hadde 20 år av
sitt yrkesaktive liv på Solborg. Han
var utdannet realist og underviste
blant annet i matematikk. Men
han deltok også i skolekoret og
hadde gitarundervisning for
elevene.
Ved skolestart og på fester og
arrangement var lærertrioen
en fast programpost. Olav
Keilegavlen spilte fele, Bjørn Mo
obo og Henning Helvig gitar.
Alle på Solborg satte stor pris på
trioen.
Henning Helvig avsluttet sin
yrkeskarriere som lektor i videregående skole. Han var en dyktig og
engasjert lærer som satte høye krav til seg selv. Eleven stod i sentrum.
Med sin lune humor og gode menneskelige egenskaper var han en
respektert lærer.
Henning Helvig satt også i styret for Solborg i flere år. Ellers hadde han
et stort hjerte for Israel. Det medførte et aktivt organisasjonsliv i «Med
Israel for fred». Han og Maria kjøpte seg også leilighet i Israel og tilbrakte
mye tid i landet.
Det var en stor forsamling som tok en siste avskjed med Henning. På
minnemøtet deltok familie og venner. Mange gode ord ble sagt og
savnet etter Henning vil være stort.
Vi lyser fred over Henning Helvigs gode minne.
Kjell Konstali
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Henning Helvig i Mose fotspor: Solborg
arrangerte reisekurs til Israel og Midt-Østen
der bl.a. Henning Helvig var med og fikk
mange fine opplevelser.

Fylkesoversikt elever 2016-17
Bruun Carina
Akershus
Corneliussen Nora Nyberget Akershus
Ekre Jenny E. Johansen
Akershus
Endresen Sunniva
Akershus
Gudbjørgsrud Ella
Akershus
Hamann Jonas
Akershus
Hansteen Sofie
Akershus
Jønland Helga Sofie Gisholt Akershus
Kristiansen Maren Johanne Akershus
Larsen Nickolai Lerpold
Akershus
Lindberg Inga Kristin H
Akershus
Mo Jens Kristiansen
Akershus
Moe Mio
Akershus
Mutaeva Marit
Akershus
Reigstad Ida Emilie
Akershus
Rekdal Ingebjørg Røsnes
Akershus
Ruistuen Morten
Akershus
Steinsrud Ingvild Røn
Akershus
Stovner Gro Anita Sørskogen Akershus
Tømmer Julie Anna
Akershus
Ødegaard Mathilde Berg
Akershus
Byklum Sigrid
Dybing Alexander
Larssen Ingrid Eskedal
Rosseland Nathalia
Nordström Viktor
Dahle Maria
Ligård Kaja
Slettmoen Kristin

Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hedmark

Arntzen Theo
Hordaland
Brekkhus Karoline
Hordaland
Dahl Ingvild
Hordaland
Dale Magnar
Hordaland
Flesland Madelen
Hordaland
Hansen Johanne Grønnevik Hordaland
Husevåg Sofie Hansen
Hordaland
Kirkhorn Thale Knudsen
Hordaland
Kjenes Preben
Hordaland
Kårtveit Nikolai
Hordaland
Larsen Espen Andre
Hordaland
Leivestad Line
Hordaland

Lien Henriette
Mangersnes Elise
Moe Julian
Nedregård Hildegunn O.
Persian David
Rindarøy Patrick
Thomassen Malene
Tveit Ingrid Raa

Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland

Eriksen Celina T.
Møre og Romsdal
Gjermundnes MarkusMøre og Romsdal
Hegerberg Barbro Møre og Romsdal
Skare Louise Othilie Møre og Romsdal
Stokkeland Fredrik Møre og Romsdal
Arnstad Marit
Elstad Benjamin T.
Reppen Thina Elise

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Bjåstad Anna
Bråten Sigurd
Casanovas Daniel
Johansen Birgitte
Libeck Therese
Strand Marthe Elise
Åseng Bendik

Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland

Frogner Eirun Tvenge
Solhaug Malin
Wangensteen-Grøv Oda

Oppland
Oppland
Oppland

Birkeland Kevin
Bjerkevoll Oda Gjellan
Cortesi Tomas
Eiksund Elise
Gladtvet Odin
Hognerud Sandra Sofie Grane
Isaksen Hannah
Kindingstad Anette Strand
Løvhaug Sannah Lilly Lomsdalen
Mæhle Eveline Heje
Slettebakk Anna Haavik
Goksøyr Anna Michelle
Grinde Amalie
Holstad Ingebrigt Stene

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Rogaland
Rogaland
Rogaland

Krogsæter Lovise
Langvik Sara Rødland
Midtun Mathias Solstad
Nordgård Eirin
Petkovic Sinisa
Ringhagen Camilla
Sjursen Johannes
Slaaen Solfrid Ailen
Staurung Helene
Steen Ahava
Ullenes Andrea Marie
Ødegård Andrea

Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland

Bakke Ingeborg
Sogn og Fjordane
Førde Anders
Sogn og Fjordane
Larsen Guro
Sogn og Fjordane
Muledal Eira Reina Sogn og Fjordane
Stubhaug Stephanie Sogn og Fjordane
Tufteland Maria
Sogn og Fjordane
Bertelli Olivia
Brenne Alem Rebekka
Innvik Yngve
Morland Ragnhild H.
Refseth Nina
Simonsen Ivar Magnus
Strømmen Tonje R.

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag

Christiansen Frida
Dyrstad Ragnhild Sellevoll
Erlid Celine
Mauren Ask
Nordmo Torje Lyngedal
Rokstad Anja Karoline
Solberg Malin Nygård
Vestnes Julia Olsen
Aasen Benjamin
Bjørkedal Nikolai
Blikra Ann Louise T.
Brekke Tim Stian
Christensen Jonathan
Egelandsaa Karoline
Janeiro Caroline
Kjærstad Brage

Kolstad Ada Pauline
Lamo Åse Hennestad
Lie Erlend Linde
Lie Henrik Werring
Mæland Oskar Langevei
Ramselien Daniel
Scheie Mads Wendel
Staabystrand Susanne P.

Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder

Edland Hilde Elisabeth
Espeseth Johanne Lærum
Hansen Elise Bårnes
Johnsen Alvilde Hellerdal
Lundby Eivind
Persson Mina Nyork
Trollsås Celine

Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold

Benzadi Elias
Brynildsen Tim Kirkbak
Husøy Elisabeth
Johansen Sandra Skaftun
Larsen Jonatan Holt
Liberg Emma Suarez
Schjetne Jørgen Øfsti
Skaar Benjamin
With David

Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold

Wongna Phonsuda

Thailand

Hörmann Franziska
Kraus Lena

Tyskland
Tyskland

Telemark
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms

Peter Mons Martin

USA

Pham Huong Thi Thu
Diep Tieu Phung Quoc

Vietnam
Vietnam

Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
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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

