• Charlotte har X-faktor
• Møbelkunstneren Bjerga
• Tjener fett på nett
• Miljøfyrtårnsertifikat til Solborg
• Bli med til Thailand

Magisk øyeblikk: Viola Myrann på Adventurelinja glemmer nok neppe dette
 øydepunktet fra Kjerag. Foto: Frode Holen
h
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Finalist i X-faktor!

Du har sikkert sett henne hver fredagskveld på TV2 denne høsten.
Charlotte Kjær som gikk på Rampelys i fjor er ei av de fire jentene i
gruppa Shakles som har imponert
dommere og TV-seere med imponerende sangprestasjoner.
Side 4 - 5

ANDAKT

Nevenyttig naturelsker

John Bjerga er ingen ungdom i alder, men en ungdom til sinns og i
arbeidskapasitet. Han har en lidenskap for sitt fag og ble belønnet
med Kongens fortjenestemedalje
i gull for fremragende håndverk
innen norsk møbelkunst.
Side 6 - 8

Siste år med Solborgbasar

En lang tradisjon som startet på
Solborg allerede i 1924 er snart historie. Torsdag 4. mars 2010 rundes
Solborgbasaren av etter å ha vært
virksom i 86 år. Fallende interesse
og oppslutning samt vanskelig
å rekruttere nye loddselgere er
årsaken til avviklingen. Side 8

Miljøfyrtårnsertifikat

Torsdag 19. november ble en historisk dag på Solborg. Varaordfører
i Stavanger, Bjørg Tysdal Mo, kunne
stolt overrekke det synlige beviset
på at Solborg folkehøgskole nå er
erklært som en grønn skole.
Side 9

av Olav Keilegavlen

Vår gave...
På Solborg merker vi at julen nærmer seg,
selv om snøen lar vente på seg: Adventslys
tennes på morgensamlingene, og pepperkakeforbruket øker. Vi har juleverksted, og
lager mange spennende julegaver. Vi kjøper små presanger som vi gir hverandre før
vi reiser på juleferie. Ja, for litt av vitsen med
en gave er å se hvordan mottakeren liker
den. Slik gleder gaven både den som får, og
den som gir. Det er alltid spenning knyttet
til pakkeåpning. Tenk hvis vi bommer med
gaven! – Ja, ja, det ble «blautpakke» i år
også. Man blottlegger seg litt ved å gi en
gave; man blir på en måte vurdert. Kjære
dere: Ingen gjorde dette mer ydmykende
enn Gud som kom som et fattig barn for å
bli vår gave. Mye av julefeiringa i vår verden
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dreier seg om å lage stemning og øke forbruket. Hva med å tenke og leve i ordene
fra Matteus kap. 25: «For jeg var sulten, og
dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga
meg drikke, jeg var fremmed og dere tok
imot meg, jeg var uten klær, og dere kledde
meg, jeg var syk, og dere så til meg, jeg var i
fengsel, og dere besøkte meg.»
«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde
mot en av disse mine minste gjorde dere
også mot meg.»
La oss gi plass til han som vi feirer, og ikke
glemme de han identifiserte seg med.
Tar vi han med i feiringen og lever ut nestekjærlighetsbudet, kan vi si for sant:
GOD JUL!

Olav Keilegavlen

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

En nett jobb

Elev Vidar Bergheim har en jobb
som mange medelever misunner
han. Han ligger nemlig i sengen
sin på internatet, skriver noen trafikkmeldinger på dataen og tjener
penger, gode penger.
Side 19

SIDEN SIST

P

å planleggingsdagene i høst
ble personalet møtt med en
uventet melding; Vår trofaste
idrettslærer Ketil Østrem hadde
meldt overgang til UiS, Universitet i
Stavanger og bedt om ett års permisjon. Dessuten fikk vi vite at skolens
andre idrettslærer, Marita Lindtner,
var gravid og skulle jobbe frem til
november. Derfor var skolen på jakt
etter nye idrettslærere som kunne
vikariere. To nyutdannende og flotte,
kristne idrettsgutter fra UIS kom.
Carl Erik Waaler fra Askøy overtok
etter Ketil og en ny Kjetil kom inn
for Marita i november, nemlig tidligere norgesmester i 16-årsklassen i
bordtennis, Kjetil Sætre fra Fitjar.
Rampelyslinja fikk også forsterkninger i høst; Inn for dramalærer Hege
Holmqvist kom unge, lovende Linn
Breivik fra Madla i Stavanger og som
ny lærer på band fikk vi Porsgrunnskaren Kjell Andreas Westby. Ellers
har Gunnlaug Gilje Svela overtatt
dirigentstokken igjen og har ansvar
for skolekoret etter Bjarte Lending.
Kjøkkenet har også fått en nyansatt.
Her har unge Elisabeth T. Amdal gått
inn i vikariat på kjøkkenet.

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

Nye lærere

I august dukket disse tre nye
lærerne opp på Solborg. Kjell
Andreas Westby, Linn Breivik og
Carl Erik Waaler. I tillegg begynte
Elisabeth Amdal på kjøkkenet.
Solborgbladet presenterer disse
nærmere i vår spalte 4-4-2.
Side10-11

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

Av Hans Petter Nordal
Babyboom
Det er tydeligvis fruktbart å jobbe
på vår grønne skole. Her kommer
unger på rekke og rad og siden sist
har fem nye «Solborgere» sett sitt
snitt og kommet ut av mors mage. I
slutten av mai kom veslejenta Eliane
til Margunn og Sindre Årsvoll. En
måned senere, i slutten av juni fikk
Ketil og Kristin Østrem sitt barn
nummer tre, nemlig lille Jonas.
Senere på sommeren, i august, fikk
Aud og Vegard Undal, lille Joakim.
Og i slutten av oktober kom det nye
«statsministerparet» Jens og Ingrid
til verden. Hilde Egeland Meyer og
John Meyer har i løpet av to år fått
tre barn. Vi gratulerer!

Miljøfyrtårn
Selv om Norge er et lite land både
geografisk og demografisk, er miljøsaken viktigere enn noen gang. I vår
tidsalder er det viktig å endre både
holdning og handling i forhold til
miljøet. Penger og materielt forbruk
gjør oss ikke lykkeligere, men hvorfor er vi da hele tiden og spesielt i
disse juletider inne i en forbruksspiral der vi kjøper nye duppeditter

vi egentlig ikke trenger? Vi ønsker jo
alle å ta vare på naturen og miljøet
rundt oss, men det kan synes vanskelig å endre livsstil. Dette har vi
som skole ønsket å gjøre noe med.
Vi ønsker å gi våre elever grønne
verdier og lære dem om gjenbruk
og gjenvinning, bærekraftig utvikling og vilje til å tenke alternativt
og miljøbesparende. Det siste året
har Solborg satset bevisst med å
oppfylle de krav som stilles for å bli
et Miljøfyrtårn i byen. Og torsdag 19.
november overrakte varaordfører,
Bjørg Tysdal Mo, det synlige miljøfyrtårnbeviset. Vi gratulerer!

For neste skoleår har vi mulighet til å øke til 150 elevplasser da
Øvre Nordborg forhåpentligvis er
restaurert med helt nye internatrom
+ nye klasserom. Meningen var at
en skulle starte renoveringen allerede i august, men det ble utsatt
til november. Men nå er et firma i
full gang med å gi Øvre Nordborg et
nytt indre utseende. Vi gleder oss!
Vi gleder oss også til jul og til å
feire at Verdens Frelser, Jesus Kristus,
ble født for å peke ut veien til Gud.
Må julefreden senke seg i oss så vi
finner veien dit hvor lyset bor. Ha en
velsignet jul og et godt nytt år!

Rekordstor
søkning
Året 2009 vil gå
inn i Solborgs
historie som
det beste året i
forhold til søkning til skolen.
Over 530 elever
søkte plass på
Solborg. Kun
145 elever fikk
plass.
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Kjær X-faktor

Charlotte Kjær
(20) var en av i
alt 8000 sangere
som meldte seg
på X-faktor. Nå
står hun plutselig
i finalen av hele
konkurransen
sammen med resten av jentene i
gruppa Shackles.
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– Hadde det ikke vært for Solborg
hadde jeg ikke vært der jeg er idag.
De tipset meg nemlig om konkurransen. Jeg tok sjansen og stilte til
audition i Stavanger og gikk videre
til Oslo, sier en glad Charlotte som
sender de varmeste tanker og
hilsener til Solborg.
– Ja, Solborgåret var viktig for meg.
Jeg var veldig i siget med sang og
dans og opptredener mens jeg gikk
på Solborg og hadde veldig fokus
på det å gi maks når man står på en
scene. Jeg lærte også sangteknikk
gjennom arbeidet med musikalen
Les Misérables. Vi måtte hele tiden
strekke oss etter et høyere nivå og
det gjorde at jeg utviklet meg mye
dette året.

