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A N D A K TA N D A K T  av Kjetil Sætre

Solborg i 100!
– Dette ble en festkveld over all 
forventning! Og at bortimot 900 
personer fant veien til IMI Forum 
for å feire at Solborg er 100 år er vi 
meget godt fornøyd med, sier en 
lettet rektor, Kjell Konstali.
                                                         s. 4-5

Skaperglede
Merk deg kunstnernavnet Raven-
hill. Ser du noe interiør, glasskunst, 
grafikk, fotografier, smykker m.m. 
som er merket «By Ravenhill» så 
er det den kreative og allsidige 
29-åringen fra Stavanger, Anette 
Vadla Ravnås, som står bak.     s.6-7

Merry Christmas
Det begynner å bli julestemning på Solborg; vi synger julesanger, ser 
på julefilmer, åpner julekalender, bygger pepperkakehus og skriver 
julekort.

Noen ønsket vennene sine «Merry Xmas» via julekort og jeg ble sit-
tende å tenke litt på dette ordet Xmas. Deler vi opp ordet får vi X og 
MAS, i matematikken står X for det ukjente/fremmede og MAS vet vi 
alle hva er.

Er julen i ferd med å bli X og mas?

For meg er det viktig å fokusere på hvorfor vi feirer jul, at Jesus kom 
til verden for å frelse oss. Dette er hovedbudskapet i julen. Så kan alle 
tradisjonene komme i tillegg. Hvis jeg først og fremst fokuserer på alle 
tradisjonene, blir julen fort litt Mas og Jesus kan bli en X (fremmed).

Jeg vil ønske dere en velsignet julehøgtid og gir deg en konkret utfor-
dring om å la relasjonen til Gud og medmennesker stå i fokus både for 
julen og året som kommer. Kjetil Sætre (sammen med sønnen Samuel)

Bred linjeutvikling
Solborg har alltid vært kjent for sitt 
brede faglige linjetilbud. Gjen-
nom historien har Solborg hatt 
mange forskjellige linjer. Men hva 
slags linjetilbud har skolen i selve 
jubileumsåret?

        s.  10-12                                                                  

4-4-2
Jubileumskonserten 2. november 
hadde flere innslag fra årets elever 
og noen fikk prøvd seg som solis-
ter for 900 mennesker. Hvordan 
dette føltes og hva de syns om 
selve konserten får du høre mer 
om i 4-4-2.                                     s. 8-9
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Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal

Også dette nummeret av Solborg-
bladet vil naturlig nok være preget 
av jubiléet. Siden sist har vi nemlig 
hatt jubileumslunsj og jubileums-
konsert. Og når en fyller 100 år er 
det naturlig å skrive litt om Solborgs 
lange historie fra 1913 til 2013. 
Videre har vi lyst til å presentere 
våre mange linjer i jubileumsåret. 
Hva gjør egentlig de ulike linjene? 
Dessuten har det vært EM i curling i 
Stavanger, der svært mange av våre 
elever hjalp til med arrangementet. 
Ellers har det vært livlig barnelatter 
i gangene. Og de nærmere 4000 
barna som har vært innom har i høst 
kunnet glede seg over forestillingen 
«Folk og røvere i Kardemommeby».

Nyansettelser
Som vi skrev i forrige nummer så 
gikk økonomileder Haldis Glendran-
ge inn i pensjonistenes rekker 
1. oktober etter i alt 31 år på Solborg. 
Vi var spente på hvem som skulle 
fylle hennes rolle og flere søkte, men 
det var Knut Magne Løvaas (53) 
fra Gandal, bosatt i Sandnes, som 
fikk jobben. Knut Magne er glad i 
musikk og spiller gitar. Ellers liker 
han å surfe, kjøre alpint, fotografere 
og ikke minst studere. I tillegg til 

økonomilederjobben på Solborg, er 
han veileder i matte og økonomi på 
BI og studerer selv matte der.
Vi ønsker han lykke til i den nye 
jobben på Solborg. Filmlærer Silje 
Solheim venter barn på nyåret og 
har nå permisjon. I høst har Gunnar 
Sannes Hauge fra Stavanger steppet 
inn og vært filmlærer. Gunnar jobber 
som frilanser innen film og lyd, men 
skal fra nyttår jobbe fast med film for 
Klippen menighet. Vi måtte derfor 
prøve å skaffe en ny filmlærer fra 
nyttår av og heldigvis lykkes vi med 
å få inn tidligere elev og stipendiat 
på Film og medialinja, Sveinung 
Gjerde, som etter tre år med TV-
produksjonsstudier på Lillehammer 
jobber for NRK i Oslo. Sveinung tar 
permisjon fra jobben i NRK for å 
jobbe som filmlærer på Solborg - 
forhåpentligvis ut året 2014.

Babyboom
Idrettslærerne ved Solborg er 
tydeligvis inne i en fødselssteam. 
For et par år siden, 30.11.11, fikk Carl 
Erik Waaler lille Benjamin og nesten 
to år senere, 4. november 2013 
kom lille Jonathan til verden. Også 
idrettslærer Kjetil Sætre har fått føle 
på kroppen hvor stort det er å bli 

pappa, lille Samuel kom nemlig til 
verden 3. april i år. Vi gratulerer dem 
begge og ønsker dem lykke til med 
småbarnsperioden.

Julens uutholdelige letthet
Nok et år vil vi sette rekord i penge-
forbruk til jul. Nordmenn bruker 
dobbelt så mye penger på jula som 
våre naboer i øst, Sverige. Før ville 
vi lære av våre svenske naboer, så 
hvorfor ikke lære av dem på dette 
område også. Flere ønsker seg det 
nyeste innen data og mobiltelefoni, 
men hvorfor må vi hele tiden følge 
jaget etter å ha noe nytt? Og hvorfor 
kjøpe ting som passiviserer?
Glemmer mange 
ungdommer i dag å 
kjenne på livet, i et 
evig jag etter status, 
likes og ytre fasade? 
Mange kan virke tilsy-
nelatende lykkelige, 
men under overflaten 
ulmer et dårlig selvbil-
de. Problemet i dag er 
at det er et stort press 
på å tilsynelatende ha 
det best mulig. Det er 
et enormt press på å 
være flinkest, penest, 

best og mest lykkelig. Og det er 
dessuten viktig å eksponere dette 
glansbildet om vellykkethet for alt 
og alle i sosiale medier. Men for man-
ge blir presset for stort. Selvbildet 
slår sprekker og det går på psyken 
løs. Vår viktigste oppgave er kanskje 
å styrke våre ungdommer innenfra 
og gi dem hjelp til selvhjelp. Bruk 
derfor jul og nyttår til å ta et oppgjør 
med livets uutholdelige letthet og 
finn verdier og fyll livet med det som 
skaper ekte glede, f.eks. å være noe 
for et annet menneske. Alt godt for 
julen og det nye året!

Ups & Downs
Da tidligere Global-lærer, Hilde 
Egeland Meyer, fikk beskjed om 
at det ene av de to barna i magen 
kanskje hadde et kromosom for 
mye, var det aldri aktuelt å ta abort. 
- Vi har ikke et problem, vi har 
Ingrid!                                        s. 18-19

Solborg «reddet» curling-EM
I slutten av november ble det 
arrangert EM i curling i Stavanger 
der det norske herrelaget tok sølv-
medalje. I alt 43 lag fra 27 nasjoner 
deltok under curling-EM og takket 
være frivillige elever fra Solborg 
ble EM lost trygt i havn.             s. 21



4 I Solborgbladet

A K T U E LT

Av Hans Petter Nordal

Dette ble en festkveld som vil gå 
inn i Solborgs sekelhistorie med 
bravur. Artister som Rita Eriksen 
(vinner av fjorårets «Stjernekamp» 
på NRK), Kjell Inge Torgersen 
(Norges svar på Sting), Torolf 
Nordbø («Han Innante», tidligere 
timelærer på Solborg), Torstein 
Sødal (Sørlandets sangstolthet 
og tidligere solborgelev), Magne 
Fremmerlid (kjent operasanger 

og tidligere Solborg-lærer), kastet 
glans over jubilanten. Det samme 
gjorde familien Mo med Bjarte og 
Magnhild i spissen. De spilte under 
alle arrangementene sammen 
med Aril Schøld sitt band. I tillegg 
fikk vi glansnummeret med lærer 
Olav Keilegavlen som spilte på 
støvsuger, og tidligere elever Ingrid 
Frøsland og Rivo Noarivelo som 
sang sine egne sanger. Konserten 
ble humoristisk og lett ledet av 
radarparet fra NRK (Utakt), nemlig 

