
• Globale Ghana-farere
• Fantastisk julekonsert
• Solborgelever hjelper flyktninger
• Kunst og kunstnere inntar Solborg

Nr. 2   2015   Årgang 86Populære fang: Frøken tante Sofie, Ane Jørgensen, og trikkefører Syversen, Tiril Brinch Pladsen, 
med to av de ialt 3500 barna som så «Folk og røvere i Kardemommeby».        Foto: HP Nordal 
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A N D A K TA N D A K T  ved Terje Todnem (lærer på Multisport Pluzz)

Hjelpere i nøden
Solborgelevene Adrian Cemalovic 
og Bjørn Porsum skal tilbringe 
julen med flyktninger på øya Chios 
i Hellas. – Dette blir nok en jul helt 
utenom det vanlige og som vil 
sette spor for resten av livet.

Kunstnerbesøk
– Lyset, havet og raske skiftninger 
gjør noe med sinnet, og dette 
ønsker jeg å gi uttrykk for på et 
lerret, sier kunstner og tidligere 
Solborgelev, Dag Telhaug, som 
gledet mange med sin maritime 
kunstutstilling på Solborg før jul.

Fire om sitt opphav
Av årets Solborgelever er det flere 
som har utenlandske aner og her 
kan du lese om fire personer som 
går på fire forskjellige linjer og har 
fire forskjellige bakgrunner.

Rom for oppussing
I høst har både rom og vegger fått 
ny glans på Solborg. I dette num-
meret kan du se noen av «oppuss-
ningsprosjektene».

Jesus - brobyggeren!
Jeg har nettopp vært på åpningen av Sandsfjord bru i Suldal kommune.

Bruer og tunneler betyr som regel store forandringer og endring av vanlige rutiner i 
dagliglivet for en selv og mange andre. 

- Denne broen er en av de sjeldne nå til dags - den er bomfri! 
Broer og tunneler «går seg som oftest ganske fort til» uten at en tenker daglig så 

mye på endringer som har skjedd. Men denne broen bør en bite seg merke i - den er 
helt fri til å passere! - Hvem er de som kjører lange omveier for å slippe å kjøre over en 
gratis bro?

Jesus prøvde å bygge «broer» mellom seg selv og himmelriket ved blant annet å 
fortelle historier gjennom liknelser. Liknelsene lar oss selv avgjøre hvilke «broer» vi ser 
og hva liknelsene egentlig innebærer. -Heller ikke her er vi særlig flinke til å se og ta inn 
over oss hva disse «bro»-historiene egentlig innbærer og hva Jesus ville si oss. 

Et barn er oss født, - et barn er oss gitt, - din Konge kommer til deg… Julens bud-
skap kommer over oss fra mange kanter nå i jula. Det står flere steder i Bibelen - SE... 
eller HØR... vi oppfordres til å bruke vårt syn og vår høresans til å prøve å forstå og ta 
inn over oss liknelsenes sannhet og hvilke broer i livet som er viktige…

Hva er det han vil at vi skal innse? Først av alt at vi er er med på noe stort i dette 
livet på denne vår jordklode, vi er betydningsfulle, vi er viktige og vi er ment for et 
himmelrike,- for å komme dit finnes det én bro. Men vi er flinke til å overse og glemme 
konsekvensene av broen Jesus bygde mellom oss og Gud! La oss innse våre svakheter 
og klamre oss til den broen som , ja HØR, den er uten bompenger, gratis passering!  Det 
er godt nytt. Du er fri til å passere! Gavepakken er din! Hvem er du som kjører lange 
omveier...?

- Himmelriket er rett på andre siden!



Solborgbladet I  3

Året 2015 er snart historie og 
det er tid for oppsummering av 
første semester av skoleåret 15/16. 
Lørdag 22. august ankom 154 nye 
spente elever i følge med sine fore-
satte til åpningsfest. Hver linjelærer 
skulle presentere sin linje på en 
ny og kreativ måte på åpnings-
festen.Dagen etter, søndag, ville 
vi vise både elever og foresatte 
Rogalands turistmagnet, nemlig 
Preikestolen. Og for en dag det 
ble, med nydelig vær og en mektig 
naturopplevelse. 

Deretter har det bare gått 
slag i slag med bl.a. personalets 
elevkveld, «Det store showslaget», 
Jobbskaper-prosjektet, «På flukt», 
lovsangskvelder, konserter, elev-
kvelder, linjeuker, utenlandsturer 
for Global Village-klassene, God 
kveld, Solborg!, Halloweenkveld, 
Alles gebursdag, Kardemommeby-
forestillinger, auksjoner, Jesus 2015, 
juleverksted, lysmesse, julegranten-
ning, Solborgs julekonsert m.m.

Interessante gjesteforelesere
Det siste året har vi satt litt fokus 

på psykisk helse, sunn livsstil og 
bærekraftig utvikling. Vi har bl.a. 
hatt en teaterforestilling ved 
bergenseren Arild Brakstad om 
psykisk helse. Videre har vi hatt be-
søk av KRIK-grunder Kjell Markset, 
som har snakket om sunne vaner 
for kropp og sinn. Og for sjette år 
på rad har musiker og foredrags-
holder Hans Inge Fagervik fortalt 
våre elever om bl.a. skadevirk-
ninger og farer ved ulike rusmidler. 
Vi har også hatt besøk av Kirkens 
sosialtjeneste og Psykisk helse for 
ungdom m.m.

Nye naboer
Året 2015 vil bl.a. huskes for den 
store flyktningstrømningen fra 
Syria. Og i den forbindelse har 
vår nabo, Hotel Alstor, i høst blitt 
akuttmottak for nesten 200 nye 
flyktninger. Og vi på Solborg har 
ønsket å være en ressurs og hjelp 
for familier som har måttet rømme 
landet sitt. 

Vi har også fått nye naboer i Sol-
borgvillaen der Alpha begravelses-
byrå har holdt til i over 6 år. Nå 

har Kirkens sosialtjeneste overtatt 
kontorlokalene der. 

Kunsten inntar Solborg
I denne utgaven av Solborgbladet 
er det viet mye plass til kunst og 
kunstnere i ulike former. Begge 
Solborgportrett av tidligere elever 
er i dag kunstnere med hvert sitt 
kunstneriske uttrykk. I tillegg har vi 
to kunstnere i våre to vaktmestere. 
Mindor Vårvik og Sven Sunde har 
gjort nye kunstneriske grep med 
rom og ytre fasade av skolen. I 
dette nummeret kan du se noen 
av resultatene. I disse dager er det 
siste badet på Nyborg restaurert. 
Nå har samtlige bad på hele Ny-
borg fått en ny ansiktsløftning.
I tillegg har internatgangene på 
Nordborg fått lyse, fine farger.   

Gaven
Nok en jul ligger foran oss og med 
all uroen som er i verden og folk 
på flukt fra sine hjemland, så er 
den største gaven du kan gi å være 
noe for noen. Det du gjorde mot 
en av mine minste gjorde du mot 

meg...er ordene fra Han som ble 
sendt som en gave til oss mennes-
ker for 2015 år siden. Tenk på deg 
selv som en gave til mennesker 
rundt deg, slik Jesus var en gave til 
hele folket. Hva med å åpne opp 
din hjertedør og vise det samme 
sinnelag og den samme kjærlighet 
som Jesus møtte mennesker i nød 
med? Be om å bli til velsignelse 
for noen og en stemme for de 
stemme løse. Verden trenger DEG!