Uredd scenen
Tønsbergjenta sier det er litt surrealistisk å tenke på at nesten en
million mennesker ser på henne
hver fredag og hun bryr seg egentlig ikke så mye om all viraken rundt
showet.
– Nei, vi er veldig fokusert på det
vi skal gjøre og prøver kun å tenke
på sangen og koreografien. Det
er en stor fordel å være gruppe
med hensyn til nerver, jeg vet at de
som synger alene er mer preget
av dette. Selv synes jeg det var mye
verre å holde et foredrag foran

klassen min på videregående enn å
synge på Norges største scene, TV.

– Priviligert mulighet
Gruppa Shackles har havnet blant
de to med færrest stemmer hele tre
ganger, men hver gang har dommerne ønsket
å ha dem med
videre i denne
knallharde konkurransen.
– Hvordan har
det vært å stå
med kniven på
strupen fredag
etter fredag?
– Det er forferdelig. Alle vil
så gjerne gå
videre. Det er en
slik once-in-a-lifetime-mulighet
og nervene
er i høyspenn.
Det at vi er en
gruppe og kan
gi litt mer show
rundt sangene
våre tror jeg har vært avgjørende
for at vi gang på gang har gått
videre.
Charlotte skjønner hun har vært
heldig. Fra å komme som et
ubeskrevet blad til å bli nesten

Av Hans Petter Nordal

rikskjendis er en mulighet hun vil
ta vare på.
– Ja, det er viktig å smi mens jernet
er varmt. Nå må vi benytte den
muligheten vi har til å videreutvikle
oss som gruppe, holde kontaktnettet og stå på videre.

Beintøffe
dager
Det er ikke
bare glitter og
glamour å være
med på et slikt
sirkus. Hittil har
Charlotte bodd
over 80 dager
på hotell, nesten
ikke hatt noe
kontakt med
familie og venner og dagene
har gått med til
å øve og øve.
– Dagene går i
ett med å finne
sanger, øve
på tekster og
koreografier,
finne klær og bli styla og sminka.
Videre ha timer med sangpedagog,
spille inn videoer, gi litt intervjuer
til presse etc.
Selv om det meste er gøy begynner Charlotte å savne det vanlige

A K T U E LT

r otk af-X ræjK
Fakta:

livet med familie og gode venner
rundt seg.
– Ja, det blir litt tøft til tider. Jeg
lever i en veldig intens boble og
lengter nå etter de hjemmekoselige opplevelsene.

elle. Vi fikk god kontakt. Og selvsagt
syns jeg alle i gruppa Shackles
er flotte. Vi har en fin kjemi og vil
hverandre det beste.

En drøm
Charlotte med stemmen
så kjær forteller at kjendisstatusen ikke har forandret
henne som person.
– Nei, jeg har ikke fått noen
primadonnanykker og
har beina godt planta på
jorden. Det er viktig å være
seg selv. Dette er bare en
drøm som har gått i oppfyllelse og jeg er så takknemlig for alt jeg har fått vært med på.
– Hvem av artistene i X-faktor har
imponert deg mest?
– De er alle svært forskjellige, men
den jeg syns er mest særegen og
har en flott personlighet er Gabri-

– Du har opplevd utrolig mye, truffet
verdensberømte sangere, vært på
tur til London, bodd på flotte hotell,
spist god mat og levd som en dronning, men hva har vært det største
høydepunktet?

– Det var faktisk den kvelden vi ble
satt sammen som gruppe på Bootcamp. Det å få synge sammen med
de tre andre jentene er bare helt
fantastisk. Og jeg kan love
at Shackles ikke dør ut med
X-faktor. Vi går spennende
tider i møte. Time will show,
sier en travel Charlotte som
må haste videre for å øve
til finalen i Telenor arena.
Kanskje vinner jentegruppa
Shakles hele X-faktor-konkurransen. Nå er det kun
de og den indiske trønderen Chand igjen i finalen.
Svaret på hvem som vinner
får du ikke i Solborgbladet
da dette må gå i trykken før
juleferien, men jeg regner med at
når du leser dette vet du at Charlotte Kjær og Shackles muligens ble
vinner av hele konkurransen. Vi på
Solborg heier og håper på seier!

X-faktor har hatt stor
suksess i England hvor
programmet har rullet i
fem sesonger. Dette er
første sesong i Norge og
til forskjell fra sangkonkurransen Idol får
dommerne ansvar for de
utvalgte deltakerne og
skal hjelpe dem til å få
den X-faktoren som skal
til for å nå helt frem. Først
må en gjennom audition,
dernest «Bootcamp», så
«Dommercamp» med
inndeling i tre grupper
hvor tilsammen 12 finalister hver fredag skal prøve
å sanke flest stemmer fra
TV-seerne for å unngå
utstemming. Vinneren av
konkurransen er sikret en
platekontrakt med Sony
BMG og musikkvideo
med stjerneregissøren
Ray Kay.
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Ebenisten og
mosjonisten
Av Hans Petter Nordal

– Med hånden, beveget av sinnet og ledet av
hjertet skal faget utføres!
For John Bjerga er møbelsnekring mer enn et
fag, det er en livsstil. Den spreke 83-åringen
elsker livet, jobben og naturen. Men han ønsker
fremfor alt å være noe for mennesker som ikke
har det så godt.

Fakta:
Navn: John Bjerga
Alder: 83 år - fyller 84 i
januar.
Kommer fra: Halsnøy i
Ryfylke, men bor på Madla i
Stavanger.
Sivilstand: Enkemann
Utdannelse: Sløydlinjen Solborg, «Teknikken» hver kveld
i 4 år + svenne- og mesterkurs 1 år på kveldstid.
Interesser/hobbyer: Møbler,
lesing, naturen og fjellet.
Gikk på Solborg: Første året
etter krigen, 1945 - 46.
Livsmotto: «Bare død fisk
flyter med strømmen»
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John har ord på seg for å like å
arbeide med hendene. Han er
alltid i aktivitet og holder på med
noe hele tiden. Han har aldri hatt
tid eller behov for en kort ettermiddagshvil selv ikke etter han
passerte 80 år.
– Hvor henter du all arbeidslyst og
arbeidskapasitet fra?
– Det er nok fordi jeg liker så godt
møbelfaget og naturen. Det er en
utrolig livsvisdom i naturen som
inspirerer meg. Møblene er ikke en
jobb, men min hobby! Aktivitet er
med på å holde meg i form og gir
meg styrke og visdom!
Jeg har også vært velsignet med
god helse og det har hjulpet godt.
– Du har vært ebenist eller kunstsnekker, hva er du mest fornøyd med

av alt du har laget gjennom alle år?
– Ja, jeg er EBENIST. Det betyr å
arbeide med edle tresorter som
rosentre, cubamahogni, ibenholt,
jakaranda osv...
Vi lagde alle møblene til Stavanger
Tinghus i sin tid. Mye av disse står
der ennå. Ellers har jeg restaurert
alle møblene på Ledaal, Utstein

Kloster og nå sist etter jeg ble 80
alle møbler i Sigvald Bergesenhuset på Storhaug. Mange Stavangerfamilie har kjøpt møbler jeg
tegnet og laget bare for dem.

Kongens fortjenestemedalje
– Du har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull for fremragende

HVOR ER DE NÅ?
håndverk innen norsk møbelkunst,
hvordan var det å få en slik hedersanerkjennelse?
– Det var en svært uventet og
spesiell opplevelse. Det var litt rart
å plutselig stå ansikt til ansikt med
Kongen. Vi vekslet noen ord og
jeg ga han et speil som jeg hadde
laget til han.
Naturen gir livsglede
– Du er ikke bare ebenist, men også
mosjonist. Hvert år går du bl.a. syvnuts-turene i Sandnes og omegn,
hvorfor gjør du det?
– For da kan jeg få med familien og
venner og få gjøre det samme som
min kone gjorde mot meg, nemlig
å få de glade i naturen og samtidig
holde oss alle i form og fylles av
glede.
– Hva er det ved naturen som fascinerer deg mest?
– Grunnen finner du i dette diktet;
Aasmund Brynildsen - i diktet

«MORGEN»:
Kunne jeg møte deg, klare morgen,
kunne jeg engang møte deg uten sorg
for mørket i meg, for alt
som dine henders renhet ikke kan nå,
uren sorg for alt
som ikke dine øynes klarhet kan vekke!
Kunne jeg engang møte deg,
lykkelys over jorden,
uten å stå beskjemmet fordi jeg ser
at hver en sten, hver tue,
hvert tre som venter i skogen
elsker deg høyere enn jeg
og er mere rede for ditt lys,
kunne mitt hjerte
elske den store sol så ydmykt
som fjellet som rødmer i nord.
Kunne min sjel blinke som strået her
og bøye seg så vakkert under
klarhetens byrde!

