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4 Falt ned – overlevde
Jostein Varhaug, 76 år, fra
Jæren falt ned fra Ljosborg da
han gikk på Solborg i 1947-48.
At han kom helskinnet fra
hendelsen var et mirakel.

8 Løp inn 17000 kroner
Det er mulig Lydia Bekkevold
har løpetid, for Løtenjenta
sprang inn over 17.000 kroner
til årets innsamlingsaksjon.
Pengene går til prosjekter i
Kenya og Kambodsja.

16 Når dag ble til natt
Det er mørketid, men snart går
det mot lysere tider. Akkurat
slik føler vår gode internatassistent Mona Austevik Eiane
det. Hun ﬁkk diagnosen brystkreft i høst og kjemper nå med
tøffe cellegiftkurer.

18 Fargerik feiring
Når Solborg barnehage fyller
30 år må det feires. Både barn
og voksne tok del i jubiléet og
lot seg begeistre. Over tusen
barn har gått inn og ut av
porten i løpet av barnehagens
historie.

ANDAKT
Såkaka
Det nærmer seg jul. Når jeg
sykler på jobb om morgenen,
er det mørkt, og nesten like
mørkt er det når jeg sykler
hjem igjen på ettermiddagen.
I dag lyste månen! Bladløse
trær er pyntet med lys, og inne
lyser tente stearinlys!
Vinternaturen og tradisjonene gjør noe med oss – De
skaper glede og forventning!
Såkaka hørte med til julen i
tidligere tider. Om høsten ble
barna satt til å gå ut i åkeren og
samle inn rester etter kornet
som de voksne ikke hadde fått
med seg da de skar det. Det var
viktig at ikke noe gikk til spille.
Barna sanket de korte aksstubbene i små buketter som
ble tørket og tresket og lagt til
side for å brukes til jul. Julaften

ble dette kornet malt og satt
til grytebrød. Matmora skar et
kraftig kors i deigen før hun
la den oppi en passelig gryte
i grua. I den ferdigstekte kaka
fortalte korset tydelig at dette
ikke var dagligdags kost!
Og så ble såkaka satt inn
på bordet som var dekket
med hvit duk og lys! Og barna
tenkte: Det er vi som har samlet
inn kornet!
Alle ﬁkk knipe av en passelig
bit av såkaka som de spiste. De
tygde og kjente kornsmaken,
som å bite av ferske kjerner
rett fra åkeren! Og så ﬁkk de
ikke mer før 13. dag jul, og da
smakte kaka annerledes. Bare
en liten «bede» til hver da også,
men den var sterk.
Resten skulle pakkes ned i

bingen med såkorn og ligge
der til sola hadde vunnet over
vinteren, og åkeren lå varm
og ferdig til å kunne ta imot
kimene til nytt liv. Da skulle
resten av såkaka smuldres ned
sammen med såkornet og bli
næring for det nye livet. Det er
såkaka vår, tenker barna, som
hjelper det nye kornet i gang,
når sola vil og åkeren er klar.
«På veien mot Betlehem bær
Maria, et lys, et lys, et lys imot
mørketida». Slik synger vi i
Trygve Hoffs vise om lyset i jula.
Jesus er lyset som kom til
verden. Han er også såkornet
som måtte dø for å gi oss liv!
Evig liv!

Lill Helene Tagholdt
Inspektør

God jul!
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BLI EN PORTÅPNER

20 Reisekurs i Thailand.
41 kursdeltakere ﬁkk i høst
en eventyrlig tur til Thailand.
Opplevelsene sto i kø og turgruppen fra Solborg ﬁkk også
være med å avslutte gaveprosjektet til Immanuelhjemmet
i Phibun med en betydelig
gave.

22 Stavanger2008
Lørdag 12. januar skytes Stavanger2008 i gang med fest og
fyrverkeri. Europas kulturhovedstad har et program fullpakket
med kulturelle arrangementer
og aktiviteter. Kongen kommer.
Solborgelevene kommer.
Kommer du ?

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

SIDEN SIST
Mot lysere tider
på Solborg
Før nyttår skal alle lysarmaturer
som er eldre enn 20 år skiftes ut
på Solborg. Det er et krav fra myndighetene og grunnen er at de
gamle armaturene kan inneholde
miljøgiften PCB.
Nyere forskning har konstatert
at PVB kan ha uheldige skadevirkninger for både mennesker og dyr.
Våre dyktige vaktmestere
Mindor Vårvik og Sven Sunde har
derfor i hele høst jobbet iherdig
med å skifte lysarmaturer og
lysstoffrør i de ﬂeste klasserom
og i svømmehallen. Kostnadene
med utskiftingen er beregnet til
omkring 100.000 kroner. Men for
å se lyst på situasjonen blir de nye
lysarmaturene en energigevinst i
form at de vil bruke langt mindre
strøm, og det vil bli minst like lyst
og trivelig som før, forsikrer elektriker Mindor Vårvik.

Flere nye skolelys
Årets elevkull på 130 elever fordelt
på i alt 18 forskjellige fylker representerer på mange måter kremen
av norsk ungdom. Lærere og personalet ved skolen skryter hemningsløst av årets ﬂotte elevkull.
De fem nyansatte er også med
å kaste glans over Solborg. Lill
Helene Tagholdt fra Moi har tatt
over inspektørstolen til Per Inge
Veggeland som har tatt på seg
skipslua og seiler i medvind med
skoleskipet Gann. Gunnlaug Gilje
Svela fra Stavanger er kommet i
Rampelyset og tatt over dirigentstokken etter Magnhild Mo som
har ett års permisjon. Magnhild
jobber for tiden som organist og
ungdomsarbeider i Tananger menighet. Endre Kvia fra Stavanger er
ny på media der tidligere lærer og
Lynsupporter Henrik Grydeland
meldte overgang til Global Village.
Marita Lindtner fra Farsund har
tatt over årene etter Asbjørn Tolo
på Adventure som har lagt ut på
nye idrettseventyr i Stavanger. Og
Thi Thi Ngyuen har tatt over kos-

ten til Yen Tran på renhold. De gjør
alle en strålende jobb og vi ønsker
dem varmt velkommen.

Ønsker alle Solborgvenner en
velsignet jul og et godt nytt år
med et lite juledikt som min kjære
Marit har skrevet:

Lysere hjemmeside
Klikker du deg inn på
www.solborg.fhs.no vil du se
vår helt nye hjemmeside med
ﬁnere design og mer brukervennlige menyer. Vi ønsker å proﬁlere
linjene våre bedre og gi mer plass
til bilder. På vår hjemmeside vil du
se en egen link til hvert årskull de
siste årene. Her kan du ﬁnne bilder
og stoff fra ditt kull. Det er ﬁnt om
du kommer med tips, og kommentarer til vår hjemmeside.

Underets natt
Et lys, –
var det for meg du tente det ?
Ditt lys, –
var det for meg du sendte det ?
All din kjærlighet - bare for meg ?
Jeg vakler..., jeg prøver..., jeg tror ...
på underets natt,
Guds skinnende skatt,
til meg i mitt mørke, du sendte det.

Tenn lys
Det er jul og vi tenner mange lys
i denne mørketiden. Vel så viktig
som å tenne julelys blir det å tenne
lys for andre. Den beste gaven du
kan gi er å være et lys for et annet
menneske. En du kan skinne på og
som blir glad for at akkurat du er til.
Be om at du kan bli en lysspreder
for noen denne jula. Og husk at den
som sprer velsignelse, trives godt.

Hans
Petter
Nordal
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HVOR ER DE NÅ?

Falt ned fr
Tekst: Hans Petter Nordal
Foto: Mats Bakken
– Vi var en guttegjeng som bodde på toppen av
Ljosborg og ﬂere av gutta i gangen var samlet
på rom 56 der jeg bodde. Det var rett før kveldsmat og jeg tenkte jeg skulle ta snarveien og
komme først av alle gutta til kveldsmaten. Med
så mange tilskuere på rommet skulle jeg tøffe
meg litt og rappellere ned veggen på Ljosborg.
Jeg tok tak i det gamle branntauet som var på
rommet, klatret ut av vinduet og skulle til å ﬁre
meg ned. Plutselig røyk tauet og jeg faller ti
meter rett ned.

Fallet

– Jeg hadde englevakt !
Livet mitt kunne vært
brått slutt allerede som
16-åring. Jostein Varhaug
fra Jæren tenker med gru
tilbake på en helt spesiell
oktoberdag på Solborg i
1947.