S I D E N  S I S T

Utgis av Solborg Elevlag
Redaktør: Hans Petter Nordal

Bankgirokonto: 3230.23.93833
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SOLBORGBLADET

Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger

Tlf. 51 51 01 00 - Fax. 51 51 01 01
e-post: solborg@solborg.fhs.no

www.solborg.fhs.no
Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal

En reise som forandrer
Sterke inntrykk møter oss i Sørøst- 
Asia; Slum, korrupt regime, miljøka-
tastrofer. Vi ser, vi hører, men gir vi 
dem en stemme og en mulighet? 
Får de plassen de skal ha i lands-
byen vår – den globale landsbyen? 
Der alle må hjelpe til.

Perlespiren og Skøyteløper´n
En av høstens store begiven-

heter på Solborg, nemlig «Folk og 
røvere i Kardemommeby» hadde 
bl.a. to aktører du skal bli bedre 
kjent med.
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– Verdenssituasjonen gjør noe 
med oss, vi kan ikke bare sitte her 
hjemme og se på, vi må handle. 

Bjørn Porsum (21) og Adrian 
Cemalovic (19), begge elever ved 
Solborg, gjør ord til handling. 
Lørdag 12. desember setter de 
seg på flyet til Chios i Hellas for 
å bidra som frivillige i det sårt 
trengte hjelpearbeidet.

Av Hans Petter Nordal

Hva som vil møte de to ungdommene er forelø-
pig litt uklart, men de må være forberedt på at 
dette kan bli mentalt tøft.

– Ja, dette er veldig impulsivt og vi har ikke 
fått så god tid til å forberede oss, sier Bjørn. Han 
så plutselig en venn av seg fra videregående 
dukke opp på TV2 i “God morgen, Norge” som 
mentor for en flyktningegutt, ble brått interes-
sert og tok straks kontakt. 

– Ja, min venn Abby kunne fortelle at orga-
nisasjonen «Dråpen i havet» trengte mange 
frivillige til hjelpearbeid. Det ankommer mellom 
2000 til 5000 flyktninger hver måned til Chios i 
Hellas og det er svært få til å håndtere hjelpear-
beidet. Det hersker total kaos der.

Kort frist
Bjørn tok kontakt med organisasjonen «Drå-
pen i havet» og fikk til svar: «Kan du reise på 
lørdag?» «Og du må gi oss svar innen kvelden».

– Her måtte det rask handling til. Kriteriene 
de stiller er at vi må ha god fysikk og helse, 
kunnskap innen livredning, ha tatt sanitetskurs, 
og ha interesse for hjelpearbeid. 

– Hva slags type arbeid venter dere?
– Vi skal hente klær, mat, ha vakthold og 

speide etter folk som kommer i land på stranda, 
ta de med i buss og skysse dem videre til 
flyktningeleirer. Det er mennesker som oss med 
samme følelser, lengsler og behov. Vi må være 

gode medmennesker og gi av oss selv.

«Kjent det på kroppen»
– Men hva sier familien deres til dette? 
– I utgangspunktet var de litt skeptiske og 
kritiske. De ba meg tenke nøye igjennom hva 
som ville møte meg av utfordringer og tøffe 
oppgaver. Ellers har de vært svært positive og 
forståelsesfulle, sier Adrian Cemalovic. Og hans 
foreldre vet hva de snakker om, de var selv 

Solborgelever bruker juleferien til hjelpearbeid:

Hjelper flyktninger i Hellas

De gode hjelperne: Internatkompisene Adrian og Bjørn har rom for andre denne jula. 14 dager av sin 
juleferie skal de bruke til å hjelpe flyktninger som kommer i land på øya Chios i Hellas. Foto: Hans Petter 
Nordal
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Asylsøkere 
på Alstor

 
Mandag 16. november fikk Solborg folkehøg-
skole mange nye naboer. 170 asylsøkere fra 
flere land ble innlosjert på et nyopprettet akutt 
asylmottak på First Hotel Alstor.

Dette er nytt og spennende! Hvem er alle 
disse menneskene og hvordan vil det være for 
de å komme til Stavanger, om enn bare en kort 
tid av sine liv?

Solborg ønsker asylsøkerne velkommen som 
naboer og har opprettet god kontakt med både 
lederen av Hero og Idrettsrådet på Tjensvoll. 
Her er flere muligheter til samarbeid. 

Allerede kvelden før ankomst var 16 elever 
og en lærer med på å montere nye køye senger 
på Alstor, dette gjennom samarbeid med 
Idrettsrådet.

GloBall United har spilt fotball med en gjeng 
fra asylmottaket og flere elever har vært ”fad-
dere” på arrangementer, som på håndballkamp 
i Stavanger idrettshall.

Barnefamilier har blitt invitert til å se teater-
forestillingen ”Kardemommeby” som spilles av 
elever fra Rampelys Scene.  

I tillegg har Solborg FHS et samarnbeid med 
IMI-kirken gjennom aksjonen www.vivilhjelpe.
no . I månedene fremover vil Stavanger kom-
mune motta kvoteflyktninger og det vil nok 
stømme på med flere asylsøkere. IMI-kirken 
har forberedt seg godt og er klar med veldig 
mange gode ordninger for å ønske asylsøkere 
velkommen inn i vårt samfunn. Du kan bli fad-
der, være besøkshjem, øvelseskjøre, delta på 
språkcafe og norskopplæring m. m. De ulike lin-
jene på Solborg vil tilby aktiviteter for flyktnin-
ger og asylsøkere utover i skoleåret. Kanskje vil 
vi tilby skoleplass for 3-4 flyktninger på nyåret.

Av Anne Marit Træland

flyktninger fra Bosnia og takker enormt for den 
hjelpen og støtten de fikk.

Både Adrian og Bjørn er vokst opp i trygge 
omgivelser her i Norge, henholdsvis på Voss og 
i Oslo. Og de har selv fått en liten fornemmelse 
av hvordan det er å være flyktning gjennom 
prosjektet «På flukt» i regi av Røde Kors som 
Solborg folkehøgskole hadde som et seminar 
i høst.

– Vel, vel, vi var bare et døgn uten mat og 
søvn, hadde bra med klær på oss og var i  
trygge omgivelser. Tenk da på folk og familier 
som har vært drevet på flukt i flere dager og 
uker fullstendig utmattet, trøtte, slitne, sultne, 
utrygge og frustrerte. Vi klarer ikke å forestille 
oss det en gang. 

Meningsfull julefeiring 
– Hva er dere mest engstelige for?
– Jeg vet at jeg kommer til å få mange sterke 
bilder i hodet og høre mange sterke livs-
historier. Men det jeg er mest uforberedt på, 
er hvordan jeg eventuelt takler å få et lite barn 
opp i armene som kjemper mellom liv og død 
og der min kompetanse kan være avgjørende 
for et menneskes liv, forteller Adrian.  

– Dette setter livet litt i perspektiv og får 
meg til å tenke over hva livet egentlig går ut 
på. Selv om jeg selvfølgelig aller helst ville vært 
hjemme og feiret en trygg og tradisjonell jul 
med familien, så er dette en “Once in a lifetime-
mulighet”. En jul der jeg kan utgjøre en forskjell 
og være noe for andre. Er det ikke det julen 
egentlig handler om da, å være noe for andre?, 
spør Bjørn engasjert. 

Bjørns pågangsmot og engasjement har han 
nok arvet fra sin kjære bestefar, Arne Porsum, 
mangeårig sportskommentator i NRK.

– Jo, farfar var utrolig engasjert i alt han fore-
tok seg, så det ligger nok litt i blodet. Selv vil 
jeg prøve å dokumentere og filme noe av det vi 
opplever i Hellas. Jeg er utrolig spent. Dette blir 
en jul jeg garantert vil huske for resten av livet.

Nye leie takere 
i Villa  Solborg
Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfat-
tende diakonal og ideell stiftelse som tilbyr 
tjenester innen helse- og sosialfeltet. De gjør 
et viktig arbeid innen barnevern, fosterhjem, 
psykisk helsevern, rusbehandling og arbeid 
for utviklingshemmede. Kirkens Sosialtje-
neste driver sin virksomhet ut fra et tydelig 
verdigrunnlag. På landsbasis er det over 400 
ansatte i virksomhetene. 

