
• O-Haldis` siste Solborgpost

• O H Myklebust ble æret

• OHH - Solborg er 100 år!

• OHHH - vi besøkte presidenten!

Solborg i 100: 
Flere av årets 
elever og ansatte 
dannet 100 ÅR for 
jubilanten.   
Foto: Hans Petter 
Nordal
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A N D A K TA N D A K T  av Inger Marie Østhus

«JESUS, JESUS!  Alt det du treng for himmel og jord,  

er gøymt i det eine ord!»

Jeg fikk disse o dene i minneboka mi av Egil Haugen, en tidligere lærer ved 
Drottningborg, da jeg gikk der som elev for 30 år siden. Han ville peke på 
det ene viktige  i livet:  JESUS.

Flere år senere oppdaget  jeg at dette var refrenget på en sang i fra sang-
boken.  Sangen heter: «Ser du deg svart og urein...» Denne sangen har fulgt 
meg siden da, og har blitt en av «mine» sanger.

I Romerne 8.1 står det: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i 
Kristus Jesus»

På tross av alle mine feil og mangler blir jeg ikke fordømt.  Jeg er elsket ak-
kurat slik som er jeg er.  På grunn av Jesus og det han gjorde på Golgata er 
jeg blitt ren og rettferdig himmelen verdig.

Det beste av alt er at dette gjelder ikke bare meg, men ALLE som tar sin 
tilflukt til esus.

Haldis summerer opp
«Hei, mitt navn er Haldis Pengeinn-
krever». Slik har hun presentert seg 
for hvert elevkull på Solborg de 
siste 31 årene. Men nå er det slutt. 
Hele livet har Haldis orientert seg 
om poster, enten i budsjetter eller i 
skog og mark.                               s. 4-5

På presidentbesøk
Det er ikke vanlig å bli invitert 
hjem til presidenter. Men da 
Multisportklassen var i Zambia i 
mars fikk de esøke selveste Ken-
neth Kaunda, Zambias tidligere 
president.
                                                         s. 6-7

4-4-2
Solborg er 100 år i år. Hva syns 
de som jobber her om skolen? Vi 
stilte fi e spørsmål til fi e personer 
i fi e forskjellige «avdelinger» ved 
skolen om 100-åringen og dens 
visjoner og fremtidstanker.
                                                          s. 8-9

Fortjent fortjenestemedalje
Styreformann på Solborg, Ole 
Harald Myklebust, fikk ylig Kon-
gens fortjenestemedalje i sølv for 
sitt frivillige engasjement. Det er 
en utrolig merittliste den tidligere 
Solborg-eleven kan se tilbake på.
                                                      s. 10-11
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Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal

Solborg 100 år
Sett av dagen lørdag 2. november 
2013, da markerer nemlig Solborg 
100 år med en stor jubileumskon-
sert. Og skaff deg jubileumsboka, 
«Solborg 100 år - en skole å bli 
glad i»
                                                     s. 16-17

Maratonmannen
Tenk å løpe tre maraton på rad 
for Kambodsja og ta turen helt fra 
Førde til Stavanger for å delta. Men 
for Anders Engesæther er det bare 
en glede å stille opp i Solborgs 
sponsorløp år etter år.
                                                            s. 18

Ja, nå er det et faktum. Solborg 
folkehøgskole er blitt 100 år. 
Men det er en visjonær og 
oppdatert 100-årsjubilant. Et 
topp moderne skoleanlegg med 
nybygg og restaureringer. Og et 
mangfoldig og variert fagtilbud 
som tydeligvis treffer mange 
ungdommer, da søkningen til 
skolen er god.

Solborg i 100
Det er ingen overdrivelse å si 
at det har gått i 100 i forhold 
til 100-årsmarkeringen. I løpet 
av de siste fi e-fem årene har 
det blitt investert masse for at 
bygninger og lokaliteter skal stå 
ferdig til jubileumsåret. Det har 
vært minst 100 prosent innsats 
i alle avdelinger for at Solborg 
skal fremstå som en høyst vital 
og oppegående 100-åring.
Mye av dette nummeret av 
Solborgbladet vil naturlig nok 
være preget av jubiléet. Vi har 

akkurat gitt ut en stor og omfat-
tende jubileumsbok som du kan 
bestille. Dessuten skal vi ha en 
flott jubileumsma kering i IMI 
Forum lørdag 2. november som 
du kan lese mer om. Vi har også 
utfordret fi e på Solborg til å si 
litt om jubilanten. 

Hyllest og takk
Solborgs styreformann gjennom 
mange år, Ole Harald Myklebust, 
fikk under å ets elevstevne ut-
delt Kongens fortjenestemedalje 
i sølv for sitt store engasjement 
i frivillige kristne organisasjoner, 
og han kan du lese et portrett av 
i bladet. Vår økonomileder gjen-
nom 31 år, Haldis Glendrange, 
går inn i pensjonistenes rek-
ker nå i september og et fyldig 
portrett av henne finner du gså 
i dette nummeret.

To andre som takker for seg 
er lærer på Global Village Con-
nection, Hilde Egeland Meyer, 

som etter et års permisjon, har 
sagt opp sin stilling for å jobbe 
ved Sandnes læringssenter. Også 
kokk Edel Vasstveit som har vært 
i permisjon siste året, har sagt 
opp sin stilling og har førtids-
pensjonert seg. Vi takker de som 
slutter for en flott tjenes e ved 
skolen og ønsker alt godt videre.

Vår kordirigent og musikklæ-
rer, Gunnlaug Gilje Svela, har søkt 
om et års permisjon fra høsten. 
Marianne Nordbø Ørestrand fra 
Randaberg som har vikariert 
for Edel Vasstveit 
begynner i 50% fast 
stilling som kokk fra 
høsten av.

 Og Anne Marit 
Træland som har 
vikariert for Hilde 
Egeland Meyer på 
Global Village Con-
nection, begynner 
i 100 % fast stilling 
fra høsten av. 