Jostein Varhaug husker episoden som om det
var i går og forteller ivrig videre;
– Jeg tenkte ikke noe spesielt i det jeg falt, men
håpet at jeg ikke falt rett på sementkanten
eller på piggtrådgjerdet som stod rett inntil
Ljosborgbygget. Heldigvis falt jeg så langt ut at
jeg kom på andre siden av gjerdet og havnet på
et bløtt underlag. Det reddet meg. Det var ikke
busker og trær der slik det er i dag.
Utrolig nok ﬁkk jeg ingen alvorlige skader,
bare svært øm i begge armene og skjelven som
et aspeløv. Men for sikkerhets skyld dro vi til
legevakten for en grundigere sjekk.

Taushetsbelagt
– Hvordan reagerte lærerne og medelevene på
hendelsen ?
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fra Ljosborg – overlevde
– Det hele ble dysset veldig ned og de som var
vitne til dette ﬁkk beskjed om å ikke fortelle
andre om hva som hadde skjedd. Jeg var nok
ekstra heldig fordi den første læreren som kom
til var Bjarne Fitje som var min nærmeste nabo
fra Varhaug. Han ba meg reise hjem et par dager og fortelle mine foreldre om hendelsen. Jeg
husker godt min far irettesatte meg og ba meg
tenke igjennom de konsekvensene det ville ha
fått for både Solborg og familien hvis det hadde
gått riktig galt.

– Ja, det var nok å velge i, men kona mi som
dessverre ikke lever lenger, fant jeg ikke på
Solborg.
– Hvordan var det å gå på Solborg rett etter
krigen?
– Det var en voldsom glede vi alle kjente på og
som også preget hverdagen. Vi lekte og utfoldet
oss som om vi var frie fanger og jeg tok kanskje
litt ekstra i. Men året betydde mye for meg, har
fortsatt kontakt med ﬂere av de 130 som jeg
gikk sammen med det året. Og jeg følger fortsatt med på hva som skjer på Solborg.

Har ni liv
– Jeg er nok som katten og har ni liv. Jeg har
nemlig hatt ﬂere episoder hvor jeg har kommet
helskinnet ut av det. Blant annet et jordras som
gikk over veien og som hadde knust meg og
bilen hvis jeg ikke stoppet bilen rett før for å gå
ut å tisse. Flaks ! Dessuten har jeg overlevd sju
hjerteinfarkt og tre hjerteoperasjoner. Det at jeg
ﬁkk mye problemer med hjertet gjorde at jeg
engasjerte meg i LHL, Landsorganisasjonen for
Hjerte - og lungesyke der jeg har vært leder for
LHL Vestlandet i noen år.

Gode Solborgminner
Tross den dramatiske hendelsen har Jostein
bare gode minner fra året på teoretisk linje på
Solborg der han husker det kun var tre gutter
og sytten jenter i hans klasse.

Hygienekonsulent
– Hva skjedde etter Solborg ?
– Jeg begynte på jordbruksskolen på Tveit på
Nedstrand og skulle egentlig overta gården til
en onkel av meg i Follo, men jeg endte opp som
leder for hygienekontrollen av meieriprodukter
for Vestlandet. Jeg ﬂyttet fra Varhaug til Ålgård
i 1968, der jeg fortsatt bor. Har ﬁre barn og ni
barnebarn, men jeg har ikke vist dem mine
rappelleringsferdigheter, smiler Jostein og
kikker en ekstra gang opp på det høye Ljosborgbygget.
Her var det: Jostein Varhaug peker opp på det
rommet som lyser og minnes fallet som om det
var i går.
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Solborgs nyansatte
Tekst og foto: Anne Mone Nordahl (elev media)

Den «strikte» inspektøren
Fra: Moi
Alder: 52
Sivilstand: Gift, to barn
Interesser: Strikking, hekling, forming, mine
ﬁre barnebarn, tur og friluftsliv.
Utdannelse: Lærerutdannet med informasjonsteknologi som fag.
Tre ord om deg selv: Liker utfordringer,
strukturert og tålmodig.
Lill Helene Tagholt er Solborgs nye undervisningsinspektør. Med lang fartstid i folke-

høyskolen ﬂyttet hun i år til Stavanger etter
22 år på Lundheim FHS i Moi.
– Solborg er en ﬂott arbeidsplass! Hyggelige
elever og ansatte som gjør at jeg trives veldig
godt her.
- Hvorfor ﬂyttet du hit til Stavanger?
- Mannen min har jobb her og vi har leilighet,
familie og venner her. Jeg liker utfordringer,
nye ting og ville oppleve noe annet.
- Er det veldig forskjellig å jobbe på Solborg
kontra Lundheim?
- Skolene er veldig forskjellige. Solborg er
en veldig stor skole og det tar lengre tid å
bli kjent med alle. Lundheim er en skole for
funksjonshemmede, noe som gir naturlige
begrensninger. På Solborg er det ﬂere muligheter til å gjøre forskjellige ting.
- Hvorfor folkehøyskole?
- Jeg synes det er veldig deilig at jeg ikke er
ansvarlig for det elevene skal lære, jeg kan på
en måte være en veileder. Jeg synes det er
viktig å være et medmenneske. Se ressurser
hos ungdommen og se enkeltindividet. Det
er viktig å la elevene få bruke talentene sine
og ikke bare pugge til eksamen.

Mediaklassens
australske alibi
Fra: Stavanger
Alder: 30
Sivilstand: Gift med australsk jente, ett barn
Interesser: Livet! Musikk, fotball, golf og
surﬁng.
Utdannelse: Lederskapsutdannelse fra militæret og bachelorgrad i ﬁlm og skriving.
Tre ord om deg selv: Under utvikling, positiv
og leken.

Endre Kvia falt pladask for Australia og sier
det er et slumpetreff at han ﬁkk studere ﬁlm
og skriving i landet ”down under”. Fem år
etter utreise kom han hjem til Norge med
en bachelorgrad, kone og barn. Nå er han
mediaklassens nye kontaktlærer.
- Trives du som folkehøyskolelærer?
- Det er utrolig hektisk å være lærer her på
Solborg. Du jobber vel 59 timer i uka, også
avspaserer du når du har ferie. Jeg må virkelig
jobbe med meg selv for å ikke bli overopphetet.
- Men du liker da folkehøyskolen for det?
- Folkehøyskolen er genial. Det som er
spesielt med FHS er at elevene kommer for
å gjøre noe de har lyst til å gjøre. Det er en
indre motivasjon, ikke en ytre, som utgjør
hele forskjellen. Også er det veldig spesielt at
det er så sosialt. Læreren blir inkludert, enten
de vil eller ei.
- Noe mer du vil legge til om den saken?

6 I Solborgbladet

Solborgbladet 2-2007.indd 6

13-12-07 11:02:49

A K T U E LT
- Jeg skulle gjerne gått på folkehøyskole selv.
FHS har en så bra ﬁlosoﬁ og åndelighet som
jeg synes at en hver arbeidsplass burde hatt.
Jeg setter så pris på ha tid på morgenen hvor
du inviterer Gud inn i livet og hverdagen.
- Hva føler du at du kan bidra med her på
Solborg?
- Det viktigste for meg er nok å utvikle meg
selv og menneskene jeg jobber med.

Eks-norgesmester på nye
eventyr
Fra: Farsund
Alder: 32
Sivilstand: Nygift med en tsjekkisk gutt.
Interesser: Alt av idrett, glad i å lese og
reising.
Utdannelse: Hovedfag i idrett fra Norges
Idrettshøyskole (NIH).
Tre ord om deg selv: Hyper, rastløs og generelt glad.

og engasjementet mitt i Ski-foreninga, tenkte
jeg at nå er jeg voksen. Det var på tide å få en
jobb der jeg kunne få bruk for utdannelsen
min.
Marita har jobbet for Norges Padleforbund
og vært landslagstrener for kajakk junior,
kurskoordinator for langrenn og jobbet ved
en bolig for psykisk utviklingshemmede før
hun kom til Stavanger og Solborg.
-Trives du her på Solborg?
- Jeg har det kjempegøy! Utrolig gøy å få
betalt for noe man trives med. Det er ikke
alltid en tenker at en er på jobb. Flott også
å være i Stavanger der min bror med familie
bor og der jeg kan nyte mye av den varierte
rogalandsnaturen.
- Hvorfor folkehøyskole?
- Jeg synes det er bra å møte elevene på et
litt annet nivå enn bare den opplevelsen bak
pulten. Det blir mer gjensidig respekt. Jeg
er veldig tilhenger av opplæring gjennom
lek. Det skal være litt gøy! Dessuten har jeg
veldig sans for aldersgruppen.