Her i Stavanger har Kirkens Sosialtjeneste 
på oppdrag av Helse Vest ansvar for et 
behandlingstilbud for unge mennesker som 
har en fortid som rusmisbrukere. De har en 
døgnklinikk og en poliklinikk. Bofellesskapet 
er i dag på First Hotel Alstor.

Disse unge menneskene har hatt en van-
skelig fortid. Nå skal de få hjelp til å bygge 
framtiden. Omsorg, personlig nærvær og 
engasjement står sentralt i behandlingsopp-
legget og er en grunnleggende forutsetning 
for vekst. 

I Villa Solborg har Kirkens Sosialtjeneste 
kontorfellesskap for sine ansatte. De har an-
satt fagpersoner med kompetanse innen det 
aktuelle fagområdet. I behandlingen legges 
det vekt på samtale og veiledning. Et me-
ningsfylt ukesprogram med mye aktiviteter 
er viktig. Det legges til rette for matlaging, 
idrett og andre positive fritidssysler. 

For mer informasjon se: 
www.kirkenssosialtjeneste.no

Kjell Konstali
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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 ?

Dag Telhaug var elev 
på Solborg i 1970/71 
og er i dag en anerkjent 
kunstner. Han bor på 
Spangereid, 9 km fra 
Lindesnes fyr. Her har 
han utsyn til skjærgår-
den og lever tett på 
elementene. 
– Lyset, havet og raske 
skiftninger gjør noe 
med sinnet, mener Dag.

Av Kjell Konstali

– Jeg er fasinert av naturfenome-
nene som jeg opplever her på 
Spangereid. Hver årstid har sin 
sjarm. Nå om høsten og vinteren 
kan vind og storm skape bevegel-
ser som fasinerer. I den blå timen 
om vinteren kan jeg sitte og se på 
sjøen og fargespillet. Fargen gjør at 
man blir dratt ut i universet. Blått 
er min farge, sier Telhaug.

Maritime bilder
Dag Telhaug maler maritime bilder. 
Motivene finner han rett utenfor 
stuedøren. 

- Sørlandet har en unik skjærgård. 
Hvem blir ikke betatt av holmer 
og skjær, sier Telhaug. Og så har vi 
menneskene som bor langs kysten 
og livnærer seg her. Mye av den 
gamle kystkulturen er nå historie. 
Men jeg henter inspirasjon i de 
gamle uthavnene og lokalsamfun-
nene i mitt nærområde.

Utstilling på Solborg
Siste helg i november fikk vi 
mulighet til å oppleve Telhaugs 
malerier. Villa Solborg var gjort 
om til utstillingslokale. Naturbilder 
dominerte utstillingen. Hovedsake-
lig maritime bilder med motiver fra 
Sørlandet og Jæren. 
Mange var innom og tok en prat 

med kunstneren. Også tidligere 
lærere og kullinger til Telhaug.

En livsreise
I mange av Telhaugs bilder ser vi 
seilskuter og båter. 
– Det var slik transporten  foregikk 
i gammel tid. Båten uttrykker reise. 
Vi er alle med på en livsreise. Båten 

Skiftende lys i mørketid

Billedtekst: Hjemme hos kunst-
neren: I sitt atelie på Sprangereid 
har kunstneren Dag Telhaug brukt 
utallige timer med å male.   
Foto: Kjell Konstali
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er symbol på denne reisen. I kirken 
møter vi også kirkeskipet. 
Dette symbolske språket fører Tel-
haug inn i flere av sine bilder som  
har en annen uttrykksform enn det 
naturalistiske.

Lærer og kunstner
Dag Telhaug hadde i unge år lyst til 
å bli sjømann i likhet med onklene 
på morens side. Det ble det ikke 
noe av. Men han har vært med på 
fiskebåt.

Så ble det lærerskole i stedet . 
Nå kombinerer han malingen med 
å være lærer i ungdomsskolen.

Solborgåret
Dag Telhaug tenkte seg først inn 
i militæret etter gymnaset. Men 
han kom ikke inn. Da var det at 
folkehøgskole ble aktuelt. Men 
skoleåret var allerede godt i gang. 
En måned på etterskudd startet 
han på Solborg i 1970. Saken 
hadde seg slik at far til Dag og 
far til tidligere rektor på Solborg, 
Karl Eielsen, var venner. De bodde 
begge på Vigmostad i Lindesnes 
og reiste rundt og sang sammen. 
Gjennom denne kontakten ble det 
så ordnet skoleplass.

Studentlinje
Dag gikk på studentlinjen. Det var 
første året Solborg hadde en slik 
linje. Elevene på studentlinjen var 
noe eldre enn de andre folkehøg-
skoleelevene. 
– Vi var en sammensveiset gjeng, 
minnes Dag. Vi hadde mye teorifag. 
Det var mediefag, norsk, kristen-
dom og musikk. Mange tok også 
examen philosophicum. Noen 
laget plastbåter. Dette skoleåret 

var det også mange flinke idretts-
folk. Noen spilte fotball og deltok i 
serier, minnes Dag med glede. 

For Dag var et år på Solborg 
viktig som et modningsår og en 
ideell start på det voksne livet. Han 
framhever også kameratskapet 
og den gode kontakten mellom 
elevene. 

– Det var et unikt felleskap mel-
lom oss, sier Dag.

Per Tveit
Musikeren Per Tveit var et 
midtpunkt i elevkullet skoleåret 
1970/71. 
– Han var et unikum. Musikalsk og 
engasjert på så mange områder. 
I timene var det ikke alltid han 
fulgte med. Per kunne være i sin 
egen verden. Kladdet på sanger og 
skrev noter. Vi så allerede da at vi 
hadde en stor musiker i vår midte.

Unges misjon
I 1970 var det et stort kristent ung-
domsmiljø i Stavanger. Ungdom-
mer fra Stavanger, fra lærerskolen 
og Misjonsskolen var samlet om 
lørdagskveldene i Misjonssalen. 
Det var frisk sang og fine møter. 
Dag minnes denne tiden med 
takknemlighet. 
– Solborgelever deltok på disse 
kveldene. Men vi måtte skynde oss 
hjem. Vi rakk akkurat innetiden. 
Lærerne møtte oss på veien.

”Der det nye livet lever”
Dag kommer stadig tilbake til Per 
Tveit. Per ble MS syk i 1992 og 
døde i 2012. 
– Han hadde en livsvilje som var 
fantastisk. Sykdommen og de 
begrensninger den medførte, stop-

pet ikke Per. Han brukte galgenhu-
mor som våpen og snakket mye 
om det kristne håpet. Per Tveit 
laget melodier til tre salmer i den 
nye salmeboken for Den norske 
kirke som ble tatt i bruk i 2013. 
Mest kjent er nok sangen ”Der det 
nye livet lever.”

Per er også kjent for uttrykket 
”Livet er en hvilerett.” 

Fantastisk Solborgår
Dag sier han hadde en fantastisk 
tid på Solborg. Han anbefaler 
derfor ungdommer i dag til å ta et 
slikt år. 
– Folkehøgskole er et fellesbyg-
gende år. Du bygger relasjoner og 
får venner for livet.

For mer informasjon om Dag Tel-
haug, se Telhaugs hjemmeside:
www.dagtelhaug.com

facebook: 
www.facebook.com/dag telhaug

Lyset gir stemning: - For meg er det viktig å utnytte himmelens flotte lys når 
jeg maler, sier Dag Telhaug.