Investering for livet
Den viktigste tiden du bruker 
i livet er med dine barn og 
barnebarn. Så bruk denne tiden 
så ofte du har anledning. Det 
er den beste investeringen du 
kan gjøre, sa forfatter og prest 
Karsten Isachsen da han var ho-
vedtaler under årets jubileums-
stevne i mai. Ja, så hvorfor ikke ta 
utfordringen og bruke somme-
ren til akkurat det. God sommer 
og Guds rike velsignelse!

1

Solborg folkehøgskole

100 år

En skole å  
bli glad i!

1913 - 2013



4 I Solborgbladet

A K T U E LT

Haldis blir p ensjonist

Haldis i Vatikanet: I forbindelse med sitt sterke engasjement i 
O-sporten har det blitt utallige turer rundt om i verden for vår 
økonomileder. Og hun vet å orientere seg fram. I alt 22 land 
har hun konkurrert i, og i Danmark har hun deltatt på O-løp i 
påsken hele 19 ganger.                              Foto: Svein Glendrange
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A K T U E LT

Av Kjell Konstali

Haldis har hatt 60 % stilling med 
ansvar for økonomilederfunksjo-
nen på Solborg folkehøgskole og 
i Solborg barnehage. Haldis har 
også vært sekretær i styret. Hun 
har dermed sittet tett inn på det 
organet der viktige beslutninger 
fattes.

Haldis har hode for tall. Hun er 
nøyaktig og har alltid oversikten. 
Det er lite avvik mellom regnskaps-
tall og budsjett. En kunne nesten 
tro at Haldis var forutseende.
En av de viktigste jobbene for 
Haldis har vært å kjøre lønn hver 
måned. Alle er ekstra glad i meg 
den 12. i hver måned, sier hun. Og 
så skal alle fakturaene betales før 
forfall. Det er også en viktig jobb.

Stort ansvar
Solborg har et budsjett på rundt 
32 millioner. Inntektene kommer 
fra statstilskudd, elevbetaling og 
en betydelig utleievirksomhet som 
foregår på skolen. 

De siste årene har skolen også 
brukt mange penger på rehabi-
litering av bygningene. Også her 
har Haldis brukt mye tid. Det skal 
gjøres avtaler med banken, søkes 
om statstilskudd og ikke minst 
føres kontroll av alle fakturaene. 

Orienteringsdama
På fritiden er Haldis opptatt med 
orientering. Det er trening og løp 
fle e ganger i uken. Haldis liker 
også å få med seg konkurranser i 
utlandet. Hun har deltatt på turne-
ringer for veteraner, også verdens-
mesterskap. Premiehyllen er velfylt. 
I sommer står løp i Skottland for 
tur. I vinter deltok Haldis på løp i 
Tyrkia, Makedonia, Montenegro, 
Kosovo og Italia. Solborg har 
derfor hatt en sprek økonomileder. 
Orientering og veivalg kan også ha 
overføringsverdi til økonomifaget.

Solborg - et kall
Haldis startet ganske tilfeldig på 
Solborg, eller var det tilfeldig?

– Hvordan startet du på Solborg?
Tidligere rektor Kjetilstad traff 

meg tilfeldigvis på en tur rundt 
Mosvannet. 
Han sa: « Jeg har en jobb til deg, 
Haldis». 

– Jeg søkte ikke med en gang, 
men da jeg traff Kjetilstad igjen på 
en joggetur i Sørmarka, forstod jeg 
at det var alvor. Kjetilstad gjentok 
at han ventet å se en søknad fra 
meg. Søknaden ble sendt. Jobben 
fikk je . Jeg tror det var ledelse og 
kall. Det har vært 31 fantastiske år 
på Solborg.

– Hvis du skulle beskrive Solborg 
med tre ord . Hva ville det vært?
Tidsaktuell, givende og frem-
tidsrettet. Solborg har en dyktig 
ledelse og personale.

– Hva vil du tenke tilbake på etter 
alle dine år på Solborg?
Åhh, det er mye. Dette har vært en 
helt spesiell arbeidsplass. Jeg har 
hatt stor frihet til å styre meg selv 
og tallene. Godt å oppleve tillit fra 
ledelsen. Flott er det også med  
kristent fellesskap i et godt miljø. 
Selv om jeg ikke har så mye direkte 

kontakt med elevene, så har jeg 
hvert år blitt kjent med noen. Synd 
det stort sett bare blir med de elev-
ene som ikke betaler når de skal. 
De kalles inn til meg og vi gjør av-
taler. Ellers er det kjekt når lærerne 
stikker innom og spør hvordan det 
ligger an i forhold til budsjetter. 
Det er viktig med økonomistyring.

Aktiv pensjonist
- Hva skal du gjøre som pensjonist?
- Jeg skal fortsatt løpe orientering. 
Så får jeg holde økonomikunnska-
pene ved like da jeg fører regn-
skapet for orienteringsklubben og 
kretsen. Men den viktigste jobben 
blir å få mer tid til familien. Jeg har 
7 barnebarn som jeg ønsker å være 
til stede for og dele tid med. Helt 
til slutt vil jeg rette en stor takk til 
Solborg som har utgjort en stor og 
verdifull andel av livet mitt!

Vi takker Haldis for den flot e 
jobben hun har gjort for Solborg 
gjennom et langt yrkesliv, og 
ønsker henne Guds velsignelse og 
alt godt for framtiden.

Haldis  Glendrange har sin siste arbeidsdag på Solborg  

30. september 2013.  Da slutter en dyktig og samvittighetsfull 

medarbeider etter lang tids tjeneste. Haldis startet i jobben i  

juli 1982. Totalt blir det 31 år.
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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 fi e bilder som denne gangen fikk ortjent plass i Solborgbladet.

A K T U E LT

6 - 7 Aktuelt: På presidentbesøk i Zambia v/ Terje + HP

Av Terje Todnem

Zambia-turen ga oss mange syns-
inntrykk og fortellinger om helt 
andre oppvekstforhold, skolegang 
og økonomi enn det vi er vant 
med her hjemme. Vi så livsglede, 
livsmot, dans og sang på en måte 
som vi kan lære mye av.