Men som en skygge
fra andre riker
vandrer jeg her.
Og huden under min fot er mer
fortrolig
enn jeg med ditt lys,
du lysende!
Og om dette mørke blodbanner
som bærer her, skjult for dere alle
om dette mørke banner foldet seg ut
og bølget over jorden og ble liggende
i støvet
da ville ditt lys spille i den, klarere
enn det du spiller i sjelens dunkle speil.
Se denne grå sten Et øye som funkler i møte med ditt,
Veien og det nypløyde jordet,
og sorte, gnistrende stammer
alt - levende og dødt
kjenner deg bedre enn jeg.
Jeg er den eneste her som ikke ser deg,
som ikke vet
hvor jeg skal vende meg for å hilse deg.
Men deres lysglede
treffer meg som en stenk av nåde.
Forundret aner jeg din nærhet
når jeg ser dem følge deg,
ser alle som en vende seg etter deg
med tusen nyfødte morgenøyne
mens du går frem over jorden
hyllet i klarhet og dag.
Nu hører jeg suset av din kappe
og kjenner vinden mot mitt ansikt

til å gå på skole etter vanlig skole,
jeg undres ennå på hvordan mor
og far hadde råd til dette! Jeg husker alle de greie medelevene, men
også de flinke lærerne.
– Hva betydde året på Solborg for
deg både faglig, sosialt og åndelig?
– Året betydde mye for meg rent
faglig. Fremtiden min ble staket ut
her. Læreren min, Gerhard Vinje,
skaffet meg læreplass i Stavanger
hos Norges beste snekkermester
Chr. «Mahogni» Christensen. Åndelig hadde det også stor betydning
og dette fikk påvirke mine verdivalg
senere i livet. Året på Solborg ga
meg også mange venner.
– Kort oppsummert, hva skjedde de
første ti årene etter Solborg?
– Jeg utdannet meg på Bergeland,
fant meg kjæreste, Sigrun Løland,
og giftet meg 25 år gammel.

Sprek som en fole
– Du har en forkjærlighet for hester

og liker å ri. Og selv som 83-åring
klatrer du opp på hesteryggen som
en ungfole og rir avgårde uten sal,
hvordan klarer du å holde deg så
sprek? Hva er hemmeligheten?
– Noen lurer på om det kan være
for at jeg vasker hendene i sprit
eller lynol etter hver arbeidsdag
for å få av meg farge, beis og lakk,
men jeg tror at jeg har fått den
velsignelsen det er å få være frisk.
Dessuten lærte jeg for mange år
siden å ri da jeg hadde egne hester
og stall. Man glemmer ikke å «sykle» når man har lært det en gang!

Kunstmaler
– Du er også en kunstner og har
malt mange malerier. Hvordan fikk
du denne interessen og hva slags
bilder maler du?
– Det var Sverre Ivan, en kjent
Stavangerkunstner som maste
på meg i det rette øyeblikk. Slik
begynte jeg på malekurs og traff

Jeg vil vente her ved bjerken.
Den vil hviske til meg når du kommer,
til meg den blindfødte,
når jeg skal strekke hånden ut -

Gode Solborgminner
– Du gikk på Solborg rett etter
krigen, hva husker du best fra Solborgåret?
– Jeg følte jeg kom til et trygt
«hjem» slik jeg var vant med hjemmefra. Vi var 12 unger som fikk lov
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Slutt på tradisjonsrik basar

også mange spennende mennesker. Jeg malte for det meste naturbilder og portrett...dette var en
fantastisk tid. Jeg har alltid prøvd å
male stemningsbilder etter dikt og
historier.
Lev ut nestekjærlighetsbudet!
– Du har valgt Jesus som følgesvenn
og livsledsager, hvorfor?
– Det er jo det flotteste og beste
ved og i livet...hvor skulle jeg ellers ha gått med alle mine gleder,
sorger og bekymringer!
– Hvilket bibelvers er du mest glad i?
– Diktet jeg henviste til beskriver
det viktigste! Diktet har en utrolig
livsvisdom!
– Hvis du fikk leve livet om igjen, er
det noe du ville ha gjort annerledes?
– Ikke så mye annerledes enn det
livet jeg har levd, det eneste måtte
vært at jeg bedre hadde klart å
kunne fått uttrykt meg gjennom
malerier de stemninger og følelser
jeg har rundt meg og inni meg.
Og sist, men ikke minst, at jeg
kunne gjort mer for å verne om det
skjøre livet i mors mage og ellers
for alle barn i verden. At disse ble
bedre tatt vare på enn det gjøres
i verden i dag! Dette har jeg ikke
fått jobbet nok med! Og kunne
være en neste for min neste, f.eks.
gatebarn i Kenya.
Dere som ennå kan, fortsett denne
kampen om å ta vare på liv og gi
mennesker framtid og håp!
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Villa Solborg
Solborgbasaren startet i 1924.
Basaren var på den tiden i
Misjonshuset i Stavanger siden
skolen lå langt ute på landet. I
1938 flyttet basaren til skolen.
Speilbilde av kunstneren: Her er et
av de mange kunstverk John Bjerga
har laget. Dette er et emipe-speil av
mahogni og intarsia som han lagde
etter at han fylte 80 år. Kongen fikk
forøvrig et slikt speil av Bjerga.

Det er personalet ved
skolen som sammen med
elevlaget har hatt ansvaret
for basaren. Det har vært et
omfattende arbeid. Gevinster skal skaffes. Et stort kontaktledd av loddselgere skal
bygges opp. På basardagen
skal program og praktiske
ting ordnes.
Vi har slitt med flere ting
de siste årene. Det er nesten
umulig å erstatte tidligere
loddselgere med nye. Oppslutningen om basaren på
Solborg er heller ikke stor
lenger, ca 70 mennesker
deltar.

Basaren bidro med kroner
155 000 til skolen i 2009.
Elevlaget har diskutert alternative planer for å støtte
skolen økonomisk. Den gode
idéen er ennå ikke funnet.
Skulle noen av leserne av
Solborgbladet ha forslag, er
det bare å kontakte oss.
Solborg ble i høst kontaktet av et firma som driver bingoautomater i Stavanger. Det
er snakk om et samarbeid
med Viking fotball. Vi har
inngått et prøvesamarbeid
for 2010 og vil ut fra tidligere
erfaring få et tilskudd per år
på ca. kr. 200 000.
Solborgbasaren 2010 skal
være torsdag 4. mars. Da
rundes basaren av etter å ha
vært virksom i 86 år.
Kjell Konstali
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Solborg er blitt miljøfyrtårn
19. november var en stor dag
for alle på Solborg. Stavangers
varaordfører Bjørg Tysdal Mo
overleverte sertifikatet som
bekrefter at Solborg er Miljøfyrtårn. Det var en flott ramme
rundt arrangementet. Kjøkkenet
hadde fått i utfordring å lage en
grønn lunsj. Rettene var mange
og velsmakende. Flotte farger
og sunn kost.

Varaordføreren sa i sin
tale at det er viktig at skoler
har fokus på miljøspørsmål.
De unge må lære seg gode
holdninger og vaner. Solborg
har spesielt vært flinke til å
lage pedagogiske opplegg
med fokus på miljøvalg.
Vi er nå inne i FNs tiår for
undervisning for bærekraftig
utvikling (2005–2015). Det
var derfor naturlig for Solborg å utvikle en bærekraftig
profil på skolen. Vi ønsker at
elevene har forventninger til
skolens miljøprofil og aktivt
deltar på våre satsningsområder. Den grønne profilen
skal vise seg i matsalen, på

Synlig bevis: Varaordfører i Stavanger,Bjørg Tysdal Mo, har overrakt
Miljøfyrtårnsertifikatet til Solborg og rektor Kjell Konstali. Beviset henger nå utenfor kontoret i hovedbygget på Solborg.
Foto: Hans Petter Nordal

internatet, i skolehverdagen
og i undervisningen.
For å bli sertifisert som
miljøfyrtårn, må skolen
tilfredsstille visse krav når
det gjelder internkontroll og

helse, miljø og sikkerhet. Det
skal sendes en årlig rapport
til Grønn Hverdag. Vi skal
forbedre oss på avfallshåndtering, transport og innkjøp. I
tillegg har vi laget et hand-

lingsark med pedagogiske
satsningsområder.
Vi har satt oss følgende
målsetting: Solborg har som
målsetting å få et best mulig
arbeidsmiljø gjennom aktive
og virkningsfulle forebyggingstiltak. Vi har fokus på
helse og trivsel for elever og
ansatte, slik at arbeidsmiljø
og omgivelser legges best
mulig til rette for å forebygge
skader.
Skolens styre har gitt oss
full oppbacking. På styremøtet 5. november gjorde styret
følgende vedtak: «Styret
ser at Solborg har hatt god
nytte av prosessen med å bli
sertifisert som Miljøfyrtårn.
Skolens grønne profil og
policy vil også gi et viktig
signal til våre leverandører
og samarbeidspartnere.»
Kjell Konstali
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Av Hans Petter Nordal

F

ire spørsmål gis
til fire personer
av to grunner,
derav tittelen 4-4-2. De to
gode grunnene for at disse
fire fortjener et lite miniportrett er at de;

Carl Erik Waaler

Foto: Torstein Lund Eik

1) Alle startet på Solborg i
høst og
2) At de ikke har jobbet på
folkehøgskole tidligere og
tar utfordringen med et smil.
Her er de fire spørsmålene
Solborgbladet ba dem svare
på:
1. Hvorfor ville du jobbe på
Solborg folkehøyskole?
2. Hva ser du på som mest
utfordrende i den nye jobben din?
3. Hva tror du du kan tilføre
den nye arbeidsplassen
din?
4. Hvis du fikk helt frie tøyler, hva er det det første
du ville ha tatt tak i på
Solborg?