Utstilling på Solborg: Plakat med 
en av mange maritime motiv som 
ble vist på kunstutstillingen på 
Solborg. 
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12. oktober satte GV 
Connect og GloBall 
snuten mot Afrika, 
nærmere bestemt 
Ghana. Her skulle vi 
oppholde oss i to uker. 
I løpet av denne reisen 
fikk vi oppleve alt fra 
skolebesøk og fattig-
dom til deilige dager 
ved bassenget eller på 
stranden. 

De første dagene oppholdt vi 
oss i Accra som er hovedstaten i 
Ghana. Her bodde vi på Central 

View Hotel. I Accra fikk vi oppleve 
skolebesøk, sightseeing, Oxford 
Street, barnehjem og spise tradi-
sjonell mat hjemme hos søstera 
til vår guide Stephen. GloBall 
United spilte også fotballkamp 
mot et skolelag der Connect var 
heiagjeng. 

Deretter gikk turen til Cape 
Coast. Her bodde vi på Oasis 
Beach Resort som er et back-
packerhostel der vi bodde ti 
personer på hvert rom. Det 
var mange som ikke var særlig 
fornøyd med måten vi bodde på 
her, men beliggenheten til dette 
hostellet var fantastisk. Vi nøt 
morgenstunden på den deilige 
restauranten der morgenkaf-
fen gikk lett ned samtidig som 
vi hørte skvulpen fra bølgene.            

I løpet av disse fire dagene vi var 
her fikk vi oppleve to slavefort, 
Elmina Castle og Cape Coast 
Castle. Her har det foregått for-
ferdelige hendelser som vi ikke 
kan forestille oss. Vi satt igjen 
med mange inntrykk som tar 
tid å fordøye. En dag fikk vi også 
oppleve regnskogen. Her gikk vi 
på hengebroer over skogen, men 
det var mange som syntes det 
var litt småskummelt. 

De to siste dagene skulle vi 
oppholde oss i Krokobite. Her 
var Connect hjemme hos Joyce, 
en lokal skuespiller. Dette var en 
spennende opplevelse der vi fikk 
oppleve åpenheten til afrikaner-
ne. Her var det også muligheter 
for surfing som noen valgte å 
gjøre. Det som mange sitter igjen 

med etter Afrikaturen er at det 
var veldig stor forskjell på fattige 
og rike. Dette fikk vi særlig se en 
dag vi var på et luksuriøst kjøpe-
senter. Her var prisene plutselig 
nesten som i Norge og det var 
vakter i hver butikk. Det som var 
tankevekkende var at rett over 
gaten for kjøpesenteret så vi 
fattigdommen og de falleferdige 
husene de bodde i. 

Alt i alt hadde vi en fantastisk 
tur med mange opplevelser som 
vi kommer til å sitte igjen med 
resten av livet.

Global i Ghana Av Astrid Sandal og Martine Warberg, GV-Connect-elever

Høyt henger de: Jørgen Schetne på 
GloBall leder reiselivsklassen over 
 hengebroen i Kakum National Park.

På slavefortet: Her er både Global Village Connect og GloBall United på det beryktede slavefortet, Elmina Castle i 
Ghana. Foto: GV Connect elev 
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Rett før jul, torsdag 10. desember, 
hadde Solborg åpen skole og 
invitert naboer, venner og kjente til 
gratis julekonsert. Det er andre året 

på rad Solborg arrangerer åpen 
julekonsert og vi håper at dette 
skal bli en fast tradisjon i mange 
år fremover. Elever og persona-

let hadde gjort alt for å skape 
en koselig førjulskveld med bl.a. 
salg av kaker, kaffe og smoothies, 
salg av tennbrikker, kunstverk, lys, 

godteri, julekort m.m. som elev-
ene hadde laget. Her var det også 
mulig å prøve ulike aktiviteter som 
«måltyven», lykkehjul, lynlotteri 
m.m. Dessuten var det julekort-
fotografering for de som ønsket 
det. Pengene elevene fikk inn skal 
gå til skolens solidaritetsprosjekt 
i Kambodsja. Høydepunktet var 
selve julekonserten som ble ledet 
av Adrian Cemalovic fra Multisport 
og lærer Linda Aannø. Her fikk vi 
se både elever, lærere og barn til 
lærere som sang og spilte den ene 
vakre julelåten etter den andre. 

Flott og stemningsfull 
julekonsert

Her ser vi miljøarbeider Eline Barm,  
i aksjon med koring av et elevkor og 
to personalbarn i bakgrunnen. 
Foto: Hans Petter Nordal
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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.

4 - 4 - 2 :

1. Det var ganske tilfeldig at det ble 
Solborg. Jeg var usikker på om jeg 
skulle gå folkehøgskole i det hele 
tatt. Jeg leste om skolen på nett og 
syntes reiselivslinja Global Village 
Connect hørtes spennende ut. Det 
er en linje som passer meg godt, 
mye pga reising. Jeg hadde også lyst 
til å flytte til en større by. 

2. Jeg kommer fra et lite sted, Hurdal, 
der alle kjenner alle, så det var først 
på videregående skole at folk lurte 
på hvor min etniske bakgrunn var 
fra. Jeg er født og oppvokst i Norge, 
mine foreldre er født i Eritrea, men 
moren min har bodd i USA fra 

tenårene til hun ble voksen. Hun er 
amerikansk på samme måte som jeg 
er norsk. I tillegg så er broren min 
født og oppvokst i USA og bor der 
med sin familie.

3. Mitt forhold til Eritrea er både 
fjernt, men samtidig nært. Fjernt 
fordi jeg ikke kan språket skikkelig 
og jeg har ikke fått med meg alt av 
kultur og tradisjoner. Samtidig er det 
veldig nært for meg fordi familien 
og mange av vennene mine er fra 
Eritrea.

4. Jeg kommer fra et kristent hjem, 
og jeg tror på Gud. Familien min har 
vært innom litt ulike kirker, som den 
norske kirke, den ortodokse kirke og 
baptistkirken i USA. Selv går jeg ikke 
aktivt i en menighet nå.

Fakta:
Navn: Luwam Ghezai (19)
Linje: Global Village Connect
Kommer fra: Hurdal
Interesser: Reise, være sosial, lære 
nye ting
Videre planer/yrkesvalg: Friåret på 
folkehøgskolen skal gi meg svaret.
Livsmotto: «Ta sjansen og hoppe ut 
av komfortsonen» 

1. På grunn av litt problemer med 
Forsvaret så hadde jeg et år jeg 
ikke hadde noe planer for. Jeg så 
på en folkehøyskole i Tanzania og 
bestemte meg egentlig for å dra dit 
helt til jeg møtte på en fjorårselev 
fra Solborg, Simen Antonsen. Han 
fortalte meg om skolen og linja Ad-
venture.Dessuten lokket studieturen 
til USA da jeg senere har tenkt å 
studere der. 

2. Begge foreldrene mine er fra 
Pakistan, og det er jeg ikke flau over. 
Mine foreldre har bodd i Norge 
mesteparten av sitt liv, og de er så 
integrerte det går an å bli for første-
generasjons innvandrere. Jeg har 
ikke noe spesielt forhold til Pakistan 
utenom at jeg har noen slektninger 
der. Jeg føler meg like norsk som 
andre nordmenn. 

3. Måltidene er veldig annerledes. 
Noe likt, men fortsatt veldig forskjel-
lig. Vi spiser selvsagt mye pakistansk 
mat hjemme, noe jeg savner her. 
Jeg vil ikke si at all pakistansk mat er 
god, men når mamma lager det, så 
smaker alt himmelsk. 

4. Jeg har faktisk et ganske godt 
forhold til kristendommen. Jeg er 
muslim og for meg er islam og kris-
tendommen ganske like religioner. 
Det at Solborg er en kristen skole 

er utrolig bra ifølge meg og mine 
foreldre. Det at det blir satt fokus 
på kristne verdier styrker også 
mine verdier fra islam. Jeg føler at 
den største forskjellen på islam og 
kristendom er troen på Jesus. Som 
mange kanskje ikke vet så tror vi 
muslimer også på Jesus, men vi ser 
på Jesus som profet. Det at Solborg 
setter fokus på kristne verdier fører 
bare til at jeg kommer nærmere Gud.