Hjemmekjær sangfugl

Marita Lindtner har padlet siden hun var
15 år og har mange meritter å se tilbake på.
Gjennom konkurranser har hun reist mye og
besøkt godt over 20 forskjellige land. Med
seg på turer har hun alltid en god bok, en
krim eller en klassiker. Nå er derimot konkurrering og trening byttet ut med nye utfordringer på Adventure-linja på Solborg.
- Hvorfor la du kajakken på hylla?
- Etter at jeg var ferdig med hovedfag på NIH

Fra: Randaberg, Stavanger
Alder: 25
Sivilstand: Gift, gravid
Interesser: Musikk, ja, jeg er nesten bare
interessert i musikk! Også har jeg begynt
å male litt på mine gamle dager. Og jeg er
veldig glad i mennesker.
Utdannelse: Bachelorutdannelse fra Norges
Musikkhøyskole i musikkpedagogikk. Skal i
gang med mastergrad nå.
Tre ord om deg selv: Relativt glad, litt fjollete
kanskje og null stedsans, altså litt vimsete.
Gunnlaug Gilje Svela hadde hjemlengsel og
ville tilbake til Stavanger. Med litt kjennskap
og vennskap kapret, hun jobben som Olav
Keilegavlens høyre hånd på Rampelyslinja og
som vår ”prilleprallende” korleder. Og det ser
ut til å passe henne utmerket.

Gunnlaug Gilje Svela

- Solborg er en herlig skole og elevene gir
meg kick og masse energi! Det er et veldig
hyggelig kollegium som støtter hverandre
opp, så jeg føler meg godt mottatt. Det er
også veldig kjekt å jobbe på en kristen skole.
- Hvorfor folkehøyskole?
- Det er veldig kjekt å jobbe med elever i
denne aldersgruppa. Det er en veldig viktig
og spesiell fase av livet hvor du skal velge
hva du vil gjøre videre, og jeg liker å være en
person som kan ha noe å si i den fasen. Folkehøyskolen gir meg også mulighet til å utvikle
meg selv og bruke mine faglige kunnskaper,
så jeg stortrives med å jobbe på Rampelys. I
tillegg skal en jo bruke tid på sosialpedagogisk arbeid og jeg synes det er veldig kjekt
å få muligheten til å involvere meg så mye i
elevene.
- Hva er det beste du opplever som lærer her?
- Det er enormt kjekt å se elevene mine bryte
barrierer når de står på scenen og synger eller spiller. Det er stort. Da blir jeg stolt.
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Løp inn over 17 000 på to timer!
Lydia
Bekkevold
løp inn
17 240 kr.
på
sponsorløp
under
skolens
solidaritetsprosjekt.

Tekst og foto: Ida Emilie
Antonsen (elev media)

– Det var en god motivasjon at jeg
hadde så høy kilometerpris som
749 kroner. Jeg rakk faktisk å å tilbakelegge 23 kilometer i løpet av
to timer som var maks sponsortid.
Løtenjenta fra Hedmark er blant
de sprekeste på Solborgs idrettslinje, så det var naturlig å la hun få
løperoppdraget.

Stor giverglede
– Hva var grunnen til dette slitsomme oppdraget ?
– Solborg skulle ha sin årlige
innsamlingsaksjon og elevene
ble oppfordret til å ﬁnne kreative
måter å samle inn penger på.
Sponsorløp er kanskje ikke så kreativt, men tydeligvis veldig effektivt.
Det enkle er ofte det beste.
– Tre stykker i klassen samarbeidet
om å ﬁnne sponsorer. De jobbet
hardt i en dag, og det gav gode
resultater.
– Var det vanskelig å få folk til å
sponse?
– Det var vanskelig å ﬁnne ﬁrmaer
som ville sponse, men rederiet Harald Sætre sponset med 250 kroner
per km og det hjalp jo godt. Det
var også mange elever og ansatte
på skolen som sponset med ca.
fem til ti kroner kilometeren, men
mange ble litt lange i maska da de
ﬁkk vite hvor langt jeg hadde løpt.
Men givergleden var stor, forteller
Lydia mens hun tenker tilbake på
den harde løpeturen.
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Løpet
– Kan du fortelle litt om selve løpet?
– Først løp jeg fra skolen og rundt
Store Stokkavann som er ca. 8,2
km. Deretter løp jeg videre til Mosvannet og tok nesten ﬁre runder
der før tida gikk ut. I begynnelsen
var det deilig å løpe, men den siste
halvtimen var veldig tung. Utrolig
hva kroppen tåler.

Idéer på løpende bånd
Selv om ikke alle klarte å samle
inn så mye penger som Lydia, så
bidro hver enkelt på skolen med
gode og kreative innsamlingsmetoder. Multiklassen, som nok et år
ble den beste klassen, drev med
dekkskifte og vask av biler samt
en stor gaveauksjon. Mediaklassen
hadde bl.a. familiefotografering,
sponsorløp og lotteri på ﬂotte
Bergansprodukter. Global Village
ﬁkk inn masse penger på bl.a.
bedriftssponsing og velværetjenester. Adventure hadde ﬂaskeinnsamling, sponsorløp og salg av
pizza og pølser. Rampelys satt opp
ekstra Kardemommeby-forestillinger der pengene utelukkende
gikk til innsamlingsprosjektet. KMD
stod på kjøpesenterene og solgte
vaﬂer og ting de hadde laget. KTM
auksjonerte bort ﬂotte selvlagde
tegninger og malerier. Alle klassene gikk i tillegg med bøsser i
Stavangerområdet og denne dørtil dør-aksjonen ga gode resultater.
Enkelte elever gjorde alt for å vinne den mest kreative prisen. En var
blind for en dag, et par gutter skrev
tvilsomme eventyr, et band spilte
inn sanger på CD, noen tilbød massasje og vask av hus osv. osv.. Men

prisen for mest kreative påfunn
gikk til «Do-presten». Her måtte en
betale dyrt og hellig for å skrifte
med en virkelig prest og skriftestedet var på jentedoen i resepsjonen.
Ikke så innbringende, men svært
kreativt. Til sammen kom det inn
over 200.000 til prosjektet.

Nytt innsamlingsprosjekt
Solborg har i år et nytt innsamlingsprosjekt etter at de i ti år har
sponset Immanuelhjemmet i Thailand. I år går pengene til prosjekter
i både Kenya og Kambodsja. I Nairobi ligger Maisha Mema, som betyr bedre liv. Et arbeid som foregår
i slummen. Over 200 barn og unge
er via sponsorer og faddere sikret
utdanning og mat. 25 av barna er
adoptert av ekteparet Marianne og
Jonny Mydland. Noe av pengene
brukes også til et klubbhus i slummen der over 120 barn får mulighet til aktiviteter, leksehjelp og
positiv oppfølging. Global Village
besøkte Maisha Mema tidligere i
høst og ﬁkk nøden tett innpå seg.
Det andre prosjektet er i Kambodsja der det drives arbeid innen HIV
og aids spesielt rettet mot kvinner
og barn. Normisjon har ansvar for
dette arbeidet i samarbeid med
Solborg folkehøyskole og IMIkirken. Dette prosjektet vil både
Global-klassene og Mediaklassen
besøke til våren. Vår innsats på
godt over 200.000 vil komme godt
med. En stor takk til alle som var
med å ga !
HIGH FIVE: Barna i Sowetoslummen
i Nairobi er glad for all støtte fra
Solborg. Foto: Mats Bakken
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A K T U E LT