10 I Solborgbladet

2. Siden jeg er ny er det mange
utfordringer som har møtt meg
og enda flere som venter meg. Å
være løsningsorientert hver dag
tror jeg er den største utfordringen.

Alder: 25 år
Sivilstand: Gift med Mariann
Vågen Waaler
Utdannelse: Bachelorgrad i Idrett
og friluftsliv
Kommer opprinnelig fra: Askøy
Interesser: Idrett, friluftsliv sang
og gitar
Livsmotto: Angrip dagen med et
smil!
Oppgave Solborg: Vikariat på
Adventure i 100 % stilling for Ketil
Østrem som har permisjon.
1. Helt siden jeg begynte studie
løpet mitt her i Stavanger, tenkte
jeg på Solborg som den ultimate
jobben for meg. Kombinasjonen
av å være linjelærer og sosiallærer har gjort jobben særdeles
spennende. Jeg synes det beste
med jobben er at jeg har lov til
å fortelle andre om Jesus og hva
han har gjort for meg.

Linn Breivik

3. Jeg håper først og fremst at
flest mulig skal få oppleve å bli
sett og hjelpe dem på livsveien.
Dette gjelder både elever og
kollegaer. Ellers har jeg et mål
om å skape en idrettslinje der
tilpasset opplæring og mestring
står sentralt. Håpet er at linja kan
skape en plattform til livslang
bevegelsesglede.
4. Obligatorisk jogging rundt
Mosvannet for alle eleven hver
dag etter frokost (tror jeg hadde
fått rektor med på det). Fra spøk
til alvor så ser jeg mye bra her på
Solborg. Som lærer på Solborg så
får vi frie tøyler, noe som er meget
motiverende for oss. Vi får anledning til å skreddersy et program
som vi ser er tjenlig. Dette påvirker hele personalet positivt og jeg
ser et engasjement som jeg liker
over hele fjøla.

Foto: Peter Halvorsen

4-4-2

Alder: 25 år
Sivilstand: Bacherlor i drama og
teaterkommunikasjon
Kommer fra: Madla, Stavanger
Interesser: Musikk, dans, film
Livsmotto: Forget regrets or life is
yours to miss
Oppgave Solborg: Jobber som
dramalærer på Rampelys i 60 %
stilling.
1. Fordi de tilbyr en linje som har
alt jeg både er utdannet i og som
interesserer meg.
Fikk forresten tilbud om jobb
mens jeg studerte i USA og arbeidsintervjuet gikk på Skype.
2. De veldig ulike bakgrunnene
innen faget elevene har er nok
den største utfordringen å takle.

4-4-2

3. Gjøre elevene mer interessert i
drama/teater. La de få utvikle seg.
Jeg tror jeg kan tilføye engasjement, glede og kunnskaper.
4. Jeg ville ha bygget en blackbox, altså en bedre scene. Det
trenger vi her på Solborg.

Foto: Marianne Brekke

Kjell Andreas Westby

4. Hvis jeg fikk helt frie tøyler
så ville jeg ha ansatt meg selv i
høyere stilling, og bygd et nytt og
veldig bra studio!

Elisabeth T. Amdal

3. Så langt opplever jeg Solborg
som en fantastisk skole med
mange gode linjetilbud og gode
kollegaer som er klare for å gi
elevene et flott og innholdsrikt
år. Mine visjoner er at Solborg
i fremtiden skal ha enda større
fokus på pop/rock-basert musikk,
og jeg tror at jeg har mye å tilføre
skolen med den erfaringen jeg har

1. Jeg har alltid hatt et god forhold til Solborg fra jeg var liten og
har hatt en drøm om å jobbe her.
Og nå har dette blitt virkelig. Og
jeg har lyst å gi god mat til alle på
Solborg.  
2. Det er å lage mat til alle og
tilfredsstille alle ønsker og behov.
Finne og lage mat som alle liker,
det er ikke enkelt. Men det er viktig å lytte til alles ønsker og gjøre
så godt en kan.
3. Jeg håper jeg kan komme med
nye kreative idéer og god arbeidskraft. Jeg har lyst å gjøre det beste
jeg kan for at alle skal ha det bra
og at alle skal bli mette.

1. Jeg har selv gått på folkehøgskole og har bare gode minner fra
det. På Solborg får jeg lov å undervise og engasjere meg i musikk
og lydproduksjon, samtidig som
jeg får bruke mye tid sammen
med mange ulike mennesker. Jeg
opplever jobben på Solborg som
veldig variert og får brukt meg
selv på mange forskjellige måter.
2. Den største utfordringen er å
gjøre året meningsfylt for hver
enkelt elev på Rampelys og at alle
får muligheten til å utvikle seg og
få ny kunnskap innenfor den linja
de har valgt.

Alder: 36 år
Sivilstand: Herrrrlig gift, to barn.
Utdannelse: 10 år som tekniker/
produsent i Musiclabstudio og
barnevernspedagog.
Kommer opprinnelig fra:
Porsgrunn, men har flyttet mye
rundt i landet.
Interesser: Lite tid til hobbyer, men
er interessert i musikk og film, har

fra band og studioarbeid gjennom
mange år.

hund, drev tidligere med surfing
og dykking og liker å se fotball på
TV ( og spille selv når jeg har tid ),
har også en fin og dyr sykkel som
etter planen skal brukes etterhvert...
Livsmotto: A bad day of mixing is
still a great day!
Oppgave Solborg: Lærer på Rampelys med ansvar for band i 40 %
stilling.

4. Jeg tror jeg ville ha renovert
kjøkkenet for å gjøre det bedre!
Det er bra som det er, men det kan
alltids bli bedre.
Foto: Maria Linde

Må tilpasse og samtidig ikke såre
folk.

Alder: 20 år
Sivilstand: Kjæreste
Utdannelse: Kokk
Kommer opprinnelig fra: Hundvåg
Interesse: Korps, venner og matlaging
Livsmotto: Lev livet mens du ennå
kan!
Oppgave Solborg: Kokkevikar på
kjøkkenet i 100 % stilling.
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GLOBAL VILLAGE – Backpacking med sosial vri

Én linje - tre fordypninger; solidaritet, (Global Connection), foto (Global Foto)
og fotball (Global United). Livslyst — reiselyst — nysgjerrighet — utfoldelse.
Eksotiske studieturer til Afrika og Asia. Logg deg på verden!
GLOBAL CONNECTION: Solidaritet, interkulturell kommunikasjon, globale
spørsmål, det internasjonale Stavanger, etnisk mat, afrikansk og asiatisk kultur,
sang og dans, leksehjelp og norskopplæring for innvandrere.

FILM OG MEDIA

GLOBAL FOTO: Ta bilder, spreng grenser, bygg broer. Her vil du utvikle deg som
fotograf, oppdager og global medborger. 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. Surf & Shot.

GLOBAL UNITED: Fotball og bistand. Spill fotball på tre kontinenter. 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.

– når fokus teller

En linje med store utfordringer og mange muligheter. Vi vil først og fremst fordype
oss i film, men også ha 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 Misérables 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 Asia/Australia.

Linja for deg som søker allsidige og grensesprengende utfordringer!
Bølgesurfing i landets beste surfeområde? Brékurs på Folgefonna? Elvekajakk og
rafting på Evje? Kite på Hardangervidda? Bratt skikjøring i Røldal og Geilo? Fjellturer i
Sirdal- og Frafjordheiene? Beachvolley på skolens nye beachanlegg? Eventyrlige pudderopplevelser med ski og snowboard i Salt Lake? Surf i California? This is Adventure;

Klatring og buldring: Grunnleggende klatrekurs. Buldring/klatring inne og ute. Brattkort.
Surfing, kajakk og brettseiling: Jærstrendene vil garantert by på høye bølger og
spennende utfordringer. Våttkortsertifisering i kajakk.
Tradisjonelt friluftsliv: Fjellturer. Kanoturer. Duo- og solodøgn. Fjellskiløping. Kart- og
kompass. Isfiske. Norsk grunnkurs i førstehjelp.
Kite, ski og snowboard: Skredkurs. Toppturer.
Ballspill: Fotball. Volleyball. Innebandy. Håndball. Squash. Isbandy. Badminton. Basketball.
Idrett: Kampsport. Utholdenhet. Styrketrening. Basistrening. Sykling. Svømming.
Skøyter. Orientering.

Vi røper litt av menyen: TV-studio med «God kveld, Solborg». Egen Oscar-kveld
med glitter og glamour. Flerkameraproduksjon av Les Misèrables 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 Asia/Australia.