Fakta:
Navn: Zaki Ahmad Khan (19) 
Linje: Adventure Action Sport
Kommer fra: Nittedal
Interesser: Basketball og twintip
Videre planer/yrkesvalg: Jagerflypi-
lot i Forsvaret
Livsmotto: «For alt vi har og alt vi er»

«Four faces from different places»

I denne utgaven av 4-4-2 skal vi treffe fire av årets 
elever, alle 19 år og med utenlandsk opprinnelse og 
de går på fire forskjellige linjer.  De 4 spørsmålene 
som vi gir de 4 elevene er disse:

4 spørsmål:
1. Hvorfor Solborg og ditt linjevalg?

2. Opp gjennom oppveksten har du sikkert fått mange spørsmål om 
hvor du/din familie kommer fra, hva svarer du til det?

3. Hva slags forhold har du til det landet dine aner kommer fra?

4. Solborg er en kristen folkehøgskole, hva slags forhold har du til 
kristendommen?
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4 - 4 - 2

1. Jeg valgte Solborg fordi en venn 
av meg skulle begynne her og hun 
snakket veldig varmt om skolen. 
Dessuten ville jeg vekk fra Oslo.
Jeg er også kristen, så det er en an-
nen grunn til at det ble Solborg. Jeg 
var veldig usikker på hva jeg skulle 
gjøre etter videregående, men jeg 
har alltid vært sikker på at jeg ville 
gjøre noe innenfor teater og drama. 
Linja Rampelys Scene var altså midt i 
blinken for meg. 

2. Stort sett har det vært veldig hyg-
gelig å få spørsmål om min familie, 
og jeg har en bestefar som var en 
kjent evangelist og som mange 
har sterke opplevelser og minner 
om. For meg var han jo en vanlig 
bestefar som var glad i barnebarna 
sine. Noe av det jeg likte best var 
når han fortalte historier fra livet sitt. 
Både som barn og ungdom har jeg 
fått spørsmålet: Er du i slekt med 
Emanuel Minos? Og da har stolt 

svart ja. Det beste er å høre om alt 
det han har gjort for så mange men-
nesker. Han var en mann som brant 
for Gud og som elsket sin familie. 
Han kom til Norge da han var fire år 
fra Belgisk Kongo. Han hadde lest 
hele Bibelen før han var 7 år. Han er 
en mann som har satt spor i meg og 
som alltid vil være et stort forbilde. 

3. Min bestefar var halvt gresk og 
halvt egyptisk. Jeg har selv aldri 
vært i Egypt, og aldri møtt noe slekt 
derfra. Slekten min i Hellas har vi et 
sterkt bånd til. Jeg har vært i Hellas 
flere ganger og er blitt veldig glad i 
å være der. 

4.  Jeg har vokst opp i en kristen 
familie, så jeg har vært mye på søn-
dagsskolen og lært mye om Jesus. 
Det kommer til et punkt i ungdoms-
tiden der du må velge litt selv hva 
du har lyst til å tro. Min barnetro har 
gått over til en såkalt voksentro, så 
jeg ser på meg selv som en kristen. 

Fakta: 
Navn: Hannah Mathilde Minos-Roal-
svig Tollefsen (19)
Linje: Rampelys Scene 
Kommer fra: Oslo
Interesser: Film, teater, dans og 
musikk
Videre planer/yrkesvalg: Jobbe som 
skuespiller eller noe innenfor film/
teater
Livsmotto:  «Gi alt eller ingenting»

1. Jeg valgte Solborg pga. linja 
GloBall United. Jeg liker å spille 
fotball, men ikke på et altfor seriøst 
nivå. Min søster gikk på Risøya FHS 
i to år og trivdes kjempegodt, og 
det var hun som snakket varmt om 
folkehøgskole. 
Andre året på vgs. var jeg utveks-
lingsstudent i Michigan, USA. Det 
året trigget reiselysten og even-
tyrlysten i meg, så GloBall United 
med både fotball og reising er den 
perfekte linja for meg. 

2. Min pappa kommer fra Ghana og 
jeg har derfor familie og venner der. 
Jeg har selv også bodd i Ghana i to 
år og gått på skole der. På barnesko-
len her i Norge var folk bare nysgjer-
rige på hvorfor jeg hadde en annen 
hudfarge enn dem. Jeg forklarte 
bare at jeg hadde en pappa fra et 
annet land. Av og til ba lærerne meg 
fortelle om Ghana til de andre barna, 
det synes jeg var gøy. 

3.Jeg har et godt forhold til Ghana. 
Jeg elsker å dra dit på ferie, men sy-
nes ikke det var så gøy å gå på skole 
der. De har helt andre regler enn jeg 
var vant med.  Mamma og pappa 
holder på å bygge hus der nede, 
som de kan flytte inn i når de blir 
pensjonister, og som min søster og 
jeg kan overta senere. Det blir kjekt.

4. Mitt forhold til kristendommen 
er svakt. Jeg har vokst opp med lite 
fokus på kristendommen selv om 
pappa er kristen. Vi har egentlig 
kunne gjøre og tro hva vi vil. På den 
måten kan vi selv finne ut hva vi 
ønsker å tro på og ikke bli påvirket 
av andre.

Fakta:
Navn: Stella Ayimaa Addo (19)
Linje: GloBall United
Kommer fra: Tromsø
Interesser: Fotball, baking
Videre planer: BI eller sykepleier
Livsmotto: ”Le og ha godt humør, 
selv om ting ikke alltid er morsomt»
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Afrikansk dans på reiselivskvelden: Jentene fra GloBall og GV Connect 
viste publikum hva de hadde lært av ghaneserne tidligere i høst da de be-
søkte Ghana.                                                                          Foto: Knut Magne Løvaas

Kajakkvelting i svømmehallen: Årets Adventure-klasse er mye i det våte 
element og her instruerer lærer Carl Erik Waaler hvordan man skal komme 
seg rundt og opp i en eventuell kajakkvelt.              Foto: Knut Magne Løvaas

Kledde Stavanger rosa:  Også i år deltok alle Solborgelevene i Strømme-
stiftelsens kampanje «Jobbskaper» og blåste opp rosa ballonger og hang 
opp skilt over innfartsveiene til Stavanger sentrum. På kvelden skulle vi skape 
oppmerksomhet og liv på ishockeykamp med Oilers. 
                                                                                                         Foto: Camilla Alexandra Lie

Gir alt på scenen: Et av høstens lørdagsseminar var «Det store showslaget» 
der ulike elevgrupper skulle fremføre et fargerikt sangnummer med innle-
velse, kostymer og høy showfaktor. Her blir våre miljøarbeidere Eline Barm og 
Charlotte Carlsson omflakket og sjarmert av GloBall-guttene Markus Sjøli og 
Jonas Meyer-Bogen.                                                                        Foto: Helena S. Vaksdal
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Rødhette i Mosvannsparken: Også dette året skulle elevene på Solborg prøve å 
fremstille og fotografere kjente norske folkeeventyr. Og fotoelev Stine Marie Knutli 
stilte opp som rødhettemodell.                                                           Foto: Ragnhild Morland

Øye-blikket: Under årets Halloweenkveld på Solborg var det 
utrolig mange kreative og bisarre utkledninger og framtoninger. 
Her har elev på Life Changing Fitness, Eva Helene Løberg, gjort en 
forandring på begrepet ansiktsløftning.        Foto: Ingrid E. Larssen
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«Nye» samtalerom: Lyse vegger og sterke interiørfarger preger de «nye» 
samtalerommene ved lærerrommet på Solborg. Det er vaktmester Sven 
Sunde og lærerne Linda Aannø og Kjetil Sætre som har stått i bresjen for rom-
utfoldelsen. Rommene brukes daglig til bl.a. elevsamtaler, teamsamtaler og 
små grupppesamtaler. Her ser vi lærerne Kjetil Sætre og Linda Aannø slapper 
av og nyter et av samtalerommene.                                    Foto: Hans Petter Nordal

Det er rom for oppussing på Solborg!