På en skole, en community 
school, møtte vi nesten 900 elever 
på en gang. «Hei Verden, Stavan-
ger» bistår her med videreutdan-
ning av lærere via et program 
som heter ZOCS (Zambian Open 
Community School). Vi ble mottatt 
som konger og dronninger, - det 

var rett og slett overveldende. Etter 
sang, dans og drama, der også vi 
ble utfordret til det samme, ble det 
lek og fotballlandskamp Zambia 
- Norge. Norge spilte i motbakke, 
men med sko, likevel tapte vi mot 
et nokså skoløst, men ambisiøst 
Zambia-lag.

Fossende opplevelser
Årets tur besto av ulike prosjekt-
besøk, men også tid til mange ak-
tiviteter og safari med formidable 
naturopplevelser. Første dag var 
vi gjester ved Den norske ambas-
saden i hovedstaden Lusaka. Her 
fikk vi en innfø ing om land og folk 
sett med norske øyne. Senere ble 
vi invitert i studio til et populært 
radioprogram i Radio Zambesi, en 
lokal stasjon sør i Zambia. Dagen 
etterpå opplevde vi at «halve» 
Livingstone hadde hørt oss! 

I Livingstone, en by oppkalt et-
ter den berømte skotske misjonær 
og oppdagelsesreisende David 
Livingstone, fikk vi gså oppleve 
de berømte Victoria Falls. Det lo-
kale navnet på dette gedigne fos-
sefallet var «Vannet som tordner». 
Vi var der på slutten av regntiden 
og det kan derfor lett konstateres 
at fallene levde opp til sitt navn!

Landsbybesøk
Et av våre beste møter var med 
Tongafolket i landsbyen Siampuli. 
Her hadde Bjørn Ertzgaard (far til 

En dannelsesreise til Zambia
I mars 2013 reiste klassen min, Multisport Pluzz og undertegnede, på en flott tur til
Zambia. Temaet for reisen var «Møter mellom mennesker». Og det ble mange møter, 
ja, rett og slett gode møter med barn, ungdom, voksne, gamle, høye og lave!

På skolebesøk: På Zambia Open 
Community School ble bl.a. Caroline 
Lillejord omsvermet av barn. 
Foto: Terje Todnem
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A K T U E LT

6 - 7 Aktuelt: På presidentbesøk i Zambia v/ Terje + HP

Geir) som bor i Livingstone, ordnet 
det slik at vi fikk o sammen med 
vertsfamilier i tre dager. Ertzgaard 
arbeider frivillig for Response 
Network. Hver enkelt ble plassert 
hjemme i familier, der en deltok 
i familiens aktiviteter, som f.eks. 
matlaging. Her fikk stude tene 
oppleve det enkle liv. På forhånd 
var mange spent på om dette ble 
langt utenfor deres komfortsone, 
men tross enkelte herlige kultur-
kræsj, ble det gode opplevelser og 
erfaringer med mye sang, fest og 
moro. Elevene fikk gså mer alvor-
lige refleksjoner om ontrastene til 
egen livsførsel. 

Presidentbesøk
På slutten av turen fikk vi den
store æren av å få besøke Zambias 
landsfader, «grand old man» og 
afrikansk ikon; nemlig Kenneth 
«KK» Kaunda. Han var landets 
første president etter uavhengig-
heten fra Storbritania i 1964. Han 
var president i hele 28 år. Vi ble 
invitertert hjem til hans residens. 
Det ble et flott g personlig møte 
med en vital mann nær 89 år, der 
han og studentene fikk ontakt fra 
første stund! På spørsmål fra en av 
studentene om hva han mente var 
det viktigste han hadde oppnådd, 
svarte han langsomt, ettertrykkelig 
og med dyp bassrøst - «Indepen-
dence without bloodshed»

Sterke historier
Vi ble alle meget fasinert av KK, 
han var karismatisk og vi følte oss 
vel i hans selskap! En av hans søn-
ner døde av aids på 1980-tallet. KK 
stod da fram offentlig og fortalte 

dette, samtidig som han gikk og 
testet seg. Dette var svært uvanlig 
og radikalt på den tiden og det 
har gjort sitt til at han i tiden etter 
dette har vært en viktig afrikansk 
røst i kampen mot spredning av 
aids. 

Det gjorde også inntrykk da den 
tidligere presidenten fortalte om 
en episode fra tiden da faren hans 
døde. KK var da en ung gutt og 
moren alene med 8 barn. Som den 
yngste var han klar for skolestart. 
Sammen med mor gikk han til 
skolekontoret for innskriving. Der 
krevde de 2 pence i skolepenger. 
Da moren fikk hø e dette, fikk
hun sammenbrudd og falt om på 
bakken. Dette gjorde et meget 
sterkt inntrykk på den lille KK, 
han fortalte oss at han aldri har 
glemt dette siden. Han fortalte at 
de gikk gråtende hjem. Men så 
ville tilfeldighetene det slik at en 
britisk lege fikk hø e om det som 
hadde skjedd og lånte moren de 
nødvendige 2 pence. Akkurat DET 
ble starten på resten av livet for en 
ung gutt som altså senere skulle 
skrive seg inn i historiebøkene 
som et ekte afrikansk ikon! Denne 
historien var en selvopplevd 
øyenvitneskildring, som lærte oss 
at selv de små tiltak i mange sam-
menhenger kan utgjøre en stor 
forskjell.

Det opplevdes trygt og godt å 
være på reise i Zambia. Folk flest
var svært vennlige og gjestfrie. Vi 
vil gjerne takke Zambia for flot e 
opplevelser, viktige inntrykk og 
lærerike erfaringer. Og vi skal ta 
dem med videre i livene våre.

Fantastisk natur: Multisport-klassen tok også en tur innom Botswana. Her 
poserer multijentene ved elven Chobe i Chobe nasjonalpark i Botswana. 
Foto: Terje Todnem

På presidentbesøk: Dette ble nok et stort historisk øyeblikk for Multisport-
klassen. Å bli invitert hjem til selveste Kenneth «KK» Kaunda, Zambias lands-
fader og tidligere president i 28 år, ble et minnerikt øyeblikk. Her er klassen 
utenfor inngangen til presidentboligen.                                      Foto: Terje Todnem
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Av Hans Petter Nordal

4-4-2:
Denne gangen er det tre 
i personalet pluss en elev 
som får fire spørsmål av 
to grunner:

1. Solborg er 100 år og vi ønsker å vite hva de 
tenker om jubilanten.

2. De har alle ulike oppgaver ved skolen; en er 
renholdsarbeider, en er elevrådsrepresentant, 
en er miljøarbeider og en er inspektør.