Tradisjonell taushet
Tre dager i året må mediaelev Richard ”Rico”
Johnston forholde seg fullstendig taus.
Han kan småﬂire, gestikulere og skrive, men
alt må foregå ikke-verbalt.
Årsak: Rico skal hedre de døde.
Tekst og foto: Anne Mone Nordahl (elev media)
Hva i alle dager? er den vanlige
førstereaksjonen når medelever
og lærere får høre om dette. Men
ettersom Rico forklarer nærmere
blir de ﬂeste mer fascinert og imponert, enn uforstående. Utgangspunktet for de tre tause dagene,
er Ricos oppvekst på Filippinene.
På den kristne asiatiske øya blir
man opplært til å ha respekt for
de døde. Og måten dette skjer på
er altså å være taus under dagene
som ﬁlippinerne kaller The day of
the Deads. For Rico gjelder det fra
midnatt første november og fram
til siste måltid den tredje november.
– Hva gjør du for noe i disse tre
dagene når du ikke kan snakke?
– Jeg går i bønnerommet her på
skolen for å be og tenke. Jeg kan
kommunisere med mennesker
rundt meg, men hvis jeg føler at
det blir for mye bråk, må jeg dessverre bare gå. Men jeg kan skrive
meldinger eller lapper om jeg vil.
For Ricard som går på medialinja

på Solborg er kommunikasjon en
viktig del av hverdagen så det å
ikke kunne prate på tre dager må
jo bli en utfordring.
– Synes du det er vanskelig å gjennomføre?
– Første gangen jeg hørte om det,
i seks-syvårsalderen, grein jeg.
Men nå har jeg gjort det så mange
ganger at det går greit. Du har jo
det morsomt også, for du hører alt
mulig. Du får med deg ting som
du ellers ikke ville ha fått med deg.
Det deiligste er å høre stillheten.
Selv om Rico nå har bodd i Norge
over ti år, er han fortsatt veldig
opptatt av å ta vare på det han
ble opplært til på Filippinene som
liten gutt. Det er uaktuelt å skulle
la være å gjennomføre de tause
dagene, selv om forholdene her i
Norge ikke er helt ideelle. Dette er
en del av Ricos idé.
– Dette er viktig for meg og en
tradisjon jeg ikke kan eller vil bryte,
sier Rico bare noen timer før han
går inn i sine tause dager.
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ÅRETS ELEVER
USA
Allport, Laura Elizabeth

Akershus
Antonsen, Ida Emilie Vegge
Bakken, Mats Taugard
Christoffersen, Fredrik Vigeland
Dahl, Pål Andreas
Haugland, Olav Svarstad
Johansen, Maria Cecilie
Klingsholm, Matias
Olesen, Hilde
Rolfsen, Aron Kristoffer
Ruud, Mia Therese
Sandvik, Erik
Øien, Susanne

Aust-Agder
Rødal, Malin Nedrebø

Buskerud
Fjæstad, Nora Opjordsmoen
Ingebretsen, Kristine
Nordahl, Anne Mone
Pettersen, Mari Synnøve
Piros, Julie Høyvoll

Finnmark
Eira, Maret Anne
Bekkevold, Lydia Risten

Hedmark
Myrvold, Renate
Berentsen, Maria

Gjerde, Sveinung
Grutle, Jan Sigurd
Gundersen, Ida Birgitta Røksund
Hamsund, Katarina Therese
Hanøy, Mariell
Hartveit, Sara Lisa
Hauan, Hanne
Kyvik, Gunborg Irene Spissøy
Mehus, Siri Johanne
Nymark, Kate Yvonne
Onarheim, Rune
Ottesen, Christina Bergo
Raa, Kristin Amundsen
Solheim, Jarle
Sætre, Karoline
Tofte, Sindre Mikal
Toon, Linda Elizabeth
Torpe, Trine
Viken, Katrine Øvredal
Øksnes, Tonje
Åkernes, Marius

Møre og Romsdal
Bakken, Ingrid Ullavik
Bergheim, Ellen Kristin
Kleive, Malene
Levik, Birthe
Olsen, Marianne
Remøy, Malin Eggesbø
Remøy, Monica
Remøy, Tonje Zahl
Runde, Ingrid
Stanghelle, Tom Egil
Varhaugvik, Ingvill
Lerstad, Stine Leknes

Hordaland
Boge, Marte Alfheim
Dahl, Mari Nybråt
Doyle, Sinéad Marie
Ersland, Helga Christin
Fagerbakke, Jannicke Foss
Fauskanger, Ina
Flakke, Inghild
Fosse, Lene
Fylkesnes, Anders

Nord-Trøndelag
Sørheim, Kristin Almestad
Waagø, Borgny

Nordland
Blomberg, Lena
Laukholm, Maria

Oslo
Opdahl, Kenneth Nadden

Rogaland
Bjelland, Jorunn Lie
Furuløkken, Karoline
Galaz, Rodrigo
Gonzalez, Karol Johanna
Gresseth, Linda
Helgevold, Håvard
Johnston, Richard Louis
Rosland, Gunhild
Sandvik, Christine
Smajlovic, Alisa
Sola, Pål
Waage, Gudrun Lundebrekke
Aarstad, Bendik

Troms
Seppola, Iselin

Vest-Agder
Egeland, Lindsey
Hægeland, Kristin Louise
Johansen, Atle
Joreid, Jeanette
Lohne, Malin
Meiholt, Simen Bakke
Nilsen, Malene
Oterhals, Peder Elias
Paus, Finn Kristian
Pedersen, Karoline Frøysland
Smesland, Robin
Sæbø, Tonje
Tønnessen, Vivian
Aalberg, Ruben

Sogn og Fjordane
Berstad, Åse-Birgitte
Bortne, Endre Fure
Brandsøy, Renée Winther
Egge, Maija
Garfors, Torunn
Mundal, Magnar
Salbu, Malene
Trettevik, Lars Andreas

Sør-Trøndelag
Drabløs, Erik Andreas
Evjen, Espen
Hasselgård, Aurora Charlotte
Jellestad, Gunhild
Relling, Sannah Karoline
Remen, Ida Juliane
Singsaas, Maren Anette
Szabo, Mia Oftsad

Vestfold
Brodin, Anne Marte Vegsund
Evertsen, Espen Odén
Haugen, Victoria Elise
Heier, Simen Aleksander
Jensen, Elin Trolldalen
Menne, Christine Marie
Moe, Marit
Olsrød, Malene
Røste, Julie Kjennerud
Tollefsen, Lisbeth
Weum, Martine
Østby, Hanne
Aasheim, Kristine

Østfold
Flatekval, Martine

Telemark
Erikstad, Martin Kjeøen
Fahre, Helene
Glesnes, Alf Ørjan
Sletten, Bjørg Margrethe
Strand, Kristin Ingolfsdottir

Solborgbladet I

Solborgbladet 2-2007.indd 11

11

13-12-07 11:03:08

LINJETILBUD

ADVENTURE – utfordringer med fjell, sjø og ball

FILM OG MEDIA

En linje – to valg!
Linjen for deg som søker grensesprengende aktiviteter innen idrett og friluftsliv.
Skolen ligger i umiddelbar nærhet til moderne idrettsanlegg. I tillegg nyter vi godt
av den flotte naturen landsdelen tilbyr. Hovedturen går til USA (Adventure Vertikal
til Salt Lake, Utah og Adventure Aqua til California). Ellers spennende turer til
Hardangervidda (ski/kite/skred), Evje (rafting/kajakk) og Folgefonna (brékurs).
Adventure Aqua: Valget for deg søker utfordringer i hav, sjø eller elv!
Hovedaktiviteter er bølgesurfing og kajakk.
Adventure Vertikal: Valget for deg som søker bratte utfordringer i fjellet!
Hovedaktiviteter er klatring, buldring, bré og ski/snowboard (toppturer).
Felles Vertikal/Aqua: • Bølgesurfing • kajakk • fjellklatring • snøskredkurs • fiske
• kampsport • isbandy • fjellturer • kitekurs • ballspill • tennis • badminton • squash
• dans • spinning • styrke- og utholdenhetstrening • førstehjelpskurs • svømming
• alpin • turn • orientering • duo- og solodøgn • fjellskiløping m.m

En linje med store utfordringer og mange muligheter.Vi vil først og fremst fordype
oss i film, men også berøre andre mediegenre som foto, avis, radio, reklame, TV
og flerkameraproduksjon. Du vil få frihet til å uttrykke deg kreativt og fordype
deg i dine favorittemner. Film er vårt sterkeste medium. Behersk virkemidlene!
Lek med uttrykket!
Vi røper litt av menyen: • TV-studio med «God kveld, Solborg» • Egen Oscar-kveld
med glitter og glamour • Flerkameraproduksjon av Les Miserablès og andre store
forestillinger • Solborg Grand Prix der du får prøvd deg bak mikrofon, kamera eller
spak • Skoleavis, Solborgblad og Årbok for skrivelystne • Eget fotostudio og
mørkerom for de stiligste portretter • Eget radiostudio med interne sendinger
• Besøk av fagfolk • Praksis i mediebedrifter.
Vi reiser en uke til Oslo i høstsemesteret der vi besøker ulike mediebedrifter og
treffer medieprofiler. I vårsemesteret drar vi på en eksosisk film- og fotoekskursjon
til Australia.