Dekorativ vegg: Vestborgveggen ut mot Nordborg har fått et nytt blikkfang 
i form av finérfigurer som representerer de ulike linjetilbudene på Solborg. 
Det er vår allsidige og flinke vaktmester Sven Sunde som har stått for utskjæ-
ring og oppsetting. Her står et par lærere og noen miljøarbeidere og nyter 
kunstverket.                                                                                 Foto: Knut Magne Løvaas

Café Scene: Nå i desember inviterte klassen Rampelys Scene hele personalet 
på Solborg til en høytidelig åpning av sitt nye fargerike klasserom som har 
fått navnet «Café Scene». Elevene på Scene har i høst malt alt de har kommet 
over av bord og stoler m.m. og Sven Sunde har malt hele rommet svart/hvitt. 
Rommet skal brukes til små oppsetninger og intimkonserte. På åpningen kom 
Han Innante og Brakkvald på besøk.                      Foto: Hans Petter Nordal

Nytt skolekjøkken: Rett etter skolestart kunne den nye linja Life Changing 
Fitness ta i bruk det nye skolekjøkkenet som vaktmestrene Sven Sunde og 
Mindor Vårvik har pusset opp. Kjøkkenet brukes flittig av elevene, spesielt 
elevene på Fitness, som har matlaging på sin timeplan. Her er noen av 
Fitness-elevene i aksjon.                                                       Foto: Knut Magne Løvaas
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Akershus 
Aksens Marte - Life Changing Fitness
Alvheim Karoline M. - GV Connect
Andersen Frida Helene - Adventure 
Brekke Thea Marie - GV Foto
Finstad Kine Jeanette - Scene 
Fonnum Anja Regine - Multisport Pluzz
Ghezai Luwam - GV Connect
Haugan Lisa Carline - Klær, mote og design
Hedemann Guri W. - Film
Hoff Karoline - Scene 
Khan Zaki A. - Adventure 
Kjellevold Kamilla Elise - GV Foto
Lien Lucas - Life Changing Fitness
Skolt Kamilla - GV Connect
Solberg Emilie - Film
Solbø Hanne Marie Lenth - GV Foto Pro
Tørnqvist Marcus K. - Film
Wiese Marlene - Life Changing Fitness

Aust-Agder
Kvistad Marie - Film
Larssen Ingrid E. - GV Foto
Petterson Julia - Bilde, Form og Kunst

Buskerud
Dokka Christine S. - Musikk produksjon 
Døssland Hanna Mthilde - Multi sport Pluzz
Jørgensen Ane K. - Scene 

Finnmark
Jankila Ann-Elin - Klær, mote og design

Hedmark
Gunnerud Lone H. - GV Connect
Moberg Tonje - GV Connect
Nerstad Aleksander - Multisport Pluzz
Riise Mariell M. - Life Changing Fitness

Hordaland
Andersen Marte K. - Musikkproduksjon 
Bjørsvik Andreas S. - Musikkproduksjon 
Bruland Mats Johan - Life Changing Fitness
Cemalovic Adrian - Multisport Pluzz
Furnes Synne O. - Life Changing Fitness
Holmelid Jennifer - GV Connect
Høivangli Åsa K. - Adventure 
Klippen Jakob - Scene 
Liland Julie - Bilde, Form og Kunst
Meyer-Bogen Jonas Alexander - GloBall U
Nestaas Thale - Life Changing Fitness

Nilsen Ann Siren M. - Scene 
Næss Maria  - Adventure 
Pedersen Jakob - Film
Rud Vegard Aa. - Multisport Pluzz
Rysjedal Thea - Musikkproduksjon 
Sandvoll Ingelinn S. - GloBall United
Sandvoll Veslemøy S. - GloBall United
Telle Malin J. - GV Foto
Titland Matilde - Adventure 
Toft Amalie V. - Film
Tveit Liv Reidun  - Klær, mote og design
Vaksdal Helena S. - GV Foto
Vikne Marie Katrin - GV Foto
Værøyvik Tuva M. - Life Changing Fitness

Møre og Romsda
Brekke Rakel R. - Adventure 
Brenna Anja Helene - GV Foto Pro
Fiske Julianne - Adventure 
Furnes Peter Ø. - GloBall United
Gjermundnes Miriam G. - Adventure 
Sandal Astrid - GV Connect
 Vattøy Camilla - Klær, mote og design

Nord-Trøndelag
Brenne Vilde - GV Connect
Dekkerhus Ina-Elisabeth - Adventure 
Knutli Stine Marie - GV Foto Pro
Sjøli Markus - GloBall United
Stene Ragnar - GloBall United
Valstad Marius - GloBall United
 
Nordland 
Aronsen Hanna Sofie - Adventure 
Hernes Andrea S. - GV Foto Pro
 
Oppland
Dahl Guro - Bilde, Form og Kunst
Jensvold Gina - Life Changing Fitness
Refsdal Inga S. - GV Connect
 
Oslo
Birkeland Kevin - Bilde, Form og Kunst
Flyum Maria Erla - Film
 - Forbord Anne-Margrethe - GV Foto
Haugsdal Mathias - Multisport Pluzz
Hellund Anne Sofie - GV Foto
Jansberg Ingvild Marie I. - GV Foto Pro
Lange Elise - Scene 
Lundstadsveen Maren Emilie - GV Connect
Martinsen Valbona Z. - Life Changing Fitness

Minos-Roalsvig Hannah Matilde - Scene 
Nilsen Maria - GV Foto Pro
Pladsen Tiril B. - Scene 
Porsum Bjørn D. - Scene 
 
Rogaland
Brüggemann David J. - Musikkproduksjon 
Fiskå Sondre - Bilde, Form og Kunst
Gjesdal Sondre - Life Changing Fitness
Haarr Kjetil - Musikkproduksjon 
Haukelid Greger - Musikkproduksjon 
Håkonsen Elias - Adventure 
Jolmstar Eli Mari - Bilde, Form og Kunst
Leidland Melissa M. - Bilde, Form og Kunst
Mathiassen Linnea Høyer - LC Fitness
Nystrøm Mary - Life Changing Fitness
Stave Thomas T. - Film
Strømsten Malene - Musikkproduksjon 
Strømø Vegar - Multisport Pluzz
Velde Susanne G. - Klær, mote og design
Vervik Sondre - Film
Wersland Eirik - Film
 
Sogn og Fjordane 
Almenning Martine - GV Connect
Bjørnereim Markus - Film
Eilander Birthe C. - GV Connect
Hjelle Tove  - Multisport Pluzz
Kolseth Ingrid S. - Klær, mote og design
 Møll Elin - GloBall United
 
Sør-Trøndelag
Holand Andreas J. L. - GloBall United
Kregnes Ingrid Katrine - Scene 
Lauglo Tiril T. - Multisport Pluzz
Lein Marlene - Life Changing Fitness
Morland Ragnhild H. - GV Foto Pro
Myhr Kaja - Multisport Pluzz
Myhr Marika - GV Connect
Samuelsen Heljar H. - Musikkproduksjon 
 
Telemark 
Berntsen Yosef V. - Multisport Pluzz
Fahre Victoria - Scene 
Løberg Eva Helene - Life Changing Fitness