Markus Ask 

Fra: Mandal
Alder: 22 år
Sivilstand: Kjæreste
Jobber som: Miljøarbeider (tidlige-
re elev og stipendiat på GV United):
Interesser: Fotball, reising, bistand, 
kommunikasjon
Planer for fremtiden: Skal til Zam-
bia til høsten og studere idrett og 
bistand. Satser på å bli folkehøg-
skolelærer for en idrettslinje eller 
reiselinje med idrett.

1. Solborg er en fantastisk bra 
skole med profesjonalitet i alle 
ledd. Alle som jobber her er 
dyktige på sitt felt og jobber godt 
i lag. Og det at alle avdelingene 
ved skolen jobber så godt sammen 
fører til en god skole for elevene. 
Her får de utvikle seg på mange 
områder og muligheter til å bli 
allsidige. Solborg som skole betyr 
en vesentlig del av livet for svært 

mange elever, her får de mye ny 
kunnskap de kan bruke senere i 
livet.

2. Glimrende fasiliteter i forhold til 
andre folkehøgskoler. Både teknol-
ogisk, faglig og bygningsmessig 
langt fremme. Skolens beliggen-
het, parkanlegget og nærheten til 
ting er ikke mange andre folke-
høgskoler forunt. Mat og renhold 
er upåklagelig. Dessuten utfordrer 
skolen deg på livets store spørsmål 
i forhold til tro og etikk. Hvis det 
i det hele tatt er noen svakhet, så 
må det være at skolen ligger for 
nære byen med tanke på uteliv og 
festkultur.

3. Min viktigste jobb som miljøar-
beider har vært å se den enkelte 
og prøve å inkludere flest muli . La 
alle få en følelse av at de er i trygge 
sosiale rammer. Og samtidig legge 
til rette for aktiviteter og oppgaver 
som utvikler og gir elevene et godt 
og morsomt fritidstilbud. Jeg har 
selv lært og plukket opp mange 
gode idéer både av lærere på 
Solborg og gjennom idrettsutdan-
nelsen på universitetet. 

4. Jeg tror Solborg fortsatt vil 
være aktuell om 25 år både i 
forhold til bygninger og fagtilbud. 
Viktig at skolen fortsatt satser på 
idrett/friluftsliv og reiseliv. Også 
viktig at skolen henger med i 
teknologien, selv om fokus bør 
ligge på ideologien og ikke  tekno-

logien. Jeg mener at de kristne ver-
diene må være de grunnleggende, 
men også på dette området må en 
henge med i tiden og ikke bli for 
sidrumpa.

Anders Slåke

Fra: Valen, Hordaland
Alder: 19 år
Sivilstand: Singel
Jobber som: Elevrådsrepresentant
Interesser: Musikk, livsfilosofi, foto, 
skriving
Planer for fremtiden: Å leve av 
et kreativt arbeid eller kanskje 
studere jus.

1. Det er imponerende at skolen 
har holdt seg så oppdatert så 
lenge. Og det virker ikke som om 
skolen sliter på noen områder. 

Skolen har opparbeidet seg et 
godt rykte og er en frontfigur or 
mange andre folkehøgskoler. En 
skole med mye erfaring og kom-
petanse som gjør skolen til en av 
landets ledende og beste folke-
høgskoler.

2. Skolens beliggenhet er både 
styrken og svakheten, det gir 
muligheter til å gjøre både gode 
og mindre gode ting. At skolen er 
kristen er en styrke. Skolens mange 
gode reisemål er også en styrke. 
Turene er veldig godt planlagt og 
det er stor kompetanse på reising 
og turopplegg blant lærerne. Jeg 
tror også Solborgs turer er blant 
landets beste.

3. Som elevrådsleder er det viktig 
å jobbe for de sakene elevene vil 
ha igjennom. Elevenes trivsel er 
det viktigste, det skaper et godt 
rykte. Det er viktig å gjøre skolen til 
en god plass for alle.

4. Jeg tror at folkehøgskole som 
skoleslag vil være like aktuelt 
om 25 år. Det er viktig at Solborg 
fortsatt har et attraktivt og aktuelt 
linjetilbud og reisetilbud. Viktig 
å  satse på bredde og mangfold. 
Å være i en stor by er et tveegget 
sverd, men Solborg bør dra nytten 
og fordelen av det. 
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4 spørsmål: 1. Solborg folkehøgskole er i år 100 år, hva 
synes du om jubilanten?

2. Hva er det som skiller Solborg fra andre
     folkehøgskoler? (styrke/svakhet)

3. Hva har vært viktigst for deg å utrette i 
din jobb på Solborg?

4. Hva med Solborg om 25 år, hvordan tror 
du skolen er da?

Mai Nguyen

Fra: Vungtau, Vietnam (ca. to timers 
kjøring sør for Saigon)
Alder: 44 år
Sivilstand: Gift, 5 barn og et bar-
nebarn
Jobber som: Renholder
Interesser: Matlaging, leke med 
barn, delta aktivt i St. Svithun katol-
ske kirke i Stavanger

Planer for fremtiden: Fortsatt bo 
i Stavanger og jobbe på Solborg, 
følge opp barn og barnebarn og 
reise til Vietnam på ferie ca. hvert 
tredje år.

1. Det er en fantastisk hyggelig 
arbeidsplass med mange trivelige 
kollegaer og elever. Solborg er en 
god kristen skole som tar vare på 
de ansatte og legger forholdene 
godt til rette for at vi skal trives på 
jobb. Vi er som en stor familie som 
verdsetter hverandres arbeid og 
tar vare på elevene.