GLOBAL VILLAGE

KERAMIKK, TEGNING OG MALING

– backpackerlinja for folk med sosial samvittighet

– en dreining mot kunst

En linje – tre valg! Livslyst – reiselyst – nysgjerrighet – utfoldelse. Verden har blitt
én stor landsby. Internett og billige flybilletter gjør kloden mindre. Det er lett å
komme seg ut og oppleve mangfoldet. Og verden kommer til oss – i sterke farger!
Vi blir påvirket – og vi påvirker. Hvordan holde fast ved vårt eget, og samtidig ta til
seg det nye? Eksotiske studieturer til Kenya, Kambodsja, Vietnam og Thailand.
Global Backpacker: Interkulturell kommunikasjon, globale spørsmål, det internasjonale Stavanger, etnisk mat, afrikansk og asitisk kultur, sang og dans,
leksehjelp og norskopplæring for innvandrere.
Global Photo: Fotografering. Hovedfokus på reisefotografering og bruk av digitalt
utstyr. Vi vil lære deg å se, fange øyeblikket og formidle inntrykkene. Et år med
sosiale blikk og kamera som kamerat.
Global United: Fotball og bistand. Treningslære. Spill fotball på tre kontineneter.
Hvis du liker å reise, elsker fotball, og tror at ballen både er rund og en måte å
bygge bro mellom mennesker på, er dette valget for deg.

Vi har som mål å utvikle dine skaperevner i et positivt kunstmiljø.
• Keramikk: Vi gir deg innføring i ulike uttrykksmuligheter og teknikker, dreiing, gips,
skulptur, ulike dekorteknikker, og flere ulike brenningsmetoder. Raku (japansk
keramikk)
• Maling: Akryl og oljemaling. Innføring i ulike teknikker.
• Datagrafikk og foto: Digital billedbehandling, foto, mørkerom, Illustrator/Freehand.
• Tegning: Kullteknikker, kritt, blyant. Mulighet til å utvikle deg innenfor ditt eget
interesseområde.
Eget keramikkverksted med to ovner, tegnesal, tilgang til datarom for å arbeide med
billedbehandling, datagrafikk og animasjon. Undervisningen drives av keramiker, og
vil gi et godt grunnlag for eventuelle videre studier i keramikk.
Linjen drar på to ukers studietur til Barcelona i vårhalvåret. Tur til Oslo om høsten.

– når fokus teller
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MULTI

Linjen passer for deg som; • er interessert i klær og mote, • har lyst på en ny
hobby, • drømmer om å bli designer, • liker å skape ting med hendene og ønsker
å bli bedre • har lyst til å lære å sy, strikke og hekle.
Du lager klær til deg selv eller andre og lærer ulike teknikker og framgangsmåter.
• Tegning/form/farge • mønsterforming • søm • lappeteknikk • applikasjon
• hekling • strikking • motehistorie • collagearbeid, kalligrafi og ulike hobbyarbeid.
Vi starter med det grunnleggende og syr enkle ting til å begynne med. Innføring i
sømbegreper og teknikker. Etterpå bestemmer du selv hva du har lyst å lage, f. eks.
joggebukse, collegegenser, jakke, bukse, genser, topper, skjørt, kåpe, selskapskjole
med mer. La deg inspirere fra blader og magasiner, og sy noe du har lyst på.
Studietur til motemetropolene London og Paris der vi lar oss inspirere.

Vil du ha et år med mange aktiviteter og opplevelser på
kortest mulig tid er multilinjen løsningen! Linje for positiv, aktiv ungdom.

RAMPELYS

MODULER

– revy, scene og band

Hvis du liker å være i rampelyset, er dette linja for deg. Her vil du få prøvd ut dine
musikalske og teatralske evner på alle mulige måter. Vi setter blant annet opp en
barneforestilling, musikalen Les Miserables, en julerevy og flere konserter og
forestillinger. Dere vil få opptre for et bredt og variert publikum. Bare barneforestillingen trekker omkring 5000! Linja er veldig praktisk orientert, og mesteparten av
tiden går med til konserter og forestillinger. Studieturen går til London og Paris på
våren og til Oslo på høsten. Det er mulig å velge fordypning i tre fag:
Revy: • Skuespillerteknikk • rollemodellering • kroppsspråk • ansiktsuttrykk
• stemmebruk • humor • latter og galskap • instruksjon av dyktige revyartister
• egne revyer • sminke • kostymer • kulisser.
Scene: • Musikaler • sang • sceneopptreden • vokalensemble • sang- og pianoundervisning • vokalister i band • sminke • kostymer • kulisser • konserter og
forestillinger.
Band: • Individuell bandinstruksjon • samspill • bandveiledning • komposisjon
• låtskriving • lydstudio med innspilling • musikkprogrammer • konserter.

– opplevelser og idrettsaktiviteter

Et hav av aktiviteter og opplevelser:
• Aquaskipper • trikke • alpint • skyting • dykkerkurs • idrettsmix
• solidaritetsarbeid • teambuilding • ut i naturen • hest• kreativitet • havbading
• gokart • paintball • tenniskurs • wheeling • helikoptertur, hytteturer og mye mer.
Opplevelse- og solidaritetstur til Kenya med safari og slumbesøk.
Mottoet er: Tenk positivt! Variasjon og opplevelser er stikkordene.
Du vet ikke hva glipp du går godt av!

I tillegg til linjefaget tilbyr vi mange forskjellige fag som vi kaller moduler.
En modul er et emne eller fag som går over en periode på ca fem uker.
Vi har tre modulperioder og du kan velge mellom 30-40 ulike moduler.
Moduler:
• golf • kajakk • Les Miserables musikal • multi • gitar • keramikk • foto
• midt i musikken • vokal • web/blogging • ridekurs • reklame og kreativitet
• dans • film &kino • bridge • møteledelse • psykologi • tro og tvil • styrketrening
• sex og samliv • jakten på sannheten • minikor • piano og besifring
• fotball - idrettsmix - beachvolley - motivasjon - klatring m.m

2008–2009

KLÆR, MOTE OG DESIGN – passion for fashion

Det kan også bli andre modulfag etter ønske fra elevene. Elever kan også tilby
spesielle moduler i samarbeid med lærere. Modultilbudet vil være avhengig av
lærersituasjonen så det kan bli forandringer i modultilbudet.
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Blinkskudd fra høsten 2007

I midten av oktober dro ﬂere
klasser på linjetur til ulike reisemål, her er noen glimt;
Media møtte en mengde kjendiser og
mediaproﬁler i Oslo.

Linda Gresseth og Sinead Doyle med Pål Gordon Nilsen i NRK TV- sporten
Foto: Sveinung Gjerde.

Media på «Senkveld» med Thomas Numme og Harald Rønneberg.
Foto: Sveinung Gjerde.
Ingvill Varhaugvik, Elin Jensen og Anders Fylkesnes i «Golden Gold»
med Johan Golden og Henrik Elvestad. Foto: Richard Johnston.

Ida Emilie Antonsen og Anne Mone Nordahl intervjuer Thomas og
Harald i Senkveldstudio. Foto: Richard Johnston.

Sannah Relling, Sinead Doyle og Maija Egge med «20 spørsmål-panelet»
Foto: Sveinung Gjerde.
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Blinkskudd fra høsten 2007

Multi tok en spansk en og reiste til Albir for å
oppsøke varmen og prøve på bølgekajakk, surﬁng,
strandlivsaktiviteter og fornøyelsespark. Her
bestiger Malin Lohne toppen av Calpe-klippen.
Foto: Terje Todnem

Global Village var to uker i Kenya med bl.a. safari og slumbesøk. Her er Espen Evertsen
i Sowetoslummen i Kenya omﬂakket av barn. Oppgave: Klarer du å ﬁnne alle barna på
bildet? Foto: Mats Bakken

Adventure var nok en gang på nye eventyr
i Sardinia i Italia. Surﬁng, beachvolley og
fjellklatring sto på programmet. Bendik
Aarstad beviser gode klatreegenskaper.
Foto: Helene Fahre

Rampelys var igjen på skolen for å øve til
høstens store familieforestilling “Folk og
røvere i Kardemommeby”. En forestilling
som ble til stor glede for nesten 5000 barn
og med en smakebit til NRK Rogaland sine
seere. Lena Blomberg som Jesper hadde en
utrolig mimikk. Foto: Espen Evertsen
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Når utsikten
forandrer seg
Tekst og foto: Marit Mælum Nordal

BROEN BÆRER: Mona Austevik Eiane opplever
høye bolger i livet etter at hun ble alvorlig syk
for ﬁre måneder siden. – Mange gode venner,
slekt, familie og kollegaer, samt en tro på Gud er
broen som bærer veien videre...