Per Øystein Kvindesland (tidligere 
mediaelev) og Bjørn Olav Skjæ-
veland. Også NRK-kjendisen Olav 
Viksmo Slettan (tidl. mediaelev og 
miljøarb.) satte sitt spor på kvelden 
da han bl.a. fortalte om Solborg-
flagget han har plantet på selveste 
Nordpolen. I tillegg var det flere av 
årets elever som bidro med sang 
og musikk: Anne Mette Leite med 
egenkomponert sang, og Charlotte 
Holm Hansen i duett med Toralf 
Nordbø, i tillegg til skolekoret med 
sine mange dyktige solister. Og 
hvilken finale det ble. Et lite utdrag 
fra musikalen Les Misérables som 
har blitt satt opp på Solborg i over 
20 år, men denne gang med solis-
tene Kjell Inge Torgersen, Tostein 
Sødal, Ingrid Frøsland og Gunnlaug 
Gilje Svela (tidligere korlærer). Det 
var flere i salen som måtte ty til 
lommetørkle da de sterke sangene 
fra musikalen ble fremført og ikke 
minst under finalenummeret da 
hele skolekoret ble med og sang 
«Do you hear the people sing».
Allerede fra det første anslaget der 
lærer Henrik Grydeland fremførte 
sin lett humoristiske historiske 
Solborg-monolog etterfulgt av 
skolekorets «Månemannsang» til den prangende avslutningen med 

Lés Miserables, var det kvalitet i alle 
ledd. En festkveld Solborg har all 
grunn til å være meget stolte av.

Aktivitetstorg
To timer før konserten var det 
åpent torg i IMI Forum der be-
søkende kunne få se litt av det 

Fantastisk jubileums konsert

Amazing støvsugerspill: Heller ikke 
under jubileumskonserten sviktet 
tidligere lærer Olav Keilegavlen, da 
han spilte «Amazing grace» på støv-
suger. Denne klassikeren slo godt an 
på publikum. Foto: Mia Eilertsen

For en kveld! For en konsert! For en fantas-
tisk markering av at Solborg er 100 år! Det 
manglet ikke på superlativer fra de i alt 900 
Solborg-vennene som hadde tatt turen til 
IMI Forum lørdag 2. november. 

Fra jubileumskonserten: Publikum 
fikk høre plystring med åpen munn 
utført av konferansier Bjørn Olav 
Skjæveland. Per Øystein Kvindesland 
(konferansier) lar seg imponere. 
Dette radarparet fra NRK ledet «Sol-
borg i 100» på en humoristisk og lett 
måte. Foto: Mia Eilertsen
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Vi legger snart bak oss et år med 
flere jubiléer. Solborg, sammen med 
andre folkehøgskoler, har markert 
100 års-jubileum. I år er det også 
100 år siden kvinner fikk stemme-
rett ved stortingsvalg. Det skjedde 
11.  juni 1913. 

Til neste år er det 3 jubiléer 
som blir markert i folkehøgskolen. 
Grunnlovsjubiléet blir en nasjonal 
feiring. Det er 200 år siden grunn-
lovsforsamlingen var samlet på 
Eidsvoll. Eidsvoll-bygningen er pus-
set opp til jubileet. Det produseres 
jubileumsmynter og mange inter-
essante arrangement kommer.

Folkehøgskolene vil henge seg 
på jubileet med sine demokratipro-
sjekter. Elevene utfordres til å være 
med å skrive en ny grunnlov. «Hva 
vil være hovedfokus i dag hvis vi 
skulle lage en grunnlov ut fra da-
gens samfunnsforhold?» Resultatet 
av dette prosjektet vil overrekkes 
til dagens politikere i Stortingets 
vandrehall. Vi håper også å få           
mediedekning på prosjektet. 

Elevene på folkehøgskolene 
reiser mye på studieturer. I et an-
net prosjekt skal de få ”demo-
kratiutsagn” fra ungdom fra hele 
verden. Hva betyr demokrati for 
en ungdom i Afrika, Asia osv. Disse 
utsagnene lastes så opp på en de-
mokrativegg som ligger på nettet.

I 2014 er folkehøgskolen i Norge 
150 år. 1. november 1864 ble Saga-
tun Folkehøgskole, Hamar, etablert 
som Norges første folkehøgskole. 
Den ble grunnlagt av Herman 
Anker  og Olaus Arvesen.

Noregs Kristelege Folkehøgsko-
lelag (NKF) feirer 100-års-jubileum 
i 2014. NKF er fagforening og 
ideorganisasjon for de ansatte 
på de kristne folkehøgskolene. 
Organisasjonen har en stolt historie 
og er virksom på mange områder 
i dagens folkehøgskolelandskap. 
Jubiléet markeres på Danvik fol-
kehøgskole i forbindelse med NKF 
sitt årsmøte i juni 2014. Da vil også 
jubileumsboken være på markedet.

Kjell Konstali

Jubileumslunsj på Solborg
Tirsdag 24. september markerte Solborg folkehøgskole sitt 100-års-
jubileum ved å invitere bl.a. ordførere, styremedlemmer, eiere, 
naboer, menighetsfolk og samarbeidspartnere m.fl. til et storslått 
lunsjbord på skolen. Matsalen var flott pyntet og et fantastisk 
rikholdig lunsjbord var stelt i stand. Alle årets elever og ansatte var 
også til stede og enkelte elever bidro med flott sang. Flere hilsener 
og gaveoverrekkelser ble vi vitne til og flere pekte på at det var 
en visjonær og målrettet hundreåring som ble feiret. Solborg er et 
flaggskip i folkehøgskolelandskapet og mange mener at Solborg at 
er en plogspiss inn i folkehøgskolens fremtidstenkning.

Jubileumslunsj: Her er det mye å velge mellom. Kjøkkenet hadde disket opp 
med de utroligste delikatesser til jubileumslunsjen der både elever, persona-
let og innbudte gjester fikk smake på go`bitene. Foto: Hans Petter Nordal

Jubieumsbesøk:  
Både ordførere, politi-
kere, menighetsledere, 
styreansatte, eiere, ledere 
fra NKF m.fl. var invitert 
til jubileums lunsjen på 
Solborg. 
Foto: Hans Petter Nordal

Jubileumsåret 2014

Solborg står for i dag. Hver linje 
presenterte seg med ting de hol-
der på med i hverdagen. Adven-
ture hadde satt opp en gapahuk 
og levde ut sin friluftstrang, Bilde & 
Form viste flere av sine kunstverk, 
Film & Media gikk rundt og inter-
vjuet folk og viste filmer på stor-
skjerm, Global Village presenterte 
seg med fotoutstilling, reisequiz 
og fotballkonkurranse. Klær, mote 
og design hadde selvfølgelig sin 
klesutstilling og Multisport Pluzz 

viste noen av sine mange rare 
aktiviteter samt hadde lynlotteri. 
Rampelys Scene hadde med seg 
noen av Kardemommeby-karakte-
rene og lagde mye liv og røre på 
torget mens Rampelys Musikkpro-
duksjon hadde satt opp en scene 
og fremførte en liten minikonsert. I 
tillegg var det salg av nystekte lap-
per, pizza, kaffe og kaker m.m. Det 
myldret av feststemte og fornøyde 
folk som virkelig koste seg denne 
lørdagskvelden.
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BLINKSKUDD   Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle 
gjerne ha  presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

H V O R  E R  D E  N Å ?

Av Hans Petter Nordal 
og Kine Haukali

Ordene kommer fra den 29 år 
gamle Stavanger-jenta Anette 
Vadla Ravnås. Anette gikk på Klær, 
mote og design i 2003-04 og har 
siden studert kunst og design på 
Høgskolen i Oslo, videre tatt interi-
ørstudier ved Norges kreative fag-
skole og tar nå sin andre bachelor 
i fotografisk kommunikasjon ved 
Danmarks Medie- og Journalisthø-
jskole i København. Ved siden av 
studiene jobber hun som frilansfo-
tograf og i tillegg har hun rukket å 
lansere sin egen smykkekolleksjon.

– Jeg visste at hvis jeg skulle 
satse på drømmene mine, burde 
jeg enten reise veldig mye eller bo-
sette meg i utlandet. Men i Køben-
havn er det vanskeligere å lykkes 
fordi det er mange om beinet, men 
samtidig lettere å få kontakter.