FILM OG MEDIA

Linja for deg som søker allsidige og grensesprengende utfordringer!
Bølgesurfing i landets beste surfeområde. Surfcamp, Borestranda. Kano/kajakkturer
i nærområdet. Kite/ski/snowboard-aktiviteter på Hardangervidda/Hemsedal. Bratt
skikjøring i Røldal og Geilo. Fjellturer i Sirdal- og Frafjordheiene. Beachvolley på skolens
flotte anlegg. Eventyrlige pudderopplevelser med ski og snowboard i Salt Lake. Surf i
California.

Klatring og buldring: Grunnleggende klatrekurs. Buldring/klatring inne og ute. Brattkort.
Surfing, kajakk og brettseiling: Jærstrendene vil garantert by på høye bølger og
spennende utfordringer. Våttkortsertifisering i kajakk.
Tradisjonelt friluftsliv: Fjellturer. Kanoturer. Duo- og solodøgn. Fjellskiløping. Kart- og
kompass. Isfiske. Norsk grunnkurs i førstehjelp.
Kite, ski og snowboard: Skredkurs. Toppturer.
Ballspill: Fotball. Volleyball. Innebandy. Håndball. Squash. Isbandy. Badminton.
Basketball.
Idrett: Utholdenhet. Styrketrening. Basistrening. Sykling. Kampsport. Svømming.
Skøyter. Orientering.

– når fokus teller

En linje med store utfordringer og mange muligheter. Vi vil først og fremst fordype
oss i film, men også ha 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!

ADVENTURE – idrett og friluftsliv

ADVENTURE – idrett og friluftsliv

LINJETILBUD

LINJETILBUD

WELCOME TO NORWAY

– a part of Global Village!

Do you want to spend your gap year in Norway? Are you already living here, and plan to
spend your future here? Network building is important, as is understanding our language
and culture. The better you understand Norway, the better your stay here will be.
Welcome to Norway is part of the Global Village suite of courses. You choose
between three courses within the suite: Soccer, Photography and Global Connection.
Welcome to Norway consists of three parts:
• Norwegian language, culture and society
• One of three main subjects: Soccer, Photography or Global Connection (See Global Village)
• You can chooce one of:
a) Two excursions to either Africa or Asia
b) One excursion abroad and one excursion/practical work in a Norwegian company
c) Two periods of excursion/practical work in Norway
In addition, you can choose between several practical courses.
The course is bilingual: Norwegian and English.

Fellesfag er fag som er faste gjennom hele året og som alle elever må ha. Det er bl.a skolekor, blikk mot verden, skolens time, gym,
internatsamlinger og lørdagsseminar.
Av og til har vi også felles prosjektdager og temadager for å berike hverdagen på Solborg.

KREATIV KUNST

Mottoet er:
Tenk positivt! Variasjon og opplevelser er stikkordene.
Du vet ikke hva glipp du går godt av!

RAMPELYS

– scenen er din!

Én linje, to valg; musikkproduksjon/band eller scene
På Rampelyslinja får du utfordret dine kreative sider innen musikk og scenekunst.
Linja er praktisk orientert, og mye av tiden går med til ulike oppsetninger, konserter
og studioarbeid. På scenen trengs både musikere, sangere, komikere og skuespillere. Derfor gjør vi nytte av hverandres ressurser. Vi lager store og små show
gruppevis og felles. Sammen drar vi på revyer og konserter og opplever bl.a.
Stavangers pulserende kulturliv. Studieturen går til til Oslo eller London på høsten
og til New York på våren.
SCENE: Her fokuserer vi på scenekunst med hovedvekt på teater/ revy og
musikalarbeid. I tillegg vil vi jobbe med skuespilerteknikk, rollemodellering,
teatersport, kroppsspråk, stemmeteknikk m.m. Du får oppleve å spille forestilling
for 5000 barn og etter jul står du på scenen i musikalen «Les Misérables».
MUSIKKPRODUKSJON/BAND: Her får du mye tid i skolens lydstudio og bandrom.
Undervisning i samspill, musikkproduksjon, låtskriving og generell kunnskap om
musikkbransjen. Du vil lære mikrofonbruk, opptaksteknikk, editering og mixing.
Studiospilling og livespilling. Demoinnspilling i New York.

VALGFAG OG FELLESFAG

– opplevelser og aktiviteter

Opplevelse- og aktivitetsbasert linje med multiinnhold! Vil du ha et år med mange
spennende utfordringer på kortest mulig tid er multisportlinja løsningen! Linje for
positiv, aktiv ungdom. Et hav av aktiviteter og opplevelser; Aquaskipper, trikke,
alpint, snowboard, skyting, idrettsmix, solidaritetsarbeid, teambuilding, ut i
naturen, hest, kreativitet, havbading hele året, vannsport, gokart, paintball, tennis,
squash, volleyball, innebandy, fotball, isbandy, wheeling, helikoptertur, hytteturer
og mye mer. Denne linja vil gi deg mange pluzz. Vi ønsker å gi deg det lille ekstra.
Opplevelse- og solidaritetstur til Kenya med safari og slumbesøk.

LINJER

KLÆR, MOTE OG DESIGN – passion for fashion

Linja 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 og få mere tid til det
• 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. Du trenger
ingen kunnskaper innen søm. 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 til 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 motemetropolen New York.

MULTISPORT PLUZZ

I tillegg til linjefag tilbyr vi også forskjellige valgfag og fellesfag.

Linja drar på to ukers studietur til New York på våren.

Linja 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 og få mere tid til det
• 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. Du trenger
ingen kunnskaper innen søm. 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 til 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 motemetropolen New York.

Vi har tre valgfagsperioder i løpet av året. Valgfag som kan bli aktuelle i 2010-2011 er bl.a.:
Golf - surfing - beachvolley - CD-innspilling - dans - film og kino - gitar - strikking og hekling - ballspill - idrettsmix - ridning - årbok musikalen Les Misérables - internasjonal matlaging - drama m.m.

Eget keramikkverksted med to ovner, tegnesal, tilgang til datarom for å arbeide
med billedbehandling, datagrafikk og animasjon.
Billedkunst er vårt sterkeste medium. Du får frihet til å uttrykke deg kreativt enten
du er nybegynner eller vil søke deg videre til kunstskole.

KLÆR, MOTE OG DESIGN – passion for fashion

Fellesfag er fag som er faste gjennom hele året og som alle elever må ha. Det er bl.a skolekor, blikk mot verden, skolens time, gym,
internatsamlinger og lørdagsseminar.

– keramikk, tegning og maling

Vi har som mål å utvikle dine skaperevner i et positivt kunstmiljø.
• Keramikk: Vi gir deg innføring i ulike uttrykksmuligheter og teknikker, dreiing,
plateteknikk, skulptur, ulike dekorteknikker, og ulike brenningsmetoder, bl.a. Raku.
• Maling. Innføring i ulike teknikker, bl.a. akvarell og akryl.
• Datagrafikk og foto: Digital billedbehandling, foto og mørkerom.
• Tegning: Kullteknikker, kritt, blyant. Mulighet til å utvikle deg innenfor ditt eget
interesseområde.

Av og til har vi også felles prosjektdager og temadager for å berike hverdagen på Solborg.

– keramikk, tegning og maling

Vi har som mål å utvikle dine skaperevner i et positivt kunstmiljø.
• Keramikk: Vi gir deg innføring i ulike uttrykksmuligheter og teknikker, dreiing,
plateteknikk, skulptur, ulike dekorteknikker, og ulike brenningsmetoder, bl.a. Raku.
• Maling. Innføring i ulike teknikker, bl.a. akvarell og akryl.
• Datagrafikk og foto: Digital billedbehandling, foto og mørkerom.
• 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.
Billedkunst er vårt sterkeste medium. Du får frihet til å uttrykke deg kreativt enten
du er nybegynner eller vil søke deg videre til kunstskole.

Linja drar på to ukers studietur til New York på våren.