Døra står åpen hos Mona.
Den varme hjertedøra.
Hun ønsker velkommen inn.
Smilende. Og tilsynelatende opplagt.
Men bak smilet skjuler det seg en
dyp smerte.

Den «freshe» Mona Austevik Eiane ble brått syk
for ﬁre måneder siden.
Det sto «august» på kalenderen. Høst-sola
forsvant plutselig bak en mørk, mørk sky. Dag
ble til natt.
Livet til internat-assistenten på Solborg sto
plutselig på hodet.

Fullt solskinn
– Kan du fortelle om livet ditt de siste månedene,
Mona?
Mona titter ut av vinduet, hjemme i stua på
Sokn på Rennesøy.
– Jeg husker så godt mai-dagene som strålte i
mot meg og familien min. Jeg tenkte så tydelig:
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«så godt har jeg aldri hatt det før.» Mona innrømmer at den neste tanken hennes var «hvor
lenge vil denne lykken vare?».
Mona blir stille når hun tenker noen måneder
tilbake i tid.
Hun grøsser : –Sola skinte så sterkt over oss. Alt
var så bra. Helt til jeg i august oppdaget en kul
i brystet mitt.
Den ble undersøkt og jeg ventet. Og ventet. Og
ventet. På ytterligere informasjon og svar på
prøver. Et brev ble borte i systemet og ventetiden var bitende hard for Mona.
Så kom dagen med svaret.
Rett i kjelleren.
Legens dom var bein-tøff: -Du har en ondartet
svulst. Monas verste mareritt var virkelighet.
Dag ble natt. Lyset ble mørkt. Tusen tanker.
Fremtida? Barna? Familien?
Alt sto stille. Da jeg ﬁkk diagnosen «kreft» gikk
jeg inn den tøffeste tiden i mitt liv.
– Det var rett og slett grusomt. Nakken,
skuldrene, ryggen var som en spent bue. Tanker
og kropp verket. Kaoset for den vanligvis alltid
blide og muntre Mona var totalt.
– Ja, jeg gikk ned i kjeller`n, forteller Mona.
Så var det ny ventetid. – Hadde jeg spredning?
Nå var svaret positivt.
– Jeg følte meg plutselig mye mer frisk når jeg
ﬁkk vite at det ikke var spredt til andre deler av
kroppen.

hun skulle få kreft.- Men når det var meg, så
bestemte jeg meg for å gjøre det beste ut av
situasjonen.
Jeg tror nå jeg vet litt mer om hvor hardt det
kan være å leve. Jeg har aldri visst det på innsida før.
En ny hverdag
– Barna våre reagerte forskjellig når de hørte
at mamma Mona var syk. Midterste-mann,
Kristian kom ganske kjapt med noe tanker av
gull: -Mamma, du er blitt så populær som får så
mange telefoner.
I tillegg lurte han fælt på om han kunne smile
og være glad, selv om mamma nå var blitt alvorlig syk.
Mona smiler. Hun hører det er fullt liv ute i
gangen. Skoledagen er ferdig. Tre barn raser inn
gjennom døra. Marie, Kristian og Per Inge er i

farta. Mona og mannen Kjell Inge og barna har
fått en ny dimensjon over hverdagen.
– Det er liksom som om vi ser familien på en
annen måte. Måltidene har blitt viktigere. Det
å sitte sammen å spise. Være nær. Være mer
takknemlig for det vi har.
Selv om hverdagsrytmen for den ﬂotte familien nå går innom stadige cellegift-kurer for
mamma, så er de ved godt mot. –Det hjelper å
tenke på at helbred-prosenten ved bryst-kreft
er 90 prosent, sier Mona. Hun er takknemlig og
forteller at kulen i brystet allerede er redusert til
halv størrelse.

SMIL I SMERTEN: Vinduet danner et kors, og
utsikten fra Monas vindu har fått en ny dimensjon. Livet er skjørt. Livet er tankefullt.

Høye bølger
Mona kikker på ny ut av vinduet. Et vindu mot
en vanvittig ﬂott utsikt. I det fjerne skimtes en
bru over et hav som går i høye bølger. Et bilde
på livet til Mona for tiden. Livet går i høye bølger, mens hennes Gudstro er broen som bærer
veien videre.
– Jeg merker at troen min på Gud har blitt sterkere. Mona er tankefull. – Jeg leser mer, jeg ber
mer nå... Hun innrømmer at hun i begynnelsen
var sint på Gud og undret på hvorfor akkurat
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Barnehagen - 30 år !
Boller - brus - ballonger bløtkake - basar - blide barn !
Barnehagen på Solborg fylte
30 år i høst og dette skulle
markeres.
Tekst og foto: Hans Petter Nordal

– Det er klart vi må feire, sier
en strålende opplagt Wenche
Kristiansen som er styrer for
barnehagen.
Jubiléet ble slått sammen
med den årlige basaren og
over 80 barn og voksne var
samlet til fest. Og tindrende
barneøyne ventet spent på
om de hadde vunnet noe på
basaren. De siste 15 årene har
Solborg barnehage samlet inn
penger til barn i Sri Lanka. Ca.
3000 kroner klarer de å samle
inn årlig.

Godt samarbeid
I løpet av de 30 årene barnehagen på Solborg har eksistert,
har mer enn 1000 barn vært
innom. Wenche forteller at det
er en meget innholdrik jobb
som burde vært bedre betalt.
Barnehagen har i dag fem
ansatte pluss en vaskehjelp.
Og per dags dato er den halvt
kommunalt og halvt privat.
– Idag har vi driftsavtale med
Stavanger kommune, men fra
og med 2008 vil barnehagen
fullt og helt eies av Solborg
folkehøyskole. Og det er vi glad
for. Vi har så langt hatt et veldig
godt samarbeid med skolen og
vi kan ikke få fullrost både vaktmesterne og gartnerne som
har gjort masse for at vi har det
så ﬁnt både ute og inne. Idag
har vi plass til 27 barn i alderen

Feiret med ansiktsmaling: Majken Fedøy (5) markerte barnehagens jubileum med å være tiger.

Farlig feiring: Soﬁe Usken (5) freste til alt og alle. Selv lille Mia Fedøy (3) ble
litt bekymret.

2–6 år, og jeg tror at barna som
går her storkoser seg. Vi er heldig som har korte avstander til
ﬁne turområder som Mosvannet og Sørmarka.
Historiske glimt
I november 1976 ﬁkk Kari
Gerd Dørheim beskjed av
rektor Eielsen, Per Tjøstheim og
Brynjar Mjelve om å kjøpe inn
utstyr for å starte barnehage på
Solborg. Det gamle trebygget
på Nyborg hadde dengang en
bowlingbane og et treningsrom i kjelleren og noe av dette
skulle omgjøres til barnehage.
Ribbevegg, puter og masse
leker ble kjøpt inn. Og alt måtte
ordnes raskt, for å få statstilskudd. De første årene var det

kun korttidsbarnehage. Fra
1989 ble det heldagsbarnehage. Da gamle Nyborg ble revet
høsten 1984, ﬂyttet barnehagen midlertidig til Solborgsalongen før nye Nyborg sto
ferdig oktober året etter. Det
var Orreberg som var arkitekt
for den nye barnehagen og Solborg barnehage mottok også
premie for beste barnehage på
grunn av uteplassen.
Kari minnes at det var egen
traﬁkkundervisning for barna
der politiet kom på besøk og
barna skulle kjøre en traﬁkkløype på trehjulssykkel. Juleopptrinn, kirkebesøk, basarer
og dugnadsarbeid av ﬂinke
foreldre er noe hun med glede
ser tilbake på.
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Fra Sør-Amerika til Solborg
– Det var helt forferdelig. Allerede da ﬂyet landet
på norsk jord ville jeg bare hjem. Jeg var redd og
følte meg fullstendig alene. Kunne ikke et ord norsk,
alt så bare mørkt og vanskelig ut, forteller Karol
Gonzales (27) fra Columbia.
Tekst og foto: Karoline
Furuløkken (elev media)

kulturen. Jeg er glad i musikk og
Rampelys ble derfor det naturlige
valget.

Karol Gonzales er ikke alene om
å kjenne på følelsen av å komme
til en helt fremmed kultur. Også
Rodrigo Galaz fra Chile kjente på
fremmedfrykten og måtte løse nye
koder for å tilpasse seg en totalt
annerledes hverdag. Rodrigo som
har søster og nevø boende i Stavanger, har vært i Norge to ganger
tidligere, men føler det er vanskelig
å forstå vår kultur.
– Den er som værtypen, litt kjøligere. Men her på Solborg er det
annerledes, her er det et varmere
samfunn, sier en smilende Rodrigo
som er elev på KTM. Karol nikker
bekreftende.