Inspirert av sin mor
Anette er datter av glasskunst-
ner Astri Vadla Ravnås, og hun er 
overbevist om at alt hun har fått 
være med moren på opp gjennom 
oppveksten har påvirket hennes 
egen kreativitet.

– Ja, moren min har vært en stor 
inspirasjonskilde og gjort at jeg har 
valgt å gå den veien jeg har gått. 

Etter fullført bachelor i Oslo 
flyttet Anette tilbake til Stavan-
ger og begynte å arbeide med 
glasskunst sammen med sin mor. 
Og da kom idéen om egen smyk-
kekolleksjon.

– Jeg hadde lyst å kombinere 
egen grafisk arbeid med glass og 
skape mitt eget uttrykk. Det var slik 
det startet; jeg meldte meg på Ska-
per-Etablererkurs og vant i 2010 
Play Designs konkurranse i visuell 
identitet. Under en reise til Sør-
Amerika ble de første smykkeskis-
sene til. Og året etter, i 2011, flyttet 

jeg til København og startet opp 
det danske enkeltmannsforetaket 
«by Ravenhill». En kjekk dansk 
mann og det kreative kunstnermil-
jøet ledet meg til København.

Gode Solborg-minner
– Hva husker du best fra året ditt på 
Solborg?
– Det er mange minner som duk-
ker opp når jeg tenker tilbake på 
Solborg. Jeg smiler hver gang jeg 
tenker tilbake på de sene kvelds-
timer jeg brukte sammen med en 
venninne på sysalen, over to kap-
per som skulle brukes til kinopre-
mieren på Ringenes Herre. Vi lærte 
å skifte dekk og olje, og å fremkalle 
bilder i skolens mørkerom. Vi sang 
i kor og vi hadde jentekvelder på 
rommet med «Dirty Dancing» hvor 
alle våre hjerter dunket til Patrick 
Swayze, i tillegg til spøkelseskvel-
der, moteshow og rangling.

– For meg var Solborg et pus-

Smykker seg med grafikk
– Helt siden jeg var en liten jente, så visste jeg hva 
jeg ville drive med. Jeg ble fylt med ekte glede hver 
gang jeg fikk lov å skape noe og denne skaper-
trangen har bare fulgt meg hele livet. 
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terom. En tid med sosialt samvær 
og minner for livet. Et pauseår, for 
å finne ut hvilket karrierevalg jeg 
skulle ta. Året på Solborg ga meg 
mange gode erfaringer som jeg vil 
ta med meg, og som jeg vil bruke 

som et redskap videre i mitt liv.
– Hva lærte du mest av i løpet av 

ditt år på Solborg?
– Jeg lærte mye om mennesker 

og meg selv. De vennskapene som 
ble stiftet på Solborg gjorde noe 

med livet mitt. Når en lever så tett 
med andre mennesker, og lærer 
så mange å kjenne - bygges det 
nærmest et bånd. Mange av mine 
nærmeste venner i dag, møtte jeg 
på Solborg for nesten ti år siden.

Elsker København
– Hva er største forskjellen på Sta-
vanger og København?

– Den største forskjellen er nok 
det kreative miljøet en finner mer 
av i København. København er 
avslappet, cool og helt perfekt i 
størrelse. Man kan gå på oppda-
gelse i Københavns små gallerier, 
spesialbutikker og restauranter 
- og man har råd til det. Arki-
tekturen er også fabelaktig her, 
og jeg fryder meg over å gå på 
oppdagelse i København. Jeg er 
akkurat kommet hjem fra en shoot 
i botanisk hage, i et gammelt 
drivhus fra 1800-tallet. Byen er så 
rik på opplevelser, for alle sanser. 
Det ligger en dyrehage midt i 
byen, en kan dra på underjordiske 
utstillinger, intime konserter og på 
oppdagelse i Københavns bydeler. 
Og så sykler alle - det er så hygge-
lig! Når det er sagt, så nyter jeg å se 
at det kreative miljøet i Stavanger 
springer frem, jeg nyter å komme 
hjem og besøke den fargerike 
gaten, de fine spesialbutikkene og 
gode gamle Folken.
– Hva er dine planer videre?
Mine planer videre er å fullføre min 
bachelor i Fotografisk Kommuni-
kasjon, flytte til New York for en 
periode og leve av å skape bilder. 
Jeg blir nok boende i København, 
jeg føler meg hjemme her, og 
Stavanger er tett nok på til at jeg 
kan ta en spontan tur hjem når 
hjemlengselen blir for stor. 

Multikunstneren: Stavangerjenta 
Anette Vadla Ravnås (29) i sitt krea-
tive miljø i København, alltid på 
 jakt etter nye skaperidéer.  
Foto: Camilla Winther
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Av Mathias H. Hausberg

4-4-2:
Denne gangen har vi intervjuet fire 
elever som alle hadde en spesiell 
rolle da Solborg feiret sine 100 år i 
IMI Forum lørdag 2. november.  

Grunn 1: De var alle solister under 
jubileumskonserten.

Grunn 2: De er alle elever i 
jubileumsåret.

Charlotte Holm-Hansen
Sang duett med Han Innante
Alder: 19 år
Linje: Rampelys Scene
Kommer fra: Drammen
Hobby: Sang 
Planer for fremtiden: Har lyst til å jobbe i under-
holdningsbransjen, drømmen er å synge.

1. Det var veldig gøy å synge foran så mange 
mennesker, selvfølgelig var jeg veldig nervøs 
før jeg entret scenen. Litt skummelt å være på 
storskjerm, litt ekkelt å føle at alle ser hver lille 
bevegelse jeg gjør. Men det var veldig greit å 
IKKE være alene på scenen.

2. Jeg sang sangen «Den største og den min-
ste» i duett med Torolf Nordbø (Han Innante), 
den handlet om juleevangeliet.

3. Ja, masse. Har opptrådt siden jeg var veldig 
liten, gikk i musikk-barnehage. Barnekor, pluss 
koring for kjente artister som Christian Inge-
britsen, var også med å sang på barne-tv. Det 
var skikkelig stas! Vi reiste rundt hver helg, uten 
foreldrene våre, jeg og seks andre jenter, hvor 
vi lærte litt om hvordan vi skal være på scenen. 
Dessuten har jeg vært hovedrolle-innehaver på 
mange forskjellige musikaler. Jeg gikk også på 
musikk-linjen på videregående.

4. Jeg synes egentlig at avslutningen med «Les 
Misérables» var veldig bra, de var veldig flinke! 
Men jeg likte egentlig konserten sånn alt i alt, 
det var en veldig fin markering.

Anne Mette Leite
Sang sin egen sang
Alder: 19 år
Linje: Global Village Connection
Kommer fra: Jøa
Interesser: Musikk
Planer for fremtiden: Vet ikke helt, men skal 
prøve å finne det ut i løpet av året.

1. Det var veldig gøy, veldig artig å få være 
med, veldig gøy å få spille med nye musikere og 
for nytt publikum.

2. Sang «The Tree». Jeg liker treet som et 
symbol da, at det har grener og røtter, og sånn 
jeg ser på det, så er det ei grein for alle. Uansett 
hvor mye du roter deg borti, og hvor dårlig det 
går, så er det plass til deg på ei av greinene.

3. Ja! Begynte å spille i andreklasse på barne-
skolen, har spilt både med og uten band, har 
allerede gitt ut en plate, og er begynt på plate 
nummer 2.

4. Det var veldig gøy når alle solister og skole-
koret helt på slutten av konserten sang «Do you 
hear the people sing». Det var veldig stort å få 
være en del av det!
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4 spørsmål: 1. Hvordan var det å synge for et så stort 
publikum?

2. Hvilken sang opptrådte du med  
og hva er budskapet i sangen?

3. Har du sunget/opptrådt mange ganger 
tidligere? 

4. Hva synes du om jubileumskonserten? 
(Hva var høydepunktet?)

Helene Michaelsen
Var solist med skolekoret
Alder: 19 år
Linje: GV-Foto
Bosted: Ski i Akershus
Hobby: Foto, sang, dans, skuespill, være med 
venner.
Planer for fremtiden: Vil fortsette med foto & film, 
drømmen hadde vært å jobbe i tv-bransjen.