KREATIV KUNST
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ÅRETS ELEVER
Akershus
Marianne Brekke
Karoline Eriksen
Julie Fuglum
Nina Helene Heggelund
Frode Holen
Maria Linde
Kristin Schanke
Eivind Stein
Anne Taugard
John Christoffer Wallin
Marit Wålberg

Aust-Agder
Helene Knutsen
Nina Larsen
Nora-Juline Levinsen
Mariell Nesodden
Randi Repstad
Eline Vimme
Hanna Ytrehus

Buskerud
Marte Døssland
Even Gillebo
Guro Grahl-Jacobsen
Olav Hamborg
Pernille Holo
Tina Kasseth
Sebastian Kyrkjebø
Ole Kristian Kaarstad
Sigbjørn Lie
Thea Løken
Davor Milic
Anne Lene Næss
Sindre Pettersen
Line Tærud
Harald Ulsbøl

Hedmark
Emma Amundsen
Silje Tangen

Hordaland
Synne Bonsaksen
Kristin Bygnes
Theodor Drønen
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Torstein Eik
Anniken Fedje
Henriettte Færevåg
Anders Gravdal
Rebekka Grov
Daniel Hasan
Kaia Hatteberg
Torbjørn Himle
Marie Hopen
Kamilla Kvamme
Karl Einar Kyvik
Grete Lidal
Jannicke Neset
Kristin Osa
Stian Solberg
Elisabet Totland

Møre og Romsdal
Ida Kristine Ervik
Stine Marie Hoggen
Martine Kvangarsnes
Birthe Levik
Viola Myrann
Kamilla Måseide
Isabel Vedde
Ida-Elin Åmås

Nord-Trøndelag
Line Berre
Gunnhild Leite
Dora Marie Valsjø

Nordland
Ingvild Bårnes
Andres Ellingsen
Christina Evjen
Brita Tveit

Oppland
Maiken Bakke
Renate Garverhaugen

Oslo
Vegard Berg
Kristin Birkeland
Joachim Kleiven
Thea Kristiansen

Michelle Lindberg
Åshild Løberg
Danijel Piljurovic
Olav Stenvik
Maria Zachariassen

Rogaland
Charlotte Almås
Runar Bjørknes
Andreas Helgesen
Cathrine Hetlelid
Lise Refsnes
Rebekka Tørrisplass
Kathrine Vågen
Linn Årrestad
Karina Aartun

Sogn og Fjordane
Vidar Bergheim
Andreas Brandsøy
Matias Dombestein
Svein Arne Fure
Marius Hallem
Øyvind Kroken
Tor Midtbø
Hanna Moen
Bendik Nordvik
Inga Reksten
Daniel Røed
Arild Strømmen
Mari Torvanger
Eirin Vikøren
Sofie Wilberg
Stig-Rune Øen

Sør-Trøndelag
Ingrid Bjørnstad
Marianne Børmark
Mona Einseth
Bent Kristen Hårstad
Øyvind Lilleberg
Runa Mykland
Maren Nedregård

Telemark
Monica Sæbø
Malin Toreskaas

Troms
Gøril Katarina Bendiksen
Helle Malene Bendiksen
Anette Dalbakk

Vest-Agder
Markus Ask
Anton Baumann
Andrea Eickstedt
Marianne Fløysvik
Ingrid Frøsland
Gretha Hompland
Benoni Jacobsen
Maria Annabell Nilsen
Mariann Nilsen
Inga Skåran

Vestfold
Hanne Beck
Martine Eftedal
Peter Halvorsen
Katrine Lid
Anniken Lindberg
Robert Lysebo
Magdalene Martinussen
Salah Ahmed Mohamud
Thea Solberg

Østfold
Sophie Karlsen

Canada
Amanda Skadberg

Tyrkia
Ishak Cetinkaya

USA
Anthony Simmons

Vietnam
Thao Nguyen
Quang Duy Pham

MINNEORD

Johan Lie til minne
Johan Andreas Lie døde 13. noJohan Lies faglige dyktighet viste
vember 2009, 85 år gammel. Johan
seg også på den måten at han ikke
vokste opp i en søskenflokk på ti i
var redd for nye utfordringer. Fra
Refsbygda i Suldal. Han ble en me1970 til 79 ble det laget plastbåter
get nevenyttig mann og arbeidet
i garasjene på Nordborg. Johan
først som dreng og bøkker før han
laget først formene. Så ble det støpt
tok utdannelse som formingslærer
landstedbåter og cabin-cruisere på
på Blaker. Johan var liten i seg selv,
19 fot.
men stor i livsvisdom, kristen ånd
Johan Lie hadde også kunstnerisog faglig kunnskap.
ke evner. Han drev med oljemaling
Johan hadde nesten hele sitt
og rosemaling. Rosemalingen krever
yrkesaktive liv på Solborg. Han var
konsentrasjon og oppmerksomhet.
av den gamle skole lærere som
Denne aktiviteten gav også stor
hadde stor yrkesstolthet. Eleven
mulighet til samtale og veiledning
stod i sentrum. Den faglige underav elevene. Johan Lie var trygg i
visningen skulle være av ypperste
sin kristne tro og fikk samtale med
kvalitet.
mange elever om åndelige spørsJohan Andreas Lie underviste
mål. Mange oppbyggelige stunder
på sløyden i 35 år, fra august 1956
fant sted på sløydsalen.
og til han gikk av med pensjon i
Vi lyser fred over Johan Lies gode
1991. På denne tiden hadde de
minne.
praktiske linjene stor søknad.
Elevene kom som oftest fra Jæren
Kjell Konstali
Johan Lie. Foto: Øystein Meling
og Ryfylke. Det var viktig med et Solborgår for å lære praktiske ferdigheter
Flaggstangen brakk på begravelsesdagen.
i håndverk.
Torsdag 19. november ble Johan Lie begravet på Tjensvoll. Rett
På sløyden var det nyttige ting som ble laget. Radioskap, etter begravelsen da Solborg heiste flagget fra halv stang til topps
salongbord, reoler og møbler. Nødvendige ting for ethvert
så ble det tydeligvis for mye for den gamle flaggstangen. Den
hjem. En elev lagde til og med soveromsmøbler i mahogaregntunge dagen med den kraftige vinden gjorde at flaggstangen
ny, og stoppet madrassene selv. Alt ble gjort under kyndig
knakk i to. Det merkelige var at det var Johan Lie som i sin tid på
veiledning av Johan Lie.
Solborg hadde montert opp flaggstangen som nå brakk.
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GLIMT FRA HØSTEN 2009
Mathare-slummen i Nairobi:
Sterke inntrykk møtte årets Global
Village-klasse da de besøkte Kenya
i oktober.
Å møte slum er alltid en følelsesladet og sterk opplevelse. Å gå
rundt og se en elendighet som er
hjemmene til mange voksne, og
ikke minst barn, gjør alltid inntrykk.
Å vite at vi, om noen timer, kanskje
sitter og spiser på en fin restaurant,
det gir ettertanke og kanskje til og
med ubehag og skam. Og likevel,
turen til slummen i Nairobi var
kanskje det viktigste minnet fra
hele turen. Møtet med menneskene der lever i våre hjerter ennå.
Foto: Kamilla Maaseide

Senkveld med Thomas og Harald: Tradisjonen tro dro Film & Media-klassen på en ukes tur til Oslo etter høstferien for å besøke ulike mediebedrifter. Et møte med Senkveld-duoen var et av høydepunktene for Gunnhild
Leite og Kristin Bygnes. 			
Foto: Andrea Eikstedt
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Kardemomme for 4000 barn: Også i år gledet Rampelyslinja ved skolen
mange barn i Stavanger med Thorbjørn Egners « Folk og røvere i Kardemommeby». Her ser vi tante Sofie (Anette Dalbakk) si noen formanende
ord til de tre røverne. Rogalands Avis lagde hele fem siders oppslag fra
forestillingen. 				
Foto: Hans Petter Nordal

GLIMT FRA HØSTEN 2009

Klar for rafting: Årets Multi-gjeng
er ready for rafting i Evje.
Foto: Terje Todnem
Årets innsamlingsaksjon:
Elevrådsleder ved skolen, Torstein
Lund Eik, leverer stolt sjekken fra
årets innsamlingsaksjon til internasjonal leder i IMI-kirken, Terje Høyland. Utrolig mange kreative tiltak
ble satt i gang for å samle inn mest
mulig penger til Parce-prosjektet
i Kambodsja. Sluttsummen ble på
hele 233.000 kroner.
Foto: Inga Reksten
Adventure til topps: Her er det
synlige bevis på at årets Adven
tureklasse har klart å bestige
Kjeragtoppen. En flott natur
opplevelse!
Foto: Carl Erik Waaler
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A K T U E LT
himmelen og håper på skikkelig
ruskevær.
– Ja, det er selvsagt mest å tjene
når det er snøstorm og trafikkaos,
da går meldingene i ett.
Kombinasjonen ferie og tett snødrev gir mest penger i kassa, da kan
jeg tjene veldig mye på en kveld.
Rekorden min er 1850,- kroner på
tre timer. Det er fett!

Tjener
fett på
nett
Vidar Bergheim, elev
på Adventure, tjener
gode penger mens han
går på Solborg, og det
uten engang å bevege
seg utenfor rommet sitt.
Han ligger i senga med
dataen foran seg og
skriver trafikkmeldinger
og meldinger om politi
kontroller til bilister
rundt om i landet. Og
lønnen? Jo, svimlende
50,- k
 roner pr. melding.
Av Hans Petter Nordal
19 år gamle Vidar Bergheim fra
Breim i Sogn og Fjordane vet hvordan han skal finansiere studiene
og sender en takk til sin mor som
fikset denne jobben til han.
– Ja, hun kjente til et firma som
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heter Easytraffic som ønsker et
nettverk av litt datakyndig arbeidskraft rundt om i landet, og jeg fikk
en av jobbene. En trenger ikke
være datanerd for å gjøre denne
jobben, bare kunne jobbe raskt på
data og kjenne rutinene.
– Hva går jobben din helt konkret
ut på?
– Jeg sender ut trafikkmeldinger til
hele Norge om stengte veier, poli-

– Genial jobb

tikontroll, kolonnekjøring osv. Jeg
jobber som regel fra 16.00-22.00.
Vi får oversendt vaktlister så jeg
ser når jeg må være online. Disse
får jeg tilsendt i god tid så jeg kan
planlegge om jeg kan ta vakta eller
ikke.