Rodrigo Guillermo Galaz Contreras,
som han egentlig heter, er både
født og oppvokst like utenfor Santiago. Han har fem eldre søsken og
ﬁre yngre søsken. Moren lever, men
faren er død. Rodrigo er sammen
med en columbiansk jente som er
født og oppvokst i Norge.
Rodrigo er en typisk latinamerikansk gutt som alltid gir deg et
kyss på kinnet. Han er varm og
vennlig, og smiler nesten alltid.
Han liker Norge, men føler at folk
her har en helt annen holdning til
ting.

Fargerike personer

Slapp av, nordmenn !

Både Karol og Rodrigo er primært i
Norge for å lære språket. Sammen
beriker de miljøet på Solborg med
sin kultur, bakgrunn og sjarmerende norsk-engelsk.
Før Karol begynte på Solborg
var hun en tid au pair hos en familie i Stavanger. Hun har en tante i
oljebyen som hun bor hos mens
hun går på Solborg.
– Jeg begynte på Solborg fordi
jeg ville forbedre norsken min
og oppleve mer av den norske

– Den største forskjellen mellom
Chile og Norge er at her er alt så
strukturert. Alle har en eller annen
timeplan de må følge. I Norge holder man seg mest for seg selv, og
man kan til og med være ensom
i store grupper. De jobber hele
uken og går ikke ut med venner
før til helgen. I Chile treffes folk
ute i ukedagene. I Norge er alt
mer strukturert. Her vet du alltid
hvor og når du skal gjøre ting.
Nordmenn vil ha kontroll. Men det

Typisk latinamerikaner

kan igjen være veldig stressende.
Tiden til Ola Nordmann må hele
tiden fylles med noe. Menneskene
i Chile er mye mer avslappet. Folk
i Norge vet ikke helt hvordan man
skal slappe av. Menneskene i Chile
er mye mer åpne, de smiler og er
glade.
– Slik er det i Columbia også,
der er folk mer imøtekommende
og vennlige, kommer det kjapt fra
engelsktalende Karol. Columbia
er et smilende land med mange

Følg rytmen !
Både Karol og Rodrigo har den
latinamerikanske musikken og
rytmen i seg.
Rodrigo har hatt salsakurs på
Solborg, for å prøve å lære oss nordiske latin- amerikanske rytmer.
– Det er ikke lett å lære nordmenn å danse salsa. De tenker
for mye på dansetrinnene, i Chile
følger vi bare musikken. De som
danser i Norge prøver å bli best
og stresser dansen. Det er viktig å

VARME SMIL: Karol Johanna Gonzales og Rodrigo Galaz ser Norge og nordmenn med sør-amerikanske øyne.
vakre mennesker. Men landet har
også en skyggeside, narkotikaen
ﬂorerer og det er mye kriminalitet.
Jeg har aldri blitt utsatt for noe
kriminelt i Columbia, men ironisk
nok opplevde jeg å bli ranet på
Viking stadioen der bagen min
med pass og verdisaker ble tatt fra
bilen jeg satt i.

bare følge rytmen og nyte musikken mens du danser. og la være å
tenke så mye.
Hva fremtiden vil bringe for de
to sør-amerikanske elevene vet de
lite om nå, men begge vil utvikle
den kunstneriske siden av seg,
enten i Norge eller i hjemlandet.
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THAILAND

Kontrastenes paradis
Fra 24. oktober til 6. november var vi 41 personer som ﬁkk oppleve smilets land.
Det var en reise med et godt faglig innhold, og der opplevelsene var store.
Tekst og foto: Kjell Konstali
Folkehøgskolene har anledning til
å arrangere kortkurs. Disse kursene
kan også være reisekurs. På denne

måten kan folkehøgskolene også
være viktige aktører i reisemarkedet. Reiseledere var rektor Kjell

Konstali og thailandkjenneren Egil
S. Eide. Eide snakker språket, og
har gjennom 20 år opparbeidet

seg et kontaktnett i Thailand og en
erfaring som gjør at turen ble en
kvalitetstur utenom det vanlige.

Stor gjestfrihet
Turen startet i Bangkok. Deretter
reiste vi opp til Ubonprovinsen, det
rotekte nordøst. Her ﬁkk vi oppleve
livet på landsbygda. Møte med
fattige bønder gjorde inntrykk.
Men folk virket glade og tilfredse.
Ikke minst er gjestfriheten stor. Vi
følte oss velkommen overalt. Turen
ble avsluttet i Pataya. Byen har et
dårlig rykte. Vi opplevde en annen
side. Hadde gode dager på hotell
Asia. Hotellet lå i et vakkert parkområde med eksotiske blomster
og planter. Det var også kort vei
ned til en rolig og ﬂott strand.

Munk som guide
På en slik temareise la vi vekt på en
god innføring i landets religion og
folkeliv. Det ﬁkk vi god anledning
til. Buddismen er synlig overalt i
Thailand. Vi ﬁkk høre om hvordan
thaiene praktiserer sin religion i
hverdagen. Templet og munkene
har en viktig rolle. I templet utføres
religiøse riter, men det er også en

FORNØYD TURGRUPPE: Er det ikke
ﬂott ? Her er hele gruppen samlet i
Pha Taem nasjonalpark, nordøst i
Thailand.
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Quiz

Av Henrik S. Grydeland

Hva er det alle tidligere Solborg elever har felles enten de er 20,
50 eller 98 år gamle? At de er hyggelige mennesker? Antakelig.
At de hadde et hyggelig år på Solborg? Det får vi håpe. Eller er
kanskje svaret at de har bodd i Stavanger? Ja absolutt. Ett år i Stavanger setter selvsagt dype og varige spor, og for å gjenoppleve
denne vestlandets hovedstad byr Solborgbladet denne gangen
på en Stavangerquiz av edleste merke. Vinneren får en spasertur
rundt Mosvannet og redaksjonen stiller med gratis utlån av paraply hvis det, mot formodning, skulle trenges. Lykke til!
1. Hvor mange innbyggere har Stavanger (ca)?
A. 80 000 B. 120 000 C. 150 000.
2. Stavanger kalles ofte ”misjonsbyen” blant annet fordi Norges
eldste misjonsorganisasjon har hovedsete i byen. Hva heter den?
A. Det Norske Misjonsselskap (NMS) B. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) C. Normisjon.
STASELIG MOTTAGELSE: Pian, reiseleder Egil S. Eide, hotelldirektør Chookiat
og rektor Kjell Konstali får topp service i Smilets Land.
viktig arena for sosialt liv. Munkene
tar del i undervisning og utdanning av befolkningen.
Vi hadde med oss Pian som
lokal kjentmann og guide. Han
har selv vært munk i 14 år. Pian var
et ﬂott menneske. Hjelpsom og
imøtekommende på alle vis.

det. Optikeren ble også oppsøkt.
Prisnivå og kvalitet på briller fristet
ﬂere. Med det var nok besøk på
de lokale markedene i nordøst
som sitter lengst i minnet. Miljøet,
folkelivet og handelsvirksomheten
her er interessant å oppleve.

Fantastisk natur
Briller og klær
Thailand er et stort turistland.
Klimaet er utmerket. Maten vi
ﬁkk satte vi stor pris på. Thaiene
er høﬂige og vennlige. Prisnivået
er fortsatt så lavt at den norske
kronen rekker svært langt. Flere
av turdeltakerne benyttet derfor
anledningen til å få sydd seg
klær hos skredderen. Dresser og
drakter i kashmirull blir derfor å se
på tilstelninger i Stavangerområ-

Ellers er frodigheten i landet ﬂott
å oppleve. Naturopplevelsene står
i kø. Det kan være en båttur på
Mekongelven og Monelven der en
opplever lokale båt- og ﬁsketradisjoner. Eller det kan være besøk
i nasjonalparker med majestetisk
natur og ﬂotte muligheter til
turopplevelser. Tilbakemeldingen
fra turdeltakerne var svært god.
Takk til alle turdeltakerne for rike
opplevelser i Thailand.