1. Jeg var ekstremt nervøs, og var skikkelig 
nervøs for at det skulle gå galt, fordi det var så 
høye toner. Men det gikk bedre etterhvert som 
jeg fikk øvd.

2. Jeg sang «Rejoice», og jeg tror det er en vel-
dig religiøs sang, jeg vet ikke helt hva budska-
pet var. Følte det var en veldig gospellåt, at man 
skulle tro mer på Gud.

3. Ja, jeg har en del opptredener før, på 
ungdomsskolen, bl.a. hadde vi en musikal. Jeg 
var også med i et skole-band, hvor vi laget to 
sanger hver i studio. Jeg har også sunget en del 
tidligere.

4. Jeg synes det var utrolig da han afrikanske 
sangeren, Rivo, sang, fordi det ga en veldig 
annerledes opptreden enn de andre. Det var 
også veldig gøy når skolekoret fra Solborg var 
på scenen. Les Misérables var også veldig bra, 
særlig på slutten av konserten da hele salen var 
med og sang teksten på stor-skjerm.

Lars Møll Kleiven
Solist med skolekoret
Alder: 19 år
Linje: Musikkproduksjon
Kommer fra: Vigeland
Interesser: Sport og musikk
Planer for fremtiden: Vet ikke enda, men håper å 
finne ut av det i løpet av året på Solborg

1.Var veldig spent før, det var et av de største 
publikum jeg har opptredt for. Husker ikke noe 
eksakt tall, men det var vel noe rundt 900 men-
nesker. Husker jeg var ekstra lettet etterpå!

2. Sangen «Rejoice», en gospellåt som handler 
om glede, tror jeg.

3. Jeg har opptrådt ganske mye, eller en del, i 

sammenheng med kommunen, og jeg har spilt 
i noen band. Så det har blitt en del opptredener. 
For eksempel så var jeg med i «Grease» da den 
var satt opp i Mandal, det var veldig gøy. Har 
også prøvd meg i Idol.

4. Jeg synes det var veldig fint når de sang 
«Les Misérables» på slutten, også var jeg veldig 
imponert over bandet. Men alt i alt, så synes 
jeg konserten var veldig fin. Flott at årets kull 
på Solborg ble så mye innvolvert, det gjorde at 
de mange foreldrene som hadde tatt turen til 
Stavanger denne helgen fikk en underholdende 
og god opplevelse av konserten.
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BLINKSKUDD   Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle 
gjerne ha  presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

A K T U E LT

1. Adventure - er en idrett- og friluftslinje som driver en del med klatring, 
surfing, kiting, ballspill, villmarksturer og tradisjonelle idrettsaktiviteter. 
I tillegg driver elevene på Adventure med litt kampsport, utholdenhet, 
styrketrening, sykling, svømming, skøyting, padling, orientering, curling, 
ski og snowboard. På høsten er de ofte på jærstrendene og surfer eller i 
Sørmarka Arena og klatrer. De drar på fottur til Kjerag, ski- og surfetur til 
Salt Lake og California.

2. Bilde & Form er en kunstlinje som hovedsaklig driver med tegning, 
maling og keramikk. Elevene elsker å sitte på klasserommet eller i kera-
mikksalen og utvikle sine kreative interesser. Her jobbes det bl.a. med 
tegneteknikker, akvareller, akrylmaling, raku, gjenbruk m.m. I tillegg har de 
litt foto og mørkerom og jobber en del med både Photoshop og Illustra-
tor. De reiser på studieturer både til Oslo og til USA for å la seg inspirere 
av kunst og kunstnere.

Linjene i jubileumsåret
Solborg har gjennom sin 100 år gamle historie hatt mange 
ulike linjetilbud. Her har det vært alt fra søm, skolekjøkken, hus-
stell, hjemmehjelp og eldreomsorg til sløyd, håndverk, sosialfag, 
førskole, sosial/kosthold/helse, bil- og motor, MC, bibellinje, 
musikk, idrett/friluftsliv, rytmisk sportsgymnastikk, skoleas-

sistentlinje, catering, collegelinje, barn og drama, media og 
internasjonal linje m.m.

Men i løpet av de siste ti årene har vi hatt et ganske stabilt 
linjetilbud. I jubileumsåret har vi i alt ti ulike linjer og vi skal kort 
presentere hver av de.

Av Hans Petter Nordal

I dyp konsentrasjon: Her er elev på Bilde & Form, Malene Eik, stødig med 
penselen under et maleprosjekt på selveste jubileumsfeiringa i IMI Forum. 
Foto: Mia Eilertsen

Evjepadling: Adventure-klassen har i løpet av høsten bl.a. vært på Evje hvor 
de raftet og padlet. Her ser vi noen som er klar for elvepadling eller Evjepad-
ling. Foto: Jennie Børresen
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A K T U E LT

På motivjakt: Global Village-linjene består av Connection, Foto og Ball. 
Dette er reiselivslinjer som i år hadde en tur til Asia i høst og til Afrika i våres. 
Bildet er fra årets tur med GV Foto til Kambodsja. Foto: Andrea Åmli van Gilst

Måtte «scheie» ut: Da Film & Media-klassen var på tur til Oslo traff de mange 
av sine store forbilder og helter, bl.a. traff de legenden Arne Scheie i sin siste se-
song i NRK TV-sporten. Her er det Kristine Akerø og Mari S. Jahnsen som måtte 
«scheie» ut og forevige det store øyeblikket. Foto: Caroline G. Tisell

3. Film & Media driver for det meste med kortfilmproduksjon, men lærer 
også foto, TV-reportasjer, flerkameraproduksjon, journalistikk, reklame 
og litt radio. Linja lager bl.a. sine egne kvelder som God kveld, Solborg 
og Oscarnight. I tillegg filmer de mye av forestillinger og konserter som 
skjer på skolen. Film & Media reiser på en ukes studietur til Oslo hvor de 
besøker de største mediebedriftene. På våren reiser de på en tre ukers tur 
til Australia.

4. Global Village Connection er en av tre reiselivslinjer som har solidari-
tet, kulturforståelse, interkulturell kommunikasjon, fattigdomsproblema-
tikk, etnisk mat og kultur, globale spørsmål og reisens pedagogikk på ti-
meplanen. Elevene her skal bli mer bevisst på sin rolle i den store verden. 
De samarbeider med en del internasjonale organisasjoner i Stavanger. 
I tillegg drar de på lengre reiser, bl.a. til Afrika og Asia. 

5. Global Village Foto er en reiselivslinje med foto som fokus. Elevene 
her lærer å se, fange øyeblikkene og formidle inntrykkene. De får innfø-
ring i fototeori, fototeknikk og komposisjon. De jobber også mye i foto-
studio med lyssetting og portrettfotografering. I tillegg til fotografering 
og digital fotobehandling er også reiseliv, blogging, solidaritet, globale 
spørsmål, kultur og kommunikasjon aktuelle fag på timeplanen. De driver 
med foto på tre kontinenter og reiser til Afrika og Asia.

6. Global Village Ball er den tredje reiselivslinja som har brobygging og 
ball (GloBall) som sitt hovedmål. På mange måter er dette en kombinasjon 
av reiseliv og idrett. Ballspill er et internasjonalt språk og er med på å bygge 
broer mellom mennesker. Fotball spilles det mest av, men linja prøver ut 
flere andre ballidretter. De spiller kamper mot fengsler, asylmottak m.m. I til-
legg til de samme globale fagene som GV Connection og Foto lærer de litt 
om videofotografering og redigering. Reisene går til London, Afrika og Asia.
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Rampelys 
Musikkpro-
duksjon: Noen 
av gutta på 
Rampelys MP 
som holdt en 
liten minikonsert 
i forkant av den 
store jubileums-
konserten til 
Solborg.  
Foto: Mia 
 Eilertsen

7. Klær, mote og design holder til øverst på Vestborg og jentene på 
linja syr og syr i ett sett. De lager klær til seg eller andre og lærer ulike 
teknikker og framgangsmetoder. I tillegg til å sy så lærer de å hekle, 
strikke, lappe, tegne, forme og farge. De har også applikasjoner, smykker, 
motehistorie, kalligrafi, mønsterforming m.m. De lager egne kolleksjoner 
og går gjerne på catwalk for å presentere det de har sydd. Linja reiser til 
New York, LA og San Francisco for å la seg inspirere av moter og kultur.