2. Om Solborg har jeg bare posi-
tivt å si og det er litt av grunnen til 

at jeg har vært her i hele 16 år. Før 
Solborg jobbet jeg to år ved Våge-
dalen sykehjem på Hinna, men jeg 
trives mye bedre her på Solborg. 
Her er det veldig bra fellesskap, 
god mat, alltid et smil fra kollegaer 
og stor fleksibili et. Her har jeg 
kunnet tilpasse meg i forhold til 
familien og jobbe når det passer 
meg best. Foruten selve skolen 
vasker jeg også for barnehagen på 
Solborg.

3. Mitt ansvar er å holde det rent 
og ryddig på skolen og jeg trives 
med å vaske. Jeg har ennå ikke fått 
noen belastningsskader av å vaske 
og jeg tror det holder meg i form. 
Jeg kom til Norge som 20-åring i 
januar 1988 med en sønn på 2 år 
og kjente kun min mann, som kom 
til Stavanger i 1985. Jeg hadde 
11 søsken i Vietnam, men tre er 
nå døde. Jeg har en bror som bor 
i Stavanger. Jeg har alltid hatt et 
bankende hjerte for Vietnam og 
jeg skulle ønske at fle e der kunne 
få oppleve Norge. Derfor har det 
også vært viktig for meg å rekrut-
tere vietnamesiske ungdommer til 
Solborg. Fra 2009 og til 2013 har 
jeg rekruttert 15 elever fra Vietnam 
og hjulpet til som tolk og prøvd 
å legge forholdene best mulig til 
rette for dem mens de er i  Norge.

4. Jeg håper at skolen legger enda 
mer til rette for utenlandske elever, 
at de tilbyr norskopplæring og har 
et program som kan følge opp de 

utenlanske elevene også etter året 
på Solborg. Solborg må ikke bare 
være en skole for de ressurssterke 
og rike, men gi muligheter til alle. 
Videre er det viktig at skolen hele 
tiden er i utvikling og holder seg 
oppdatert på både fag og bygn-
inger. 

Lill Helene Tagholdt
Fra: Moi i 
Rogaland
Alder: 59 år
Sivilstand: 
Gift, to barn, 
seks barne-
barn
Jobber som: 
Inspektør
Interesser: 
Praktisk 
arbeid, 
håndarbeid, lese, gå turer i fjellet.
Planer for fremtiden: Fortsette på 
Solborg. Som pensjonist reise til 
Kambodsja eller Thailand å jobbe 
som frivillig, kanskje studere en-
gelsk og gå mange fjellturer. 

1. Når våre elever år etter år gir til-
bakemelding på at året på Solborg 
har vært det beste så langt i livet 
og gitt uttrykk for at de stortrives, 
så er det den beste attesten Sol-
borg kan få. Og det forteller meg 
at vi har med en ungdommelig 
100-åring å gjøre. Å skape et sted 
der alle trives, både ansatte og 

elever, er noe jubilanten kan være 
stolt av.

2. Nå kan ikke jeg svare for hvor-
dan andre har det, alle folkehøg-
skoler har sitt særpreg og sine 
kvaliteter og mangler. Styrken er 
at de som jobber her ønsker det 
beste for skolen og alle står på for 
å gjøre det best mulig. Solborgs 
utfordring er skolens visjon om å 
nå inn til ungdommen med kristen 
tro og formidling. Vi som jobber 
her håper at budskapet treffer, 
men de snarlige «resultatene» blir 
vi ikke så ofte vitne til som vi skulle 
ønske.

3.  Det må være å lage gode 
planer og undervisningsopplegg 
for elevene. Dessuten la lærerne få 
bruke seg selv på best mulig måte. 
I tillegg få være med å formidle 
kristen tro og kristne verdier. I et 
slikt skoleslag så føler en at en ikke 
bare gir, men at en får utrolig mye 
tilbake både av kolleger og elever.

4. Mitt drømmescenarium om 
Solborg om 25 år: Det synges mye, 
elevene leser bøker, de tar skole-
turer med skoleskipet Gann eller 
interrail i Europa, de kaster ikke 
mat og alle sykler. 

Samtlige linjer er fulle. Elevene 
nyter kulturlivet i Stavanger, men 
synes elevkveldene på Solborg er 
best. På skolen går det fle e inter-
nasjonale elever og elever fra alle 
samfunnslag.
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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 fi e bilder som denne gangen fikk ortjent plass i Solborgbladet.

H V O R  E R  D E  N Å ?

Av Geir Ertzgaard

Da Ole Harald Myklebust kom til 
Solborg var det ingen som visste 
at han drøyt femti år senere skulle 
motta kongens fortjenesteme-
dalje for lang og tro tjeneste for 
næringsliv, organisasjonsliv og 
Solborg folkehøgskole. Men med 
ordføreren i Sola, sjefen i Shell 
Norge, familie og vennner og fi e 
jubileumskull til stede, var det en 
spesiell dag i skolens foredragssal 
da begivenheten fant sted 25. mai.

Med Tananger som base
Historien begynner i 1960. Ole Ha-
rald er ferdig med framhaldssku-
len, han skal ta agronomutdanning 
på Tomb før han vender tilbake 
til gården Myklebust hvor han er 
odelsgutt. Men først altså et år på 

Solborg hvor kursen skal stakes 
ut for årene som kommer. Alt lå til 
rette for et liv som bonde med røt-
tende godt plantet i den fruktbare 
Sola-jorda. Men på Tomb får han 
spørsmål om han vil arbeide som 
sidemann i transportbransjen. 
Veien går raskt videre til Shell i 
Tananger og ny jobb som lagerar-
beider. Han er innom Sola lufthavn 
som flybun rer, avtjener verneplik-
ten på Valsmoen, før han kommer 
tilbake til Shell og Tananger hvor 
han får ansvar for ordremottaket. I 
1971 blir han salgssjef i Distrikt Ro-
galand. Nye utfordringer krever ny 
kompetanse. Samtidig med jobben 
som salgssjef, utdanner Ole Harald 
seg innen økonomi, bedriftsledelse 
og engelsk på BI og får på den 
måten sin formelle utdannelse i 
økonomi og personalledelse.