 Troms
Addo Stella A. - GloBall United
Dagsvoll Marco Andre - Musikkproduksjon 
Kvalsøy Magnus - Musikkproduksjon 
Nilsen Mathias R. - Musikkproduksjon 

Pedersen Martin J. - Adventure 
Solberg Malin N. - Film
Warberg Martine - GV Connect
 
Vest-Agder
Bjåland Sondre - GV Foto Pro
Helm, Charlotte - Adventure 
 Nilssen Mats - GV Foto
 Omestad Marie - Life Changing Fitness
Ramstad Isak Emil - Adventure 
Rondeel Cecilie - GV Foto
Thomassen Preben H. - GV Foto
Torgersen Gudrun Kristin - GV Foto
 
Vestfold
Aronsen Tina L.E. - Klær, mote og design
Bjønnes Synnøve L. - Klær, mote og design
Corneliussen Tonje Marie - GV Foto
Fevang Martine - Film
Hynne June G. - Multisport Pluzz
Lexberg, Stine S. - GV Connect
Lie Camilla Alexandra - GV Foto Pro
Strøm Herman Johan - Multisport Pluzz
 
Østfold
Finpå Simen - Film
Frøid Martin - Adventure 
Husøy Elisabeth - Scene 
Nicolaysen Nathalie S. - Klær, mote og design
Østfold - Rogstad Rebecka Marie - KMD
Schjetne Jørgen Ø. - GloBall United
Skaar Benjamin - Musikkproduksjon 
 
Canada  
Dickinson Evan T. - Musikkproduksjon 

Tyskland
Kronemeyer Jannik - GV Foto
Nussbaumer Nikolai Jens - Film

USA  
Grenier Nathaaniel - Multisport Pluzz
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I kontrastenes rike
Av Ragnhild Morland, elev GV Foto Pro.

På landsbybesøk: Ingvild Marie Jansberg og Ingrid E. Larssen fra Global Village Foto på spasertur med barn i en liten landsby i Kambodsja.   
Foto: Ragnhild Morland 
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rundt kameraene. Smilene strakk seg utover 
hele ansiktet da vi kom, og med armene rundt 
hverandre poserte de for oss. Glede og smil var 
noe som preget menneskene vi møtte. Latter 
og lek var overalt, enten vi var langs promena-
den eller i slummen.

Det var likevel umulig å ikke legge merke 
til forskjellene. Vi kunne gå gjennom en slum 
langs en nedlagt jernbanelinje, og høre lyden 
fra arbeiderne fra et luksuskjøpesenter som ble 
bygget rett ved siden av. I bakgrunnen strakk 
skyskraperne seg mot himmelen, og Range 
Rovere suste forbi på veien ved siden av. Mens 
søppel fløt og husene så vidt sto i slummen, var 
vi omringet av luksus. Men tilsynelatende ingen 
la merke til det, og langt færre ville gjøre noe 
med det.

Til tross for det enkle livet de fleste lever, har 
de en utholdenhet i seg som inspirerer. Vi fikk 
være med på godhetsarbeid i slummen, der vi 
fikk dele ut ris til familiene som bor der. Smilene, 
gleden og takknemligheten en pose ris kunne 
skape for en familie både skar oss i hjertet og 
gjorde godt. Det er ikke alltid mer som skal til 
enn å la dem vite at de er sett, og at noen hører 
dem.

«It´s my life» 
I den ene landsbyen vi besøkte fikk vi høre at 
vi ikke måtte synes synd på de som bodde der; 
”Dette er livet de kjenner til. De vet ikke at de 
kunne hatt det mye bedre. Dette er livet deres”. 
Vi ble omringet omtrent med en gang. De ville 
vite hvem vi var, hva vi skulle, om vi kunne ta bil-
de av dem. De tok oss med inn til familiene sine, 
ville leke med oss, holde oss i hendene. Vi ble 
tatt imot med åpne armer, med smil og latter og 
varme. De har livet sitt her, og har funnet lykken 
i livet de lever. De streber ikke etter å lykkes på 
alle plattformer, ha det dyreste huset, den ny-
este bilen eller den siste mobiltelefonen. De har 
lekeplassen utenfor husdøren, en dør som alltid 
står åpen så de lett kan komme og gå.

Gleden i det enkle liv
Besøkene gjorde inntrykk på oss. Selv om vi så 
at de hadde det bra, så vi også hvordan de ikke 
hadde det, verken menneskene eller dyrene. 
Hunder med avbitte ører, sår i pelsen og med 
haltende bein så på oss med triste og skremte 
øyne. Et sted lå en død kattunge i søpla. Høner 
og kyllinger plukket mat fra søpla, og kyrne 
hadde ikke fett på kroppen. Det var få dyr som 
ble kjælt med; de fleste var bare i veien. Hygi-
ene, renslighet og levevilkår i slummen var også 
dårlig, og barna var hjemme midt på dagen i 
stedet for å være på skolen. Vi møtte menn som 
gikk og bysset på barna i stedet for å være på 
jobb, og kvinner som jobbet i skyggen med mat 
og oppvask – mennesker som hadde mistet alt 
de eide, enten pga jorderosjon, korrupsjon eller 
uheldige livssituasjoner. Likevel fant de noe å 
glede seg over, men det var vondt å se at de 
ikke hadde noen steder å gå.

 
Store kontraster
”Kontrastfylt” er et ord som godt oppsummerer 
turen. Kontrastene i samfunnet, menneskene, 
opplevelsene. Kontrasten i det at vi kunne 
leke i bassenget på hotellet rett etter besøk i 
torturfengselet. Kontrasten i slum ved siden av 
luksuskjøpesenter. Kontrast i hest og kjerre ved 
siden av en Range Rover. Kontrast i vårt liv mot 
deres liv.

Vi lærte og fikk sett mye på turen, og kom 
hjem med mange inntrykk. Vi rakk over ganske 
mye – alt fra morsomme opplevelser til de mer 
alvorlige. Vi ble bedre kjent med hverandre, 
styrket fellesskapet i gruppen, og fikk snakket 
sammen hver kveld om det vi hadde opplevd. 
Vi kom hjem med gode bilder, en fin tur, og mer 
kunnskap om den globale landsbyen vi alle er 
en del av.

I oktober var 25 

globale elever 

på tur i Sørøst-

Asia. Kambodsja 

og Vietnam var 

reisemålene. Global 

Village Foto-klassene 

skulle være der i to 

uker. På turen skulle 

vi ta gode bilder, ha 

en fin tur med klassen, 

og ikke minst lære 

mer om den globale 

landsbyen vi lever i.

Vi lærte og fikk sett mye på turen. Vi fikk opp-
leve det meste av spekteret; fra zip-line over 
tretoppene i Angkor til besøk i torturfengse-
let fra Røde Khmer-perioden i Kambodsja. Vi 
møtte mennesker i mange ulike situasjoner, 
og fikk snakket og lekt med ungdommer på 
vår egen alder. Av fotomessige høydepunkt 
kan templene i Angkor Wat nevnes, landskapet 
og turene til landsbyene der barna samlet seg 
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Nei, det er ikke snakk om to nye 
rollefigurer i Thorbjørn Egners 
Kardemommeby-forestilling; 
men ”klengenavnet” til to perso-
ner, en lærer og en elev, som på 
hver sin måte kaster sin glans og 
personlighet over barneforestil-
lingen.  Begge kom til Solborg i 
høst av to forskjellige grunner.

Av Malin Nygård Solberg, elev på 
 Film-linja

Hvert år setter Solborgs teaterlinje opp et kjent 
skuespill. I år har elevene på Rampelys Scene 
øvd inn Thorbjørn Egners Kardemommeby, og 
fremført for nærmere 3500 barn. 

Marit Anmarkrud, «perlespiren», er årets nye 
lærer på Rampelys Scene.  Marit har et års vika-
riat på skolen og har hatt en positiv opplevelse 
av årets skuespill.