8. Multisport Pluzz er en linje med idrettsaktiviteter og opplevelser. På 
denne linja smaker en litt på alt mulig og går ikke i dybden på noen spe-
sielle idretter. Det er et år fullspekket med aktiviteter, opplevelser og nye 
idretter som f.eks. aquaskipping, trikking, freezebeegolf, kin-ball, indiaca, 
squash m.m. I tillegg jobber linja med teambuilding og solidaritetsarbeid. 
Variasjon og mangfold er stikkordene. Linja har studietur til Kenya med 
bl.a. besøk i flere slumområder.

Multisport 
Pluzz: Havbad i 
Hafrsfjord sent i 
oktober- Multi-
sport Pluzz strek-
ker seg litt lenger 
og tøyer egne 
grenser.  
Foto: Terje 
 Todnem

9. Rampelys Scene er en linje der en får prøvd ut sine teatralske og 
musikalske evner. Her driver en med alt fra teatersport, skuespillerteknikk, 
rollemodellering, dans og revy til stemmebruk, musikaler, forestillinger, 
konserter og show m.m. I tillegg opplever de litt av Stavangers pulse-
rende kulturliv. Hvert år setter linja opp en barneforestilling for over 3 500 
barn og en musikal for ungdom/voksne. Linja reiser både til London og 
USA for å hente inspirasjon gjennom forestillinger og konserter m.m.

10.  Rampelys Musikkproduksjon har sitt fokus på studioarbeid og 
samspill. Elevene jobber med låtskriving, innspilling, mixing, lydproduk-
sjon, programmering m.m. i et topp lydstudio. Hver elev får installert 
musikkprogrammet Cubase på sine maskiner. De lærer å produsere beats, 
gode akustiske opptak og triksene med å mikse en låt så det lyder proft. 
Sammen med Film & Media lager de sin egen musikkvideo. Og sammen 
med  Scene samarbeider de om forestillinger og konserter og drar til 
London og USA.

Rampelys 
Scene: Her er 
gjengen fra 
Rampelys Scene 
som underholdt 
nesten 4 000 
barn i Stavan-
ger i slutten av 
november.  
Foto: Eline 
 Skakstad

KMD: Elevene 
på KMD liker å 
vise sine klær på 
en kreativ måte. 
Her presente-
rer stipendiat 
på KMD, Mari 
Ågotnes, sin kjole 
i vannrett stilling. 
Foto:  Helene 
Michaelsen

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

A K T U E LT
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B L I N K S K U D D

VANNvittig kreativt: Tema for oppgaven var «vann» og resultatet ble dette 
bilde av Sofie N. Vikøren som vanner Solborg-hagen. Foto: Stine Sandbakk.

Svilandsfossen: Med bruk av lang lukkertid kan man få flotte motiver til å 
fortone seg enda mer majestetisk og mystisk. Her har fotograf Stine Sand-
bakk på GV Foto foreviget Svilandsfossen på en vakker måte.

En dag med snø: Endelig kom snøen! Den lå kun en dag, men Solborg-     
elevene benyttet denne dagen godt til bl.a. aking. Her er fra venstre Tale B. 
Dahlen, Nora Strøm Arnøy og Kjersti S. Tømmerbakke i aksjon. 
Foto: May-Linda Skavhaug.

Gjør røverstreker:  Røverne Jonatan (Jacob Salvesen), Kasper (Raymond 
Fjellhaug) og Jesper (Arnt Olav Eidsaa) ga alt av innlevelse og entusiasme 
under forestillingen for over 3 000 barn i «Folk og røvere i Kardemommeby». 
Foto: Andrea Åmli van Gilst
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Solborg folkehøgskole 
har vært igjennom 
enorme endringer i lø-
pet av sitt 100 år gamle 
liv. Bygninger, fasader 
og fagtilbud har fulgt 
tidens krav og utvikling. 
Men formålet har alltid 
vært det samme, nemlig 
å vinne unge mennesker 
for Kristus.

Av Hans Petter Nordal

Mye har skjedd siden 12. oktober 
1913 da 63 elever møtte til sin før-
ste skoledag ved Indremisjonens 
Ungdomsskole på Jæderen som 
da var Fredtun forsamlingshus på 
Revheim. Dette var nemlig starten 
på Solborgs historie. Kun fire an-
satte skulle undervise på bedehu-

Store endringer, men 
 formålet det samme

Tidligere rektor Olav Kjetilstad med 
noen elever ved inngangspartiet til 
Solborg. Bildet er fra 80-tallet.
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sets 100 kvadratmeter og elevene 
bodde dengang på gårder rundt 
om på bygda. Idag har skolen 32 
ansatte på ca. 150 elever, som igjen 
har over 10 000 kvadratmeter å 
boltre seg på.

Solborg blir til
Man forstod tidlig at skulle en drive 
skole, måtte en ha mere plass, så 
allerede to år etter oppstarten på 
Revheim, var man på husjakt. Men 
først i 1919 fant byggenemnda en 
tomt på åtte mål på Tjensvoll med 
en nybygd stor villa som kunne 
egne seg. Men prisen var 150 000 
og byggenemnda kunne by 100 
000, noe selgeren godtok til slutt. 
Søndag 19. oktober 1919 ble Villa 
Solborg innviet med kjøkken og 
matsal i kjelleren. Det første kullet 
hadde 123 elever, men villaen 
hadde kun plass til ca. 25 elever og 
noen lærere, så resten måtte bo 
på gårdene omkring skolen. Det 
var derfor raskt behov for større 
internat og flere lærerboliger.

Utbygging tar til
Året etter, i 1920, ble Nyborg reist. 
Bygget hadde sløydsal, to lærer-
leiligheter og rom for 70 elever. 
Elevene bodde da tre og tre på 
rommet. Men det var behov for 
flere rom og i 1931 ble Ljosborg 
bygd. Her kom det kjærkomment 
undervisningsrom, gymnastikksal 
og møtesal og internat på toppen 
og prisen kom på 150 000 kroner. 
Nå manglet bare en koselig hage 
foran Solborgvillaen trodde man. 
Men søkertallene til skolen bare 
steg og steg og masse kurs og 
stevner ble lagt til Solborg. Det ble 
naturlig å tenke på utbygging nok 

en gang. 5. august 1938 fikk skolen 
tilbud om å kjøpe nabogården, 
men  utbyggingsplanene ble satt 
på vent på grunn av krigen. Kullet 
39/40 måtte vike for soldater. I fem 
år ble det ingen skoledrift. Og da 
daværende rektor kom tilbake til 
skolen i 1945, var det et trist syn 
som møtte ham. Det var reist høye 
piggtrådgjerder rundt hele skolens 
område og i portene stod vakter. 
Skolen hadde vært samlingsplass 
for Nasjonal Samling sitt folk, i alt 
150 stykker. Skolen var ikke til å 
kjenne igjen. Store materielle øde-
leggelser og mye utstyr og servise 
var tatt eller ødelagt. Etter masse 
dugnadsarbeid ble skolestarten 
utsatt fra 27. august til 5. november 
1945.

Ny oppblomstringstid
Tiden etter krigen ble preget av 
store utbygninger og stort søker-
tall. Solborg var en attraktiv skole 
som mange ønsket å søke til. 150 
elever fikk starte opp etter krigen, 
men skolen måtte dessverre si nei 
til minst 300 søkere. Tomteplanene 
før krigen ble først realisert i 1954 
med nye fem dekar mål til 50.000 
kroner. I 1956 ble det først lagd et 
tilbygg til Ljosborg som inneholdt 
vaskeri og garderobe og dusj til 
gymsalen. Restaurering av allerede 
eksisterende bygningsmasse 
måtte også til. Men det var behov 
for enda et bygg. Og i 1958 startet 
man byggingen av Vestborg som 
ble innviet i 1960. Bygget kostet 

litt over 1,6 millioner. En stor sum, 
men bygget inneholdt bl.a. en 
stor matsal, bibliotek, sysal, vevsal, 
lærerrom, tre lærerboliger, internat 
og kontorer. Men det skjedde mer. 
En endring i kurstilbudet sto på 
trappene. Fra å være et 24-ukers 
kurs, gikk skoleåret nå over til å bli 
et 33-ukers kurs. Og på 60-70-tal-
let ble et år på folkehøgskole 
godkjent som førskole til sykepleie 
og lærerskole. Med nye linjetil-
bud ble det behov for enda mer 
utbygging. Like etter at Vestborg 

Slik så Solborg ut på begynnelsen av 
1950-tallet. Legg merke til hvor lite 
bebyggelse det er rundt skolen, det 
var stort sett bare gardsbruk.
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stod klar, var Nordborg i tankene. 
Og i 1968 var det enorme bygget 
på 2760 kvadratmeter klar til bruk. 
Internatfløyen fikk 25 doble rom 
over 3 etasjer. Undervisningsfløyen 
fikk sløydsal, verksted til bil- og 
motorlinja, og i kjelleren var det 
store fryse- og kjølerom. Også 
Ljosborg ble ytterligere rehabilitert 
med moderne ventilasjonsanlegg, 
nye vinduer, podium og pipeorgel.