Med ansvar for en hel kyst
Snart venter større oppgaver for 
Ole Harald. Jobben han gjør i Shell 
blir lagt merke til. Eikmaskin er 
inne i en krise, og trenger en stødig 
hånd til å omstrukturere selskapet. 
I 1979 får han ansvar for rehabi-
litering av fi maet. Han blir der i 
fem år før han returnerer til Shell 
i 1985, denne gang som salgssjef 
for Rogaland og Agder. I 1989 får 
han ansvar for hele Vestlandet fra 
Kristiansand i sør til Kirkenes i nord, 
en stilling han har fram til 2007 når 
han går av med pensjon.

Et liv utenfor næringslivet
Men det er ikke en mann som 
hviler på sine laurbær vi har med å 
gjøre. Med halv stilling som konsu-
lent og medeier i Innkjøpsassistan-
se Vest på Forus og 50 % engasje-
ment som konsulent i Shell Energi 
er han full av arbeidslyst. Engasje-
mentet går langt ut over nærings-
livet. I alle år har han deltatt i det 
kristne arbeidet lokalt. I Tananger 
har han vært fast søndagsskolelæ-
rer i mange år. Senere har han vært 
kirketjener og klokker. 

I Normisjon har han vært engasjert 
på regionnivå i ulike roller. Han er 
en kjær forkynner på bedriftsan-
dakter på Nord-Jæren. 

Ole Harald er takknemlig for det 
han har fått vært med på. Driv-
kraften har vært å se det enkelte 
menneske. 

– Vi lever i en tid hvor mennes-
kets verdi måles i penger. Men livet 
handler om så mye mer enn det. 
I vår tid er det et sterkt fokus på 
kompetanse, mindre på mennes-
kene selv. Det har vært viktig å vise 
til en glad kristendom, og at troen 
kan være en naturlig del av livet.

Solborg tur-retur
Det begynte på Solborg, og det 
fortsetter her. Ole Harald brenner 
for skolen. I fle e perioder har han 
vært med i skolens styre. De siste ti 
årene har han vært styreleder. 
– Solborg en skole som har klart å 
forandre seg med tiden. Samtidig 
tar den vare på grunnverdiene: 
Menneskeverd, verdsetting av den 
enkelte og syn for at vi har ulike 
ressurser. 

Det engelske ordet «Grand» kan 
ha fle e betydninger: Stor, romslig 
og dannet, tre begreper som alle 
passer til Ole Harald. En dannet 
mann med et stort og romslig 
hjerte. Vi tror det kan passe godt 
å beskrive Ole Harald som en 
Solborgs Grand Old Man. 

Brennende engasjert
Ole Harald Myklebust (elev 1960-61) får kongens fortjenestemedalje.

Stort øyeblikk: Her får Ole Harald 
Myklebust det synlige bevis på at 
han har mottatt Kongelig fortje-
nestemedalje i sølv. Det er ordfører i 
Sola, Ole Ueland, som stod for over-
rekkelsen.                Foto: Erik Rørtvedt.
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Feiring med familie og venner: Ole Harald inviterte både slekt og venner til Solborg i anledning den store dagen.                                                    Foto: Geir Ertzgaard
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A K T U E LT

Før:  I 1989 fikk olborg nytt inngansparti som 
så ut som inngangen til et moderne kjøpesen-
ter den gangen. Med den stilfulle buen med 
Solborg-logoen over skyvedøren så det riktig 
innbydende ut. Men nå er dette dessverre 
skiftet ut og det er alle i personalet på bildet 
også-med unntak av Aud. Bildet er fra 1998. 
Fra venstre ser vi Elin Hageland, Per Inge Veg-
geland, Olav Kjetilstad, Per Inge Worren, Aud 
Kaltveit (nå Undal), Edel Vasstveit og Magnhild 
Mo.

Nytt inngangsparti

Nå: Slik ble det nye inngangspartiet. Buen er 
fjernet og en grå, moderne fasade som skal stå 
i stil med resten av Vestborg, ble løsningen. Om 
deler av årets personale står i stil med bygget, 
kan diskuteres. Forandring fryder eller fryder 
forandring? Her har vi prøvd å gjenskape bildet 
fra 1998 med noen av årets personale: Fra ven-
stre Siv Eli Sundvoll, Haldis Glendrange, Helge 
Stråtveit, Hans Petter Nordal, Aud Undal, Mai 
Nguyen og Bjørg Marit Amdal. 
Foto: Sveinung Gjerde



16 I Solborgbladet

S O L b O R G  1 0 0  Å R

16 I Solborgbladet

Solborgs nye jubileumsbok skiller seg fra mange andre jubileumsbøker 
i format, layout og innhold. Da vi for nesten to år siden skulle klekke 
ut idéer til 100-årsboka, ønsket vi å tenke nytt og annerledes. Både da 
skolen var 50 og 75 år ble det laget jubileumsbok med grundig histo-
risk dokumentasjon og presentasjon av skolens virksomhet. Et historisk 
tilbakeblikk har vi selvfølgelig også med i denne jubileumsboka, men 
vi har valgt å fokusere på de siste 25 årene og gjøre det med en vri som 
samtidig forteller en del om Solborgs «liv og lære». Vårt mål og ønske er 
at du som har gått på Solborg i løpet av de siste 25 årene skal kjenne deg 
igjen. Hvert kull fra 1988 og frem til 2013 har derfor fått sine egne sider 
med kullbilde og glimt fra året. Og svært mye har skjedd på Solborg siden 
forrige jubileumsbok i 1988. Bredde, mangfold og nytenkning har vært 
Solborgs styrke. Mange linjetilbud, skoleturer til alle verdens kontinenter, 

et trofast personale som jobber godt for å skape en skole å bli glad i, 
tidligere fornøyde elever, nyheter og glimt fra hvert år er noe av det du får 
møte i denne boka.