Ønsker dårlig vær
Vidar kikker ut av vinduet fra rommet sitt på Nordborg, ser opp mot

Idrettsgutten fra Sogn med sans
for fotball og volleyball er ikke
bekymret for at jobben går ut over
aktiviteter og sosialt liv på skolen.
– Nei, dette er en genial jobb. Jeg
kan gjøre hva jeg vil mens jeg er
på jobb så lenge jeg er i nærheten
av dataen og mobilen min. Jeg får
nemlig melding på mobilen når jeg
må være tilbake foran datamaskinen.
– Men er ikke dette en jobb som
krever at du må være stand by?
– Jo, selvsagt, men vi har en limit
på fem minutter og jeg følger jo
hele tiden med. Det er heldigvis
korte avstander mellom internatene her på Solborg. Og hvis vakta
kolliderer med noe jeg må eller
ønsker å være med på så er det ikke
noe problem å bytte vakta med
noen andre. Dette er en jobb jeg
absolutt vil anbefale mine medelever, det er bare å søke, sier en
fornøyd sogning i det han tipser en
bilist om radarkontroll på Sola.
Behagelig jobb: Tenk å ligge i senga
og tjene penger bare ved å trykke på
noen taster og tipse folk om trafikken.
Dette er hverdagen for Liverpooltilhenger, Vidar Bergheim.

P Å P L A K AT E N

Tid for
treff:
5- og 10-års
treff
Lenge siden du slutta på
Solborg?
Vil du gjerne tilbake? Hvis du
var elev 1999-2000 og 20042005 får du muligheten til å
komme tilbake. Sett av helgen
5.– 6. juni 2010. Mer informasjon om treffet kommer i
brevs form og på hjemmesiden vår. Men hold uansett av
denne helgen til å treffe gamle
medelever og lærere. Spre det
rundt på Facebook og få med
folk! Ta kontakt med lærer Geir
hvis dere lurer på noe.

1-års treff
Tiden flyr, tenk at det er over
et halvt år siden dere gikk
gråtkvalt ut av Solborgtunet.
Det er på tide med reunion,
så sett av helgen 5.-7. februar
2010. Det blir egen kullsamling,
kanskje dere vil gjenoppfriske
Les Misérables og se årets
forestilling eller utfordre årets
mixlag i volleyball? Få med så
mange som mulig og kom til
Solborg i februar.

Volleyball
serien
Solborg folkehøgskole har
med et bedriftslag i 3. divisjon
mixserie i volleyball i Rogaland.
Vi spiller ca. to kamper i måneden og gjør det ganske bra.
Rett før jul ligger vi på 3. plass
i serien og har all grunn til å
være fornøyd med det.

Stipendiat/miljø
arbeider?
Kunne du tenke å bli stipendiat
eller miljøarbeider på Solborg
skoleåret 2010-11?
Send søknad med CV til Lill
Helene Tagholdt,
Solborg folkehøgskole,
Tjensvollvn. 44, 4021 Stavanger
eller e-post: lht@solborg.fhs.no
innen 1. februar 2010.

Solborgbasaren 2010
Dette blir en historisk basar, nemlig den aller siste. Få med venner og
kjente til Solborg torsdag 4. mars 2010. Et eget avslutningsprogram,
kveldsutlodning og trekning.

Elevstevne/folkehøgskolekurs 2010

HVA SKJER
Januar
4.–5. Rogalandsmøte på Karmøy for lærerne
6. Skolestart for elevene
25. «Solborg for 50 år siden»
30. Oscarnight

Februar
1.

Besøk fra Norsk Lærerakademi
5–6. 1-års treff
13. Les Misérables

Mars
4.
8.

Basar
Global reiser til Vietnam
og Kambodsja, Media
reiser til Australia, Multi til
Kenya, Adventure til USA
15. Kreativ kunst reiser til
Barcelona, Rampelys og
KMD til New York.

April

Solborg Folkehøgskole og elevlaget er i gang med å planlegge
neste års elevstevne.
Stevnet starter fredag 28. mai kl.17.00 og varer til søndag 30.
mai kl.14.30.
Se skolens hjemmeside www.solborg.fhs.no for oppdatering
av program etc.

17. Grand Prix
19. Besøk av Karsten Isaksen
22. Reisekveld med Global
Village
24. Tur til Prekestolen

Følgende jubileumskull vil få tilsendt innbydelse:

3.–5. Avslutningstur til Åpta
7. Konsert v/ skolekoret
7.–9. Foreldrehelg
11. Siste kveld med gjengen
28.–30. Elevstevne

25 års jubilanter, elevkullet 84/85
40 års jubilanter, elevkullet 69/70
50 års jubilanter, elevkullet 59/60
60 års jubilanter, elevkullet 49/50
70 års jubilanter, elevkullet 39/40

Mai

Juni
5.–6. 5- og 10-års treff
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Solborgs julekryssord
Loddrett:
1. Håndtak
2. Vektbenevnelse
3. Er vår gartner Helge Stråtveit
4. Etterord (forkortet)
5. Landene
6. Fisk
7. Fag på barneskolen, vanlig
forkortelse
8. Nynorskt herredømme
9. Hyggelig
10. Vokaler
11. Fikser
16. Brukte Jesus palmesøndag
18. Tall
21. Folkeslag
23. Kalles enkelte folkehøyskoleelever
25. Sta
26. Kjøretøyene
27. Internatleder
28. Redskap
31. Fisk
36. Styre
38. Vannprodusent
39. Møbler
41. Mobbet
43. Ytre
46. Kjøkkenansatt på Solborg
(fornavn)
47. Bort

1. Denne julaften under første
verenskrig startet noen tyske soldater å synge «Stille Nacht» nede
i sine skyttergraver i byen Ypres
i Belgia. De engelske soldatene
hørte sangen og ble med og sang.
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Historisk julequiz
Julen har vært en periode med
vakre og tragiske hendelser
opp gjennom historien. I det følgende kan du teste dine historiekunnskaper på hendelser som
har skjedd i perioden 20. – 31.
desember i forskjellige år. Finner du det riktige året? (Svaret
finner du nederst på siden, men
test deg selv eller andre før du
kikker på svaret, OK?)

1

52

Av Henrik Seglem Grydeland

Snart var de oppe av skyttergravene og gav hverandre gaver.
Hvilket år?
2. 26. desember dette året
ble d
 atoen som gjorde at alle
lærte seg hva det japanske ordet
tsunami betyr, og hvilke enorme
konsekvenser en slik bølge kan ha.

luften 21. desember dette året.
5. Trist ble også julen for mange
i Norge dette året, da et Braathen
Safe fly styrter ved Asdøltjern i
Asker lille julaften. 40 av 45 passasjerer omkom.

3. 26. desember dette året ble
Beatles-singelen «I want to hold
your hand» sluppet i USA og dermed kom Beatlemania også til den
andre siden av Atlanteren.

6. Dette er året da perestrojkaens
far, Michael Gorbatsjov, fratrer som
president første juledag og dagen
etter opphører Sovjetunionen og
med det kan man kanskje si at den
kalde krigen slutter.

4. Den skotske byen Lockerbie er
dessverre mest kjent for sitt luftrom der et PanAm fly ble sprengt i

7. 27. desember dette året blir
Pakistans tidligere statsminister
Benazir Bhutto drept. Nyttårsaften

samme år blir 200 mennesker
drept i en massakre i Kenya i tumulter etter presidentvalget.
8. Etter å ha boret etter olje i flere
måneder gjør Philips Petroleum
ett siste forsøk og det skal vise seg
å bli jackpot både for Phillips, Stavanger og kongeriket Norge. Årets
julegave blir funnet 24. desember
dette året.
9. 27. desember dette året invaderer Sovjet Afghanistan.
10. Nyttårsaften dette året går nok
en russisk president av, denne gangen snakker vi om Boris Jeltsin. Han
blir etterfulgt av Vladimir Putin.

Svar: 1914, 2004, 1963, 1988, 1972, 1991, 2007, 1969, 1979 1999.

Vannrett:
1. Kriminell
12. Solborgansatt (etternavn)
13. Besitte
14. Hele
15. Enke
17. Binde
19. Tiltok
20. Dyr
21. Bønn
22. Selskap
24. Vanlig
27. Øy
29. Julens budbringere
30. Dyrelyd
32. Bestemme
33. Dust
34. Jentenavn
35. Spisested
37. Idrettsskade
39. Enorm
40. Røre
42. Forfriskende marked
44. Ve
45. Voksen mann
47. Ikke eksisterende
48. Samlingssted
49. Startssted
50. Flyet
51. Vogn
52. Syndfri

Av Hans Petter Nordal

GIRO DI SOLBORG
Kjære leser av Solborgbladet
Bladet du holder i hendene er et blad vi fortsatt
ønsker å gi ut. Solborgbladet er avhengig av faste
givere for å holde hodet over vann. Årlig koster det
skolen ca. 140.000 å gi ut to blad og gaveinntektene for bladet er årlig på ca. 60.000 k
 roner. Regne
stykket forteller at vi trenger flere faste givere til
bladet. Håper du som får bladet setter pris på det og
verdsetter det med litt økonomisk støtte.
På forhånd takk for gaven til Solborgbladet.
Vi vil samtidig få takke alle som har gitt og gir mye
til Solborgbladet.
Klipp ut giroen.