Svømmehall og barnehage 
I 1976 fikk Solborg egen svøm-
mehall som i 2003 fikk en grundig 
oppgradering med renseanlegg, 
ventilasjons- og varmeanlegg. Fra 
2006 startet Solborg samarbeid 
med Stavanger offshore om fast 
utleie av svømmehallen to dager 
i uken. I tillegg leies svømmehal-
len ut til forskjellige grupper. På 
begynnelsen av 1980-tallet leide 

også Radio Vest lokaler under 
svømmehallen og flere tidligere 
solborgelever startet sin radio-
karriere her. I 1977 ble Solborg 
barnehage startet med plass til ca. 
26 barn. I 1984 ble gamle Nyborg 
revet og det nye Nyborg med plass 
til 46 elever kom til i 1985. I under-
etasjen av Nyborg finner vi både 
Solborg barnehage og avdeling for 
vaktmestrene. 

Rehabiliteringstid
Fra slutten av 90-tallet og frem til i 
dag har det skjedd mye rehabilite-
ringsarbeid på Solborg. I 1998 fikk 
alle rom på Nordborg egne dusj 
og toalett. I 2005 ble toppen av 
Solborgvillaen innredet med seks 
rom med hotellstandard til utleie. 
Og i 2006 ble rommene i andre 
etasje i Solborgvillaen gjort om til 
utleie av kontorfellesskap, bl.a. til 

Alpha begravelsesbyrå. 2010 var 
året da Øvre Nordborg ble total-
renovert. Her ble tidligere sløydsal 
og bilverksted erstattet med nye, 
moderne undervisningsrom tilret-
telagt for digital undervisning. Og 
før skolen rakk å bli hundre år, fikk 
Vestborg og mellombygget helt ny 
fasade med nye vegger, isolasjon 
og vinduer. I tillegg stod også et 
nytt inngangsparti klart i 2012.

I takt med tiden
Solborg har hatt over 15 000 elever 
siden oppstarten i 1913. Tidligere 
var Solborg en skole for ungdom-
mer fra Ryfylke og Jæren som først 
og fremst lærte mer praktiske fag 
som husstell, håndarbeid, sko-
lekjøkken for jenter og sløyd og 
håndverk for gutter. I dag kom-
mer det elever fra hele landet og 
fagtilbudet er idrett, reiseliv, media 

(film/foto), musikkproduksjon, 
scene/teater, klær, moter og design 
og kunstfag. Tidligere var det ikke 
snakk om de store utfluktene, en 
reiste i nærområdet med skoleski-
pet Gann, etterhvert med buss til 
Danmark, Polen og Østerrike. Først 
på starten av 2000-tallet ble virke-
lig de lengre og mer eksotiske tu-
rene realisert. I dag reiser Solborg 
til alle verdens kontinenter; Afrika, 
Asia, Australia, Amerika. Solborg er 
i dag et flaggskip i folkehøgsko-
lelandskapet. Det er en moderne 
skole som følger med i utviklingen 
og som har som parole å være 
«en skole å bli gla´ i». Vi håper at 
alle våre 15 000 elever har erfart 
at Solborg har vært et godt sted å 
være. Og vi håper at vår visjon om 
å vinne unge mennesker for Kris-
tus fortsatt vil være det viktigste 
arbeidet med vår skole.
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Her ser vi bl.a. medialærer Per Inge Veggeland undervise i flerkameraproduk-
sjon på slutten av 80-tallet. I midten sitter bl.a. elev Olav Viksmo Slettan og 
suger til seg kunnskap.

Det var litt trangere om plassen i Solborgs lokaler på 30-tallet, men sosialt og 
kjekt hadde de det den gangen også.
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Akershus
Arnøy Nora Strøm
Bakker Jesper Nicolay
Bergum Daniel 
Børresen Jennie 
Gilst Andrea Åmli van
Hordofa Natoli Kebede
Kvarstein Martine 
Michaelsen Helene 
Myklebust Christine Husom
Nesne Henrik Hellervik
Rivas Christian Felipe
Rødseth Mari 
Skavhaug May-Linda 
Teien Emilie 
Tisell Caroline Groa
Tunestam Oscar Askeland
Østlie Martine Irene

Aust-Agder
Assmann Hanna Kyte
Birkeland Anne
Haugo Ingvild 
Haukom Emilie Ivarsdotter
Hjemdahl Lisa Berg
Ottestad Mari Hasla

Buskerud
Gravdal Petter 
Holm-Hansen Charlotte 
Sagdahl Andrea 
Sjong Lillian Haraldseth

Finnmark
Eriksen Lisa Marie
Grann Ingunn 
Jensen Jannicke Chanette

Hedmark
Aashaug Vilde Nytrøen
Hanevik Karoline Takvannsbukt
Skyrud Astrid 

Hordaland
Akerø Kristine Hannisdal 
Bakken Hanna Røthe
Børve Maren Blindheim
Eidsaa Arnt Olav Fauskanger
Eik Malene Dekke

Fagerheim Kim 
Fjellhaug Raymond 
Hausberg Mathias Høle 
Hernar Monika 
Holmaas Synne Kristin Søvde
Høivangli Einar Kyvik
Jakobsen Kristina Falch
Kolaas Kristin 
Lerpold Kristina 
Lokøy Ingvild Kathrin
Lygre Siv Viken
Myhre Øystein 
Sahr Aleksander
Sandvik Øyvind Titlestad
Skakstad Eline 
Stusdal Madeleine Trodal
Svendsen Trine 
Sørstrønen Tone 
Teigen Ann Helen
Tveit Tina Muni Meland
Ågotnes Mari

Møre og Romsdal
Berg Erlend Hansen
Grebstad Jens Petter 
Lie Eirik Husøy
Sæther Kristine Oda Walderhaug
Vattøy Dagny Beate

Nord-Trøndelag
Espelund Kristin Lysberg
Kavli Borghild Hanem
Leite Anne Mette 

Nordland
Eilertsen Mia Hakalahti
Johansen Lisa Kristin
Karlsen Trond Ivar 
Linde Aslak 
Tveit Mari Halldis

Oppland
Johansen Thomas Rogne
Lindheim Helga 
Mathisen Ellen Andrea
Moen Fredrik Lunde
Sunde Mikkel

Oslo
Buxrud Kyrre Boye
Hansen Torstein Due
Hertzberg Anna Carmen Kjernli
Hurum Petter 
Lien Synne 
Melsom Tuva Marie
Salvesen Jacob Santiago
Tømmerbakke Kjersti Sundfør

Rogaland
Borg Lasse
Drivenes Kjartan 
Flage Benedicte Kobbeltvedt
Hognaland Espen Ringdal
Håvik Lene 
Iversen Magnus Jordal 
Lunde Anders Frøsaker
Nguyen Thu Hien
Omdal Joakim 
Reime Pauline Beate Lea
Riisdal Lars Jørgen Johnson

Sogn og Fjordane
Klungre Eirik 
Myklevold Martine  
Skjerdal Stina  
Støyva Malin 
Thomas Mari Caroline
Vassbotten Elisabeth
Vikøren Sofie Nilssen

Sør-Trøndelag
Avelsgård Jorid 
Brekke Linn Victoria
Gabrielsen Ida 
Leksen Mikael Anton Meland
Saltvik Dina Fjærvoll
Sandbakk Stine 
Sivertsen Mari 

Telemark
Aasmoe Marit Nilsen
Dahlen Tale Buan
Dybdahl Julie Trøan 
Kjeldaas Kent Aleksander
Lia Jonas Skåland

Troms
Hauge Maria Endresen
Houbraken Robin J. Cornelis

Vest-Agder
Bedringås Rebekka 
Brådland Runar 
Hagen Martine Svendsen
Hansen Signe 
Haughom Ingvald 
Kleiven Lars Møll
Kolnes Kristine 
Mosland Inger Helene
Sandnes Eline  
Solinski Caroline Eschricht
Spilling Kai Thomas Kjørmo

Vestfold
Almerud Silje 
Bøklep Kristina 
Evensen Stine Tufte
Fjeld Jenny Holmer
Hegland Eirik 
Hynne Joakim Gloppe
Khamis Nadia Elise
Kleven Simon Henrik
Nilsen Carine 
Schrøder Kristoffer 
Stavdal Sara Louise
Strøm Lina Mari
Sundet Martin Larsen

Østfold
Hummel Charlotte 
Jahnsen Mari Solvik
Kristiansen Jon Sigurd Saxegaard
Moe Maria 
Sandøy Victoria

Canada
Underwood-Skadberg Peter 
Norman

Mexico 
Perez Miguel Atristain

USA 
Evans Kristian Bjorn
Hansen Benjamin Theodore
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Av Hans Petter Nordal og   
Ludvig Lorentsen

Da Ingrid ble forløst ved keisersnitt 9. oktober 
2009 kom en lege inn og sa følgende:

«Det er visse ting som tyder på at jenta deres 
har Downs syndrom». Først en uke senere etter 
at prøvene var blitt analysert i Bergen, kom den 
endelige beskjeden.