Litt «skjematisk» består boka av følgende for hvert av de 25 siste 
 skoleårene;

– Skolebilde med navn på hver enkelt elev og ansatt.
– Et personalportrett (av de med lengst fartstid på Solborg de siste 25 

årene.)
– Et elevportrett (et tilfeldig utvalg fra hvert kull)
– Tre hendelser som skjedde i verden, i Norge og på Solborg (mest om 

Solborg selvsagt : )
– 25 forskjellige linjepresentasjoner 
– 25 korte reiseskildringer fra Solborgs mange reisemål.
– Hva Solborg tilbyr (her har vi samlet 25 forskjellige «påstander» om hva 

Solborg som skole ønsker å gi og tilby sine elever) 
– Mange bilder som forteller en historie

I tillegg har vi tatt med;
– Litt om bydelen Tjensvoll og om skolens nærmeste naboer 
– Kort om Solborg fra A til Å 
– «Slik husker du kanskje Solborg-året?»
– Profile te Solborg-elever
– Personalet siste 25 år
– Hilsener til jubilanten 

Vi ønsker at du som kjøper denne boka gjennom bilder og tekst skal få 
et godt glimt av jubilanten. Håper du koser deg meg boka og har gode 
minner fra tiden på Solborg. Vi er stolte av skolen vår, vi har virkelig «en 
skole å være gla´ i!»

Jubileumsboka koster kr 290 + eventuell frakt og kan bestilles ved å 
 kontakte skolen på tlf. 51 51 01 00 eller mail: solborg@solborg.fhs.no

1

Solborg folkehøgskole

100 år

En skole å  
bli glad i!

1913 - 2013

Jubileumsboka 1913–2013, 
Solborg 100 år!
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Solborg folkehøgskole feirer i år 
100-årsjubileum, og vil markere 
dette med å arrangere en fantastisk 
konsert i IMI Forum i Stavanger  
lørdag 2. november kl 19.30.

På scenen vil det stå en rekke artister som 
tidligere har gått på skolen. Solborg har invitert 
noen av de som  gjennom årene har utmerket 
seg spesielt innen musikk og teater/scene.            

I tillegg vil blant annet Rita Eriksen stå på 
scenen, det vil bli gjensyn med Les Misérables, 
stort felles skolekor som alle kan delta i og 
andre flot e musikalske opplevelser i tillegg til 
underholdning og andre festlige innslag. Alt vil 
skape gode minner fra tiden på Solborg. 

I tilegg til konserten, vil det både før konser-
ten og i pausen bli et minneverdig gjensyn med 
Solborg. Foajéen i IMI forum vil denne kvelden 
bli gjort om til en miniutgave av Solborg, og 
opplevelsene vil stå i kø...

Spre dette på facebook og til dine med-
elever og få til en skikkelig reunion med ditt kull 
denne helgen. Bestill billige flybillet er og tog-
billetter nå og sett av helgen 1. - 3. november. 
«Solborg i 100» kan du ikke gå glipp av. Konfe-
ransierer på festen blir Per Øystein Kvindesland 
og Bjørn Olav Skjævesland fra NRK.

Billetter og mer informasjon om arrangementet 
vil bli lagt ut tidlig i september. Men hold av 
kvelden allerede nå!

Jubileums konserten 2. november
Dette må du ikke gå glipp av, dette blir  tidenes  største Solborg -arrangement!

100-åringen sett ovenfra: Her 
skimter vi multisportelev Mathias 
Bodin bak spakene i et helikop-
ter som svever over Solborg en 
aprildag i år. Et oversiktsbilde over 
jubilanten i jubileumsåret.  
Foto: Hans Petter Nordal
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Av Hans Petter Nordal

I april i år tok Anders Engesæter den kronglete 
reisen fra Førde til Stavanger bare for å være 
med på et sponsorløp for Solborg folkehøg-
skole. Anders var elev på Global United-linja for 
to år siden og stipendiat i fjor. Men i år jobber 
Anders som portør på sykehuset i Førde og hos 
XL Farsund Bygg som lagerarbeider. 

– Men hvorfor reise helt fra Førde til Stavanger 
for å delta på et sponsorløp?

– For det første er jeg veldig glad i å løpe. Jeg 
liker å pine meg selv, finne ut vor grensene går 
og slite litt. Og når jeg samtidig kan delta på et 
løp med mening, så gjør jeg dette med glede. 
Jeg har selv vært to ganger i Kambodsja og sett 
med egne øyne hvor kjærkommen hver krone 
er. Så det minste jeg kan gjøre er å løpe for at 
folk skal få det bedre. Det koster meg lite, men 
betyr mye for folk som lever under fattigdoms-
grensen.

Hjelp til selvhjelp
Prosjektet som Solborg folkehøgskole støtter 
i Kambodsja har fått navnet PARCE. Det er et 
hjelp-til-selvhjelp-prosjekt, dvs. sørge for helse-
fremmende latriner, vise hvordan man skaffer 

seg rent drikkevann, grave kanaler for å sørge 
for vanntilførsel til ellers uttørrede risåkrer og 
utfordre folk som fremdeles lever i spenningen 
fra Røde Khmer sin tid til å dra lasset sammen.

– Ja, det er rart å tenke på at landet for tretti 
år siden opplevde at en fjerdedel av befolknin-
gen ble drept direkte eller indirekte av Røde  
Khmer sine grusomme herjinger. De måtte 
starte helt på nytt og ta tak i de mest grunn-
leggende behovene. Tenk hvis det var oss det 
gjaldt, ville ikke vi satt pris på hjelp fra andre, 
sier Anders tankefullt.

Får mye støtte
Tilsammen på de i alt 126 kilometerne Anders 
har tilbakelagt rundt Mosvannet har det blitt 
noen tusen kroner.

– Første året sprang jeg inn ca. 3 000 kroner. 
Jeg har hvert år fått støtte av fi maer på hjem-
plassen, pluss familie og venner. 

I år støttet Anders sitt eget løp med 1000 
kroner i tillegg til at han la ut for reise, kost og 
losji.

Iron Man
Foruten løping, liker hardhausen Anders å gå på 
ski, sykle og drive styrketrening.

– Ja, jeg liker å sette meg nye mål. I år gikk 
jeg Birken på ski, i sommer skal jeg være med 
på Iron Man i Haugesund og i høst skal jeg 
delta i Oslo Maraton. Jeg elsker å trene og å 
reise.