3. Stavanger kalles også «Oljebyen». Hvilken politiker var det som
satte alt inn på å få lagt oljevirksomheten til byen?
A. Arne Rettedal B. Kåre Willoch C. Jens Zetlitz
4. Hva heter Stavangers ordfører?
A. «Kian» Reme B. Bjørg Tysdal Moe C. Leif Johan Sevland.
5. Hvilken kjent Stavanger-forfatter står på sokkel rett ved domkirken?
A. Arne Garborg B. Alexander Kielland C. Ivar Aasen
6. En annen kjent Stavanger-forfatter har bl.a. skrevet ”Kompani
Orheim” og ”Mannen som kysset Yngve”. Hva heter han?
A. Erlend Loe B. Tore Renberg C. Arne Berggren
7. Hvilken av disse byene er ikke vennskapsby med Stavanger?
a. Antsirabe, Madagaskar B. Eskilstuna, Sverige C. Vichy, Frankrike
8. Hva heter Stavangers nest beste fotballag (hvis vi legger 2007
sesongen til grunn?)
A. Vidar B. Stavanger C. Brodd

Svar: 1b, 2a, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8b
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P Å P L A K AT E N

Solborg i hjertet av kulturbyen Stavanger2008
– Det er klart at vi som skole skal være
med å feire at Stavanger er europeisk
kulturhovedstad i 2008, sier en fornøyd
rektor Kjell Konstali.
– Enkelte av skolens linjer har blitt spurt
om å delta på ulike arrangementer og vi
vil selvsagt følge med på det rikholdige
kulturprogrammet for å se om vi ﬁnner
noe som appellerer.
– Dessuten har vi fått ﬂere forespørsler
om innlosjering av gjester til ulike arrangement i forbindelse med Stavanger2008. Vi
har allerede sagt ja til noen, men i slutten
av august leier vi ut skolen til oljemessa
2008.
– Det er klart at Stavanger vil bli satt
ekstra på kartet neste år og jeg tror også at
vår skole vil profetere på det, legger Kjell
Konstali til.
Kongen kommer
Lørdag 12. januar kl. 15.00 vil den høytidelige åpningen av kulturbyen Stavanger 2008
ﬁnne sted og både kongen og dronningen
vil være til stede.
Siden 1984 har EU pekt ut europeiske
kulturbyer og siden kulturhovedsteder.
Idèen til ordningen kom fra den greske
sangeren og kulturministeren Melina
Mercouri som mente at kultur, og ikke bare
økonomi og industri, måtte kunne være en

motor for sivilisert byutvikling. Det var den
norske regjering, som på vegne av Stavanger-regionen, søkte Ministerrådet i EU om
status som kulturhovedstad, og i 2008 går
altså æren hit til Stavanger og til Liverpool
i England. De europeiske kulturhovedstedene regnes som EUs mest vellykkede
kulturtiltak. Dette blir Norges største kulturssatsning noensinne.
Hva skjer `a ?
Stavanger2008 handler om å tilby regionens innbyggere og alle besøkende
muligheten til å få nye kunnskaper,
erfaringer og opplevelser gjennom kunst
og kultur. Stavanger2008 handler om det
nye, det internasjonale og det fantastiske.
Stavanger2008 er en sjanse Norge kanskje aldri får igjen. Programmet vil bli rikt
og mangfoldig. I løpet av 2008 skal både
lokale, nasjonale og internasjonale artister
og aktører bidra med kreative tanker og
idèer. Det blir mange konserter og forestillinger, diskusjoner og debatter, en stor
humorfestival, dragefestival, toppmøte for
fredsprisvinnere, konkurranser for store og
små og mye mye mer. Du kan lese om hva

Tekst: Hans Petter Nordal
Foto: Stavanger2008

FG<EGFIK
Bli en Portåpner!
Norges største
kulturarrangement noensinne!
Kulturhovedstaden trenger frivillige
i alle aldre fra hele Rogaland.
Har du entusiasme og ståpå vilje?

som vil skje ved å klikke deg inn på www.
stavanger2008.no
Vi på Solborg vil følge godt med og
benytte oss av at vi ligger midt i kulturlandskapet.
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P Å P L A K AT E N
Tid for treff

Solborgbasaren 2008

5 og 10-års treff
Lenge siden du slutta på Solborg? Kort tid siden du slutta?
Vil du gjerne tilbake? Hvis du var elev 1997-98 og 2002-2003
får du muligheten til å komme tilbake. Sett av lørdag 31. mai og
søndag 1. juni til 5- og 10-årstreff på en skole å bli glad i!.
Mer info kommer i brevs form og på hjemmesiden, men hold
uansett av denne helgen til å treffe gamle lærere og tidligere
medelever!
Ta kontakt med Ketil eller Geir hvis dere lurer på noe.
1-års treff
Allerede mer enn et halvt år? Da er det på tide å treffes.
Tiden ﬂyr, og nå vil mange av dere som luska gråtkvalt ut tunet
en maidag i 2007 gjerne tilbake til Solborg. I forbindelse med ettårstreffet som er planlagt helgen 8–10. februar, inviterer vi dere
som var elever våren 2007 til samling på skolen, med blant annet
Lés Miserables og volleyballturnering der årets elever og lærere
stiller med mixlag.
Ta kontakt med Ketil eller Geir hvis dere lurer på noe.

Hva skjer på Solborg i det nye året?
2-3. januar: Solborg er vertskap
for Rogalandsmøtet.
4. januar: Planleggingsdag for
ped. personale
12. januar: Åpning av kulturbyen
Stavanger 2008
14. januar: Temadag: Psykisk helse.
19. januar. Oscarnight
30. januar: Besøk fra Kambodsja
9. februar: Les Miserables +
ettårstreff
28. februar: Komlebasar
25. februar: Global reiser til Vietnam, Kambodsja og Thailand.
Media reiser til Thailand.

29. februar: Adventure og Multi
reiser til Chamonix
3. mars: Rampelys og KMD reiser
til Paris og London og KTM
reiser til Barcelona
2. april: Besøk fra Gå ut senteret.
5. april: Solborg Grand Prix
13. april: Besøk fra Rønningen
folkehøgskole
26. april: Skoletur til Utstein kloster
3-4. mai: Foreldrehelg
9. mai: Avslutningsdag
23-25. mai: Jubileumstreff/
elevstevne
30. mai - 1.juni: 5- og 10 -årstreff

Loddbøker for basaren 2008 er sendt ut. Flott at du vil gjøre en
innsats for Solborg. Det kommer godt med. Men vi trenger ﬂere
selgere, så ta gjerne kontakt med oss så fort som mulig.
Ring 51 51 01 00 eller mail oss på:
solborg@solborg.fhs.no.
Basaren for 2008 går av stabelen torsdag 28. februar.
Her blir det tradisjonen tro festprogram med kveldstrekning og
hovedtrekning.
Lykke til med salget og vel møtt torsdag 28. februar.

Elevstevne/folkehøgskolekurs 2008
Solborg Folkehøgskole og elevlaget er i gang med å
planlegge neste års elevstevne.
Stevnet starter fredag 23. mai kl.17.00 og
varer til søndag 25. mai.
Følgende jubileumskull vil få tilsendt innbydelse:
25 års jubilanter, elevkullet 1982/83
40 års jubilanter, elevkullet 1967/68
50 års jubilanter, elevkullet 1957/58
60 års jubilanter, elevkullet 1947/48
70 års jubilanter, elevkullet 1937/38

Stipendiat / miljøarbeider på Solborg ?
Har du lyst til å bli stipendiat eller miljøarbeider på Solborg skoleåret
2008-09?
Send søknad med CV til Lill Helene Tagholdt, Solborg folkehøgskole,
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger eller på e-post: lht@solborg.fhs.no
innen 1.februar 2008.
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Returadresse:
Solborg Folkehøgskole, 4021 Stavanger

Ny skolebrosjyre
Solborgbrosjyren for 2008/2009
er klar. Vi beholder det samme
formatet, men ellers er det gjort
mange forandringer. Ring eller mail
til skolen og be om brosjyre.

Verv en elev
Kjenner du noen ungdommer som
er 18-19 år, så tips dem om Solborg.
Du kan se mer om vårt skoletilbud
ved å klikke deg på vår nye hjemmeside eller ved å kontakte skolen for
skolebrosjyre og linjebrosjyre.

www.solborg.fhs.no

Ny hjemmeside
Når du får dette bladet i hendene så skulle vår nye hjemmeside langt på vei
være klar. Fortsatt gjenstår noe arbeid, men det jobbes kontinuerlig med siden.
Her ser du et utkast til hvordan forsiden vil arte seg.
Klikk deg inn på www.solborg.fhs.no og se hva som skjer !

God Jul og Godt Nytt År
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