Ekteparet Hilde og John Meyer var tidligere 
blitt varslet om at den ene av tvillingene kunne 
ha Downs syndrom og fikk tilbud om å dra til 
Trondheim for å gjennomgå undersøkelser som 
ville vise om jenta i magen hadde Downs. Nei 
takk, lød svaret. Hilde og John ønsket å bære 
frem begge barna uansett. 

– Vi ser ikke på Downs som noen sykdom og 
synes at barn med denne funksjonshemmin-
gen har like stor rett til å leve som alle andre. 

Varmt 
 velkommen

– Vi har ikke 
et problem, vi 
har  Ingrid, sier  
trebarns moren 
Hilde Egeland 
Meyer som høsten 
2009 fødte tvil-
lingene Jens og 
 Ingrid. 
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Vanskelig start
Det første året med Ingrid ble vanskelig, og i 
dag ser Hilde og John hovedgrunnen.

– Vi ble nedtrykt av alle vanskelighetene 
vi hadde hørt og lest om, og ikke minst av 
holdninger som folk har til funksjonshemmede 
barn. Men da vi ble kjent med andre barn med 
Downs og deres foreldre, så så vi mye lysere på 
tilværelsen. 

Lille Ingrid ble født med en liten hjertefeil, 
men den ble raskt fikset på Rikshospitalet. 

– Ja, det er utfordringer, vi skal verken rose-
male eller svartmale.

Ingrid eier en glede andre prøver å skaffe 
seg ved hjelp av penger og ting. Dessuten har 
hun en spesielt utviklet sosial intelligens. 

– Hun ser alle og hilser på alle, og alle som 
møter henne, må smile, forteller Hilde og John.

Datteren har gjort foreldrene flinkere til å 
leve i nuet, og det er godt, for bekymringene 
lar seg ikke helt jage bort. Hva skjer når hun 
begynner på skolen? Får hun venner? Blir hun 
mobbet? Hvordan blir voksenlivet til ei jente 
som er mer avhengig av foreldrene enn det 
brødrene er? Men å bekymre seg for barna gjør 
foreldre uansett.

9 av 10 tas bort
I gjennomsnitt opptrer Downs syndrom ved én 
av 700 fødsler. Hos kvinner over 40 er forholdet 
16 til 1000. Om lag 90 prosent av norske kvin-
ner som får påvist Downs syndrom hos fosteret, 
velger å avbryte svangerskapet.

– Ja, det er skremmende høye tall. Vi frykter 
at folk som tar abort etter mistanke om Downs, 
gjør det på feil grunnlag. Vi synes det er vondt 
å følge debatter der det høres ut for at det 
verste som kan skje er å få barn med Downs. 
Se på jenta vår, skulle hun være det verste som 
kan skje? Skulle det ikke være plass til folk som 
henne på jorda? Alle barn er annerledes. Ingrid 
er bare litt mer annerledes, men en fantastisk 
gave, avslutter Hilde og John.

Fakta:

Navn: Hilde Egeland Meyer 
Alder: 43
Sivilstand: Gift med John, tre barn; 

Trygve 5, Jens og Ingrid 4
Bosted: Austrått i Sandnes
Yrke: Norsklærer på Sandnes lærings-

senter
Jobbet på Solborg:  

Lærer på Global Village fra 2005 - 2008

Livlig i heimen: John,Trygve, Ingrid, Jens, Hilde og 
pus koser seg i sitt hus på Austrått. Foto: Anders 
Minge

Titt-tei: Ingrid liker godt å gjemme seg i sitt lille 
dokkehus i hagen. Foto: Anders Minge
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S olb orgsudoku o g S olb orgk r yssord A v  H a n s  P e t t e r  N o r d a l

Vannrett:
1. Er alle omreisende GV-elever på 

Solborg
12. Folkeslag
13. I øyeblikket
15. McDonalds rett; Quarter _ _ _ 
16. Ikke inn
17. Storbritania (fork)
19. Skikker
20. Vær oppreist!
21. Klissete
23. Oppfører 
24. Preposisjon
25. Navn, by eller Gud
27. Trykk
28. Forhandler
29. Bragd
30. Musikkinstrumenter eller pen-

ger
31. Tone
32. Kroppsdeler
33. Jentenavn
34. Forkortelse for mobiltelefon

36. Klare
37. Hendig
38. Engelske baller
40. Reisegarantifondet (fork.)
41. Bibeldel
42. Lekedukker
44. Union
45. Sammensetninger
47. Geografisk fylkesoversikt

Loddrett:
1. På Solborgs timeplan (fellesfag)
2. Arrangement (fork)
3. Lydsignal eller forkortelse for 

måling av  oksygenopptak
4. Sedvane/moralsk holdning 

(gresk ord)
5. Repet
6. Omgangen
7. Bajersk botaniker og statsøko-

nom
8. Gjør KMD-elevene med nål og 

tråd

9. Oppfører
10.  Eksisterer
11.  Solborgsammenkomsten
14. Ble Magnus Carlsen i sjakk-VM 

(suveren)
16.  Blokkere
18. Jule-dessert
20.  Yrke
22. Kommune i Sogn og Fjordane
24. Fugler
26. Ordner
27. Nydelig
31. Norsk diplomat og ambassadør 

under 2. v.krig.
34. Fødte Jesusbarnet
35. Ikke seende
38. Selskap
39. Ende
42. Vende
43. Driv
45. Militært våpen
46. Fartøy

Aller først vil vi få gratulere forrige nummers 
 vinner, Kari Svanes fra Egersund, med riktig svar 
på  oppgavene:

Rett svar var:

Kryssordløsningsordet: ADVENTUREELEV

Sudokuen: SINGAPORE

I denne utgaven av Solborgbladet har vi også med en 
del typiske «solborgbegreper» og vi vil ha svaret på 
ett av dem, nemlig 11 loddrett som blir løsningsordet 
denne gangen.
I tillegg må du også svare rett på løsningsordet i su-
dokuen (et todelt ord) som har noe med hva mange 
av årets solborgelever har vært involvert i. Lykke til 
med oppgavene!
NB! Svarene(løsningsordene) må være oss i hende før 
1. mars 2014.
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– Dette har vært utrolig kjekt å være 
med på. Vi har fått mange utfor-
drende oppgaver og lært masse 
curling av vår pressesjef Stål Talsnes, 
sier en fornøyd Mari Halldis Tveit 
fra Film & Medialinja. Hun var en av 
mange elever som var med på å lose 
curling-EM trygt i havn.

Av Hans Petter Nordal

Curling-EM ble i år lagt til Sørmarka arena i 
Stavanger i slutten av november. Og her ble 
Solborg spurt om å være med å fylle ulike 
oppgaver. Elevene på Film & Media skulle jobbe 
som kamera-assistenter for det utenlandske TV-
teamet som hadde rettighetene til overførin-
gene. Videre skulle TV2-journalist og pressesjef 
for arrangementet, Stål Talsnes, ha tre journalis-
ter som skulle oppdatere utenlandsk presse og 
ulike nettsider med resultater og aktualiteter fra 
Curling-EM.