I løpet av sine 22 år har han allerede vært i 
Kenya, Etiopia, Thailand, Laos, Kambodsja, Bor-
neo, Hong Kong og noen europeiske land.

– Mitt neste reisemål er Australia, og hvis jeg 
kan kombinere det med maraton i Sydney, så 
hadde det vært drømmen, avslutter Førdegut-
ten.

Tre maraton for Kambodsja

Løper for Kambodsja: Førde-gutten Anders 
Engesæter i aksjon der han løper i alt 14 runder à 
3,1 kilometer rundt Mosvannet i Stavanger.
Foto: Ingrid Rabbe Larsen

Det kan virke som Anders Engesæter (22) fra Førde har «løpetid» 
når han kommer til Solborg folkehøgskole i Stavanger. For tredje 
år på rad så løper han fjorten ganger rundt Mosvannet og tilbake-
legger en helmaraton. 
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Vannrett:
 1. Solborgutgivelse i 2013
12. Donor 
13. Hjem
15. Maler
16. Romertall
17. Navn
19. Pikenavn
20. Legemsdel
21. Guttenavn
23. Stilne
24. Tjern (nynorsk)
25. Kasser
27. Kroppsdelen
28. Adspredelse
29. Ektefelle
30. Pikenavn
32. Veier
33. Så
34. Signal
36. Anslå
37. Avgift på engelsk
38. Fugler
40.  Øke
41. Tall
42. Yrer
44. Byge
45. Årstid
47. Militært oppbevarings-
sted

Loddrett:
 1. Solborgmarkering   
(02.11.13)
 2. To like
 3. Utvekst i foten
 4. Prise
 5. Fint
 6. Atale
 7. Huske
 8. Svensk pikenavn
 9. Tigger
10.  Tre
11.  Solborgstudent
14. Selskapsdansen
15. Hobby
18. Tresort
20.  Messe
22. Snu
24. Forsikringsselskap (tidl.)
25. Smerte
27. Direkte
31. Grønnsak
34. Tre like 
35. Kue
38. Klare
39. Butikkjede
42. Treg
43. Rydder
45. Skue
46. Rudyard Kipling
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Det holder å sende inn løsningsordet for både sudokuen 
og kryssordet. Løsningsordet for kryssordet er ordet du 
får i 11 loddrett og i sudokuen skal vi frem til et av Sol-
borgs mange reisemål. Svarfrist er 1. oktober 2013. 
Vinneren er med i en trekningen av en premie.

Vinneren fra forrige konkurranse ble Anlaug Olafsrud fra 
Spydeberg. Vi gratulerer!
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b ilder  o g bl inkskudd fra  året 

Mannen fra Zambia: Dette bildet vant 2. premie i bladet Reiselivs 
fotokonkurranse om bilder fra Afrika. Ingrid Rabbe Larsen møtte 
ham på Zambias eneste eldrehjem i Livingstone. 
Foto: Ingrid Rabbe Larsen

Skyskraperbyen: Kamilla Skauge og Maren Nøtsund på Global Village nyter 
den flot e utsikten over Hong Kong.                                       Foto: Kristine Bolseth

På sykkeltur: Global Village-klassene tenker grønt og tar sykkelen fatt når de 
drar på tur i Asia. Her fra Chipaht, sør i Kambodsja.               Foto: Geir Ertzgaard
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«blokk United»: Her setter GV United-elevene 
opp en dobbeltblokk i kampen mot Sandnes 
læringssenter.                         Foto: Stine Grønolen

Filmer så skummet står: Eirik Husøy Lie er ute i skumbølgene i Byron 
Bay i Australia og filmer det e spesielle naturfenomenet ved soloppgang. 
Foto: Hans Petter Nordal

«Se min kjole...»: Her poserer Maja A. Osberg fra KMD sin selvsydde kjole 
på en benk ved Mosvannet en kald februardag.                Foto: Mia Eilertsen

På elefantryggen: Film & Mediaklassen prøvde elefantridning i Bangkok før de tok turen videre til 
Australia. Her med lærer Silje Solheim i front.                                                          Foto: Hans Petter Nordal
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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. 
r egne stykket forteller at vi trenger fle e 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. 

v i 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
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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 s ikkelig 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

Her er noe av 
det som skjer på 
 Solborg i høst:
28. august: Skolestart

31. august: Personalets elevkveld

 1. september: Tur til Preikestolen

 6. september: Valgdebatt- besøk av 
politiske partier

21. september: ”Det store showslaget”- 
elevkveld

24. september: Jubileumslunsj

25. september: Beredskapsøvelse i 
 samarbeid med Sjømannsmisjonen

28. september: Elevkveld ved Adventure

19. oktober: Alles geburtsdag

24. oktober: Konsert ved Rampelys

 2. november: Jubileumskonsert,  
Solborg 100 år!

 9. november: ”På fluk ”, rollespill  
v/ Røde Kors

14. november: ”God kveld, Solborg!”  
ved Film & Media

18.-30 .november: ”Kardemommeby” 
ved Rampelys Scene.  
Film & Media har praksis og Global 
Village er på tur til Sør-Øst Asia.

 1. desember: Julegrana tennes.

 7. desember: Elevkveld  
v/ Multisport Pluzz

 8. desember: Lysmesse

 9. desember: Auksjon ved Multisport 
Pluzz

10.-12. desember: Innsamlingsdager, 
Solidaritet

17. desember: Juleverksted

18. desember: Julefest

19. desember: Juleavslutning

Solborg 100 år!
Stor jubileumskonsert og underholdning i IMI Forum, Stavanger, 
lørdag 2. november kl. 19.30. Men det skjer mye også før konserten.
Sett av datoen og bli med på tidenes Solborg-arrangement.

Smak av sommer: Dette bildet som solborgelevene er vitne til i Asia gir en fornemmelse om at solen 
er til å ta og føle på og en fantastisk gave som er gitt oss mennesker.
Foto: GV Foto



Returadresse: 
Solborg Folkehøgskole, 

4021 Stavanger

B 

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

De ansatte i 
 jubileumsåret 
ønsker alle en riktig 
god sommer!