3230 23 93833
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REISE

BLI MED SOLBORG TIL
STORSLÅTTE THAILAND!
Ny 15 dagers tur: 9.–23. november 2010
Reiserute: Stavanger – København – Bangkok – Chiang
Mai – Chiang Rai – Det Gyldne Triangel – Bangkok – Rose
Garden Riverside – Kanchanaburi/Broen over Kwai – Østkysten av Siambukta – Bangkok – København – Stavanger.
Høsten 2006 arrangerte Solborg
tema-/opplevelsesreise til Thailand.
Turen var meget vellykket og vi fikk
flotte tilbakemeldinger. Nå blir det
ny tur til nye områder av Smilenes
land. Turen legges også opp som
reisekurs med en formiddagssamling på Solborg før reisen og
en samling etter reisen. Dette øker
avgjort det totale utbyttet. Turen
er helt spesiell og byr på rike opp-
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levelser, fascinerende nærmøter
med rotekte folkeliv og levesett, natur og landskap, kultur og religion.
Og ikke minst overalt smilende,
vennlige og imøtekommende
thaier. Det gjør noe med oss!
Reiseledere er rektor Kjell
Konstali og tidligere redaksjonssekretær i Aftenbladet og prest
Egil S. Eide, som har lagt turen opp
i detaljer. Han kjenner landets fire

regioner inngående, har holdt
foredrag og skrevet tallrike artikler
om folk og land, historie, kultur, religion, kirke og misjon. Eide har et
bredt kontaktnett i landet som gjør
dette til en kvalitetstur utenom
det vanlige. I fjor høst mottok han
den prestisjetunge hedersprisen
«Award Friend of Thailand» som
eneste person fra Nord-Europa.
BANGKOK er hovedstaden
med de mange ansikter. Vi bor
på Grand China Princess Hotel,
like ved det utrolige markedet i
Chinatown, som gruppen spaserer
gjennom.. Vi opplever blant annet byrundtur, middagscruise på
hovedferdselselven Chao Phraya,
lovsangshjemmet i Bangkokslummen, yrende folkeliv og tar tid
til shopping.
NORD- THAILAND er en særdeles naturskjønn region. Vi bor tre

netter I Chiang Mai, landets nest
største by, kalt Nordens rose på
grunn av blomsterprakten. Hotell
Empress ligger nær det verdensberømte nattmarkedet. Tur til et
av landets mest kjente og vakreste
buddhisttempel-områder Wat Prathat på fjellet Doi Suthep. I utkanten
av jungelen får du se en ekte
elefantleir med fargerik oppvisning
og mulighet for en kort ridetur på
ryggen til de mektige dyrene. En
orkidehage hører med og innblikk
i byens enestående håndverktradisjoner, blant annet i silke og sølv,
lakk og lærartikler.
DET GYLDNE TRIANGEL: Med
buss på sikre veier drar vi gjennom
et kontrastfylt, storslått landskap
med jungel, fruktplantasjer og
eksotiske landsbyer til tradisjonsrike Chiang Rai, første hovedstad i
Lannariket på 1200-tallet. Underveis besøker vi Yao, Meo og Karen
folkegrupper i fjellandsbyen. Bosted; sjarmerende Rimkok Resort
ved elva Kok.
Dagsturen med buss til Det
Gyldne Triangel er hovedmål
med oppholdet her. Der krysser
Thailand, Burma og Laos grenser.
Vi besøker Opiummuséet og får
en spennende båttur på en av
Asias lengste elver Mekong, også
kjent fra Vietnamkrigen, og tar
landgang ved et marked i Laos. På
tilbaketuren til hotellet stanser vi
i Mae Sai, Thailands nordligste by,
med bro til Burma og et fargerikt
miljø og folkeliv. Også innom et
imponerende universitetsområde
nær Chiang Rai.

SØRØSTKYSTEN:
Turen kombinerer møter med
mennesker og miljøer med rekreasjon og avkobling og avsluttes
med roligere dager langs svømmebasseng og strand på østkysten av
Siambukta, der direktør Chookiat
og hans stab tar hjertelig imot
oss og gir utmerket service. Kort
sightseeing og mulighet til en
handletur til Pattaya.
Vel møtt til en trygg og grundig
planlagt rundreise i Thailand i et
godt fellesskap. I følge tidligere erfaringer får du en uforglemmelig
opplevelse og mye for pengene.
Få med deg noen og la dette
bli en Solborgsvenner og venners
venner-tur til Smilenes land!
BROEN OVER KWAI: Tilbake i
hovedstaden drar vi med buss til
fasjonable Rose Garden Riverside,
der vi bor i to dager. Vi overværer
et berømt kulturshow sammen
med turister fra hele verden og
opplever blant annet det prisbelønte « Levende thaikulturprogrammet», der ansatte i folkedrakter viser thaienes tradisjonelle
risplanting, matlaging, blomsterdekorering, silkeveving med mer. Du
kan selv delta!
Dagstur til Kanchanaburi med
Broen over Kwai og «Dødens
jernbane» mange har hørt om fra
andre verdenskrig og sett filmatiseringen av. Tur med toget, besøk
på krigskirkegården og et lite
museum som gir sterkt inntrykk av
de nasjonale og allierte fangenes
skjebne.

PRIS og PÅMELDING:
Pr. person: NOK 18 400
Tillegg for enkeltrom: NOK 2 900
Pris inkluderer hotellopphold, rutefly med SAS og Thai Airways, buss,
båt, sightseeingturer, alle frokoster,
lunsjer og middager i Thailand,
reiseleder og guidetjenester. Ikke
inkludert: Flyskatt, tips, drikke til
maten, reise- og avbestillingsforsikring. Forbehold om mindre
prisjustering ved ev. endringer i
valutakurs og avgifter/skatter.
Påmelding tidligst mulig til:
Solborg: 51 51 01 00 e-post:
kjell.konstali@solborg.fhs.no
Oppgi korrekt navn, adresse,
tlf. og ev. e-mailadr.
Ev. spørsmål:
Egil S. Eide: 51 65 03 61

Folkehøgskolerådsmøte
på S
 olborg

Folkehøgskolerådet: Fra venstre første rekke; John Petter Stangeland (rektor Hurdal fhs), Leon Haugsbø, leder NKF, Brynjar Tollefsen,
rektor Lofoten fhs. Fra venstre andre rekke: Odd Arild Netland, sekretær Folkehøgskolerådet, Kjell Konstali, rektor Solborg fhs og Lars Sigve
Meling, leder NF. 			
Foto: Hans Petter Nordal
Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ.
Det har en viktig funksjon ved
å gi innstilling om fordeling av
det økonomiske tilskuddet til
folkehøgskolene. Rådet avlaster
også departementet og Utdanningsdirektoratet ved å gi råd og
veiledning til skolene.
Folkehøgskolerådet har til
vanlig sine møter i Oslo. Av og til
legges møtene til folkehøgskoler rundt om i landet. Dette for
å skaffe seg kunnskaper om de
enkelte skolene og deres utfordringer. Det er mye individualisme i dette skoleslaget. Ingen
skoler er like. Formålet med
skolene er å fremme allmenndanning og folkeopplysning.
Det er den enkelte skoles ansvar
å fastsette verdigrunnlaget for
skolen innenfor denne rammen.
Denne friheten gir skolene en

unik mulighet til å skape sin
egenart ut fra lokale forhold.
Undertegnede har sittet 6 år i
Folkehøgskolerådet som representant for NKF, Norges kristelige
folkehøgskolelag. Det har vært
noen spennende år. Rådet tar
seg av de oppgavene som NKF
og NF (Norges folkehøgskolelag) best kan løse i fellesskap.
Ikke minst å fremme saker
for Storting og departement.
Det er nødvendig med gode
økonomiske støtteordninger for
folkehøgskolene. Politisk lobbyvirksomhet må derfor inngå i
Folkehøgskolerådets arbeid.
Dette møtet var mitt siste
møte i Rådet, nå venter nye
oppgaver som nyvalgt styreformann i IKF, Informasjonskontoret
for kristne folkehøgskoler, for en
toårsperiode.
Kjell Konstali
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Returadresse:
Solborg Folkehøgskole,
4021 Stavanger

Vil du være med å
markedsføre Solborg?
Heng opp plakater
på videregående skoler og
på plasser der ungdom er.
Ta kontakt med Solborg og be
om å få tilsendt en eller flere
plakater.
Det betyr mye for oss.
På forhånd takk for hjelpen.
Ring 51510100
eller send oss mail:
solborg@solborg.fhs.no
Se også vår hjemmeside:
www.solborg.fhs.no

Ha en riktig
God Jul!