– Ja, det har blitt mange lange vakter, men 
det har vært en fin erfaring å få med seg, sier 
Synne Kristin Søvde Holmaas, som hadde jobb 
med å oppdatere pressefolk, kommentatorere 
og dommere.

Arbeidsoppgavene til de som jobbet for Stål 
Talsnes var mange.

– Ja, før kampene skulle vi levere line-up til 
pressefolk, dvs en startliste til alle lagene. Videre 
skulle vi oppdatere kampene, av og til intervjue 
spillere og skrive fortløpende oppdateringer til 
bl.a. NTB og VG, sier Mari Halldis Tveit. Alt ble en 
rutine til slutt og vi har lært hvordan mediasys-
temet virker, sier Ellen Andrea Mathiesen. 

– Vi som har vært på TV-teamet har hatt som 
oppgave å følge kamerafolkene hele veien og 
sørge for at de har nok kabeltilgang til enhver 
tid og at de ikke snubler i egne kabler når de 
produserer direkte-TV, sier Eirik Lie som synes 
det har vært utrolig interessant og lærerikt å se 
hvordan TV-teamet jobber.

Stor frivillighet
Begge idrettsklassene, Adventure og Multisport 
Pluzz, skulle være med som såkalte frivillige tje-
nere under arrangementet. De fikk mange ulike 
oppgaver, alt fra billettkontrollører og tolkere til 
parkeringsvakter og barnepassere. Noen skulle 
stå i resepsjonen, andre skulle være sjåfører, 
noen skulle rydde og sjaue. Men for enkelte ble 
det litt lite som skjedde.

– Ja, det er litt vel mange frivillige som job-
ber, så arbeidsoppgavene blir ikke så mange 
og krevende. Det mest krevende er å holde seg 
våken for det skjer ikke all verden. En omgang i 
curling varer jo nesten i tre timer og det renner 
ikke akkurat inn med så mye publikum, sier Pet-
ter Hurum på Adventure.

Stor takk til Solborg
Solborgelevene har jobbet fra tidlig morgen 
til sent på kveld. Den første vakta har startet 
allerede klokken 07.00 og den siste vakta har 
gjerne vart helt til midnatt.

– Vi er veldig takknemlige for at Solborg la 
undervisningen til side en uke og var med og 
hjalp oss med dette store arrangementet, fak-
tisk det største idrettsarrangementet på norsk 
jord denne vinteren. Og de aller fleste har gjort 

en meget bra jobb, sier en sliten, men fornøyd 
Marianne Rønningsbakk i EM-komitéen.

Som takk for jobben får alle de frivillige en 
Helly Hansen jakke til 1000 kroner, matkupon-
ger, akkrediteringskort med muligheter for å se 
alle kamper, en attest for jobben, avslutnings-
bankett og ikke minst et årskort til bruk i alle 
folkehallene i Stavanger hvis de har mer enn 
fem vakter.

Kjempefornøyd
Pressesjef Stål Talsnes som har hatt ansvar for 
mediaelevene fra Solborg er storfornøyd med 
elevenes innsats.

– Ja, de har vært utrolig pliktoppfyllende, 
flinke og hyggelige å ha med å gjøre. Og jeg 
tror de har kost seg også. De har ihvertfall blitt 
mye flinkere til å forstå hva curling går ut på og 
at det er ørsmå marginer fra klaff til fiasko. Som 
i presseverdenen må man være nøyaktig i alle 
detaljer.

Solborg med på curling-EM

Dreamteam: Her møter noen elever fra Film & Me-
dia sine helter på og utenfor isen. Fra venstre Eirik 
Lie, Thomas Ulsrud, Ellen Andrea Mathiesen, Håvard 
Vad Petersson, Mari Halldis Tveit, Torgeir Nergård, 
Synne Kristin Søvde Holmaas, Christoffer Svae, Pål 
Trulsen og Stål Talsnes. Foto: Hans Petter Nordal
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G I R O  D I  S O L B O R G

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. kr 140 000 å gi ut to blad og gaveinn-
tektene for bladet er årlig på ca. 60 000  kroner. 
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.

Solborgbladet, Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44
4021 Stavanger

Solborgbladet 2013

3230 23 93833

3230 23 93833

Kjære leser av Solborgbladet

Kan ikke brukes som brevgiro

GI EN JUBILEUMSGAVE
I og med at Solborg er 100 år hadde det 
vært flott med en skikkelig jubileums-
gave. Det har kostet mye å lage 
jubileums boka og vi trenger mye støtte 
for å dekke alle utgiftene. På forhånd 
takk for gaven og støtten til skolen!
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PÅ PL AK ATEN

Elevstevne/folkehøg-
skolekurs 2014
Elevlaget og Solborg folkehøgskole inviterer 
tidligere elever til elevstevne fredag 23. mai til 
søndag 25. mai. Det blir god tid til kullsamlinger, 
interessante programposter og en flott festkveld. 
Sett allerede nå av datoen og gjør den kjent.

Følgende jubileumskull vil få tilsendt skriftlig 
innbydelse:

Elevkullet 1973/74 - 40 års jubilanter

Elevkullet 1963/64  - 50 års jubilanter

Elevkullet 1953/54 – 60 års jubilanter

Elevkullet 1948/49 – 65 års jubilanter

Hva skjer på Solborg i 
det nye året?
2-3. januar: Rogalandsmøte på Karmøy 

folkehøgskole. Dette er et årlig møte for 
folkehøgskolelærerne på Jæren, Lundheim, 
Karmøy og Solborg FHS.

11. januar: Nyttårsball.

13. januar: Vi besøker utdanningsmesse i 
Stavanger.

18.-19. januar: 1-årstreff. Årets og fjorårets 
elever møtes.

1. februar. Oscarnight. Kåring av årets beste 
filmer.

14.- 18.februar: Forestillinger med musikalen 
Hairspray.

3.-21.mars: Global Village reiser til Zambia og 
Namibia, Film & Media reiser til Australia, 
Adventure reiser til USA (Salt Lake og Los 
Angeles), Bilde & Form, Rampelys og Klær, 
mote og design reiser til USA (New York, 
Los Angeles og San Francisco) og Multi-
sport Pluzz reiser til Kenya.

5. april: Solborg Grand Prix

10.april: Reisekveld. Vi forteller hverandre hva 
vi har opplevd på tur.

30.april: Revy ved Rampelys

9. -11. mai: Foreldrehelg

14. mai: Siste kveld med gjengen.

15. mai: Avslutningsdag

23.-25. mai: Elevstevne (40/50/60/65-årstreff )

31.mai -1.juni: 5/10/25-årstreff

Miljøarbeider på 
Solborg
Kunne du tenke deg å bli 
miljøarbeider på Solborg 
i skoleåret 2014/15? 
Send søknad med CV 
til Lill Helene Tagholdt, 
Solborg folkehøgskole, 
Tjensvollveien 44, 4021 
Stavanger eller e-post: 
lht@solborg.fhs.no innen 
1. februar 2014.

www.solborg.fhs.no
Har du vært inne på hjemmesida vår i det siste? Vi synes den er flott. Her finner du 
Solborgbladet og skolebrosjyre, album fra de siste skoleårene, bilder fra skolen, filmer 
som elevene har laget, nyheter og selvfølgelig informasjon om linjene våre. Litt om 
lærerne,  turene linjene reiser på og elevuttalelser. Skoleruta, utleie og personalet er 
det også litt om. Så har du lyst til å vite litt mer om hva vi driver med, finner du mye 
informasjon på hjemmesida vår.

Jubileums-
boka
Ønsker du å bestille 
boka «Solborg i 100 - en 
skole å bli gla´i» så ta 
kontakt med skolen 
enten på mail; solborg@
solborg.fhs.no eller 
telefon 51510100. Denne 
boka vil du som har gått 
på Solborg ha mye glede 
av, mange gode minner 
vil sikkert dukke frem. 
Vi selger boka for det 
samme som vi gjorde 
på jubileumskonserten, 
nemlig kun kr. 200,-

I år har vi treff for 5- 10- og 25-årsjubilanter  
fra 31.mai.-1.juni. 
Program og påmelding kommer senere. 
Velkommen!

Vi ønsker alle elever fra skoleåret 2012-2013 
 velkommen til 1-årstreff på Solborg folkehøgskole, 
18. -19.januar 2014.
Program og påmelding kommer på  
www.solborg.fhs.no



Returadresse: 
Solborg Folkehøgskole, 

4021 Stavanger

B 

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

God jul og godt nytt år!

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