I fjor jobbet Marit på Bakketun folkehøgsko-
le, men bestemte seg for å søke en lærerstilling 
på Solborg da det ikke ble noen teaterlinje på 
Bakketun dette skoleåret. Skolen ligger praktisk 
til for henne, siden Marit har sin mann, Torolf 

Nordbø, her og barna like i nærheten. Nå er 
første termin av skoleåret snart ferdig, og Marit 
trives godt. 

- Ja, jeg er fornøyd med de flinke elevene 
sine, trivelige kollegaer, og synes Solborg er en 
flott skole å jobbe på. 

Bakketun folkehøgskole er en mye mindre 
skole enn Solborg, noe som ifølge Marit, både 
har positive og negative sider. 

- Det fine med en større skole, er at det fin-
nes flere muligheter. Det er flere folk å spille på 
lag med, og flere ressurser. Det som derimot 
er fint med en mindre skole, er nærheten og 
intimiteten, sier Marit.

Elsker fortellinger
Marit har alltid hatt en stor interesse for å for-
midle historier. I oppveksten lekte hun mye, og 
var glad i å lage sine egne forestillinger, både 
hjemme og på skolen. 

- Jeg lekte alltid mye, og jeg sluttet vel aldri. 
Mange stopper å leke når de blir ungdommer 
og voksne.  Men ikke jeg. Lek er viktig for meg.
Marit tar utfordringer på strak arm, og trives 
godt med teater og fortellerkunst. Hun liker å 
la elevene gjøre mer enn bare drama, og lar de 
uttrykke seg på flere kreative måter. Klasserom-
met er nymalt, og stolene har hver elev malt i 
forskjellige farger. Det hele oser av kreativitet.

Marit er utdannet lærer, dramapedagog, 
forteller og familieterapaut. Hun studerer også 
psykodrama. Psykodrama betyr «sjel i hand-
ling». Det vil si at en iscenesetter opplevelser i 
eget liv, ser det fra ulike perspektiv og prøver 
ut alternative løsninger.  Denne teknikken er 
hovedsakelig brukt som terapi, hvor en jobber 
med det indre. Jeg får mye brukt for dette i 
kontakt med elevene. 

A K T U E L T

To Kardemommebyprofiler:

«Perlespiren» og «Skøyteløper̀ n»

Med glimt i øyet og sjegget: Lærer og instruktør Marit Anmarkrud og skøyteløper og rollefigur Tobias, 
Jakob Anspach Klippen, har funnet tonen i tårnet. Foto: Hans Petter Nordal
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Fra skøytetrikot til Tobiasantrekk
En av rollene I Kardemommeby hadde Jakob 
Anspach Klippen.Han spilte Tobias i tårnet. Da 
Jakob søkte på Solborg, sendte han egentlig inn 
en søknad til linja ICE-line - Toppidrett is. Dess-
verre var det ikke nok søkere til at linja startet 
opp, men Jakob fikk tilbud om andre linjer.
- Både Adventure og Multisport var to alterna-
tiver, men jeg endte opp på Rampelys Scene og 
kombinerer skøyteteknikk med skuespillertek-
nikk og det fungerer veldig bra. Da vi satt opp 
Kardemommeby måtte jeg prioritere litt mer 
tid på scenen enn på isen, men ellers går nok 
skøytesatsingen foran skolen.

Satser på NM
Jakob er en aktiv skøyteløper, og trener 
sammen med Stavanger skøyteklubb på 
fritiden. En hverdag på Solborg er derfor litt 

annerledes for Jakob enn for de andre elevene. 
- Jeg står opp og spiser frokost, så bærer det 
av sted for skøytetrening. Der trener jeg til halv 
elleve, før jeg returnerer til skolen, og deltar på 
det vanlige skoleopplegget.
Jakob trener nesten hver dag, enten en eller to 
ganger, og regner med at han bruker ca. 10-15 
timer i uka på skøyter. Selv om Jakob trener 
mye, er han ikke særlig bevisst på det han 
spiser. 
- Jeg prøver å spise alt jeg får servert på skolen, 
slik at jeg slipper å bruke penger på potetgull 
og godteri, men det betyr ikke at han dropper 
nugattien.

Når det kommer til karriere vet ikke Jakob 
om verken skøyter eller teater er rette veien å 
gå. 

- Skøyteløp er kanskje en slags drøm. Jeg får 
se hvor god jeg klarer å bli.

Det var Jakobs far som fikk han interessert i 
skøyteløp, og Jakob begynte for fullt da han var 
12-13 år gammel. Nå prøver han å kvalifisere 
seg til norgesmesterskapet som skal være i 
Stavanger om en måned. 

Navn: Jakob Anspach Klippen (20)

Utdannelse: Studiespesialiserende realfag

Sivilstand: Singel

Bosted: Bergen, men kommer fra Skjold

Vaner eller uvaner: Kommer alltid litt sent, og 
blir lett ukonsentrert

A K T U E L T

Klippen med klappskøyter: Det er i dette an-
trekket og i dette rommet Jakob Anspach Klippen 
trives best. Foto: Aabakken.

Også en kløpper på sang: Jakob A. Klippen kan 
mer enn å gå fort på skøyter. Han har også en 
meget god sangstemme.

Jesus som bestevenn
Marit er en aktiv kristen. Hun er svært delaktig i 
skolens «Team Tro». 

- Vi er hele mennesker som også har en 
åndelig side. Det betyr mye for meg. Jesus 
er min beste venn og frelser. Kristentroen gir 
meg kraft og inspirasjon, ikke bare i de tunge 
stunder, men også når livet er fint. Troen er 
grunnleggende i mitt liv, og for meg er det 
godt å tro på noe som er større enn meg selv. 
Jeg liker å jobbe i en skole med et kristent 
helhetssyn, og trives veldig godt med at 
Solborg er en kristen folkehøgskole. 

Navn: Marit Anmarkrud (48)

Utdannelse: Lærer, dramapedagog, forteller  
og familieteraupaut

Sivilstatus: Gift

Bosted: Sunde

Kommer fra: Skotselv

Vaner: Trekker mot lyset 

Livsmotto: «Bare du er deg, derfor er du så 
verdifull»
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H V O R  E R  D E  N Å ?

– Hadde det ikke vært 
for alt det jeg lærte 
og gjorde på Bilde & 
Form-linja på Solborg i 
2013/14 hadde jeg aldri 
i verden kommet inn 
på en av verdens beste 
kunstskoler, nemlig 
RMIT, Royal Melbourne 
Institute of Technology, i 
Australia. Malene Dek-
ker Eik (21) er evig takk-
nemlig for at Solborg-
året inspirerte henne til 
å satse for fullt på kunst.

Av Hans Petter Nordal

Kunstjenta har nå sommerferie fra 
sine studier i Australia og er tilbake 
på Solborg en novemberdag for å 
undervise og dele sine kunstneris-
ke ferdigheter og teknikkker med 
årets kunstklasse. 

– Ja, det er godt å være tilbake 
igjen og flott å kunne få mulighet 
til å lære fra meg noe av det jeg 
har lært det siste året i Australia. 
Jeg liker utfordringer og synes det 
bare er kjekt å videreformidle noe 
av det jeg brenner for.

– Stå på!
Malene er overbevist om at en må 
være målbevisst skal en nå langt 
innen kunsten.

– Nysgjerrighet, engasjement 
og arbeidsvilje er tre nøkkelord 
for å nå langt. Og jeg er glad for at 

året på Solborg skapte en lyst og 
ga meg motivasjon til å jobbe med 
ulike kunstteknikker. 

Når Malene ikke studerer kunst, 
bruker hun svært mye av sin tid til 
å male, ha utstillinger og selge sine 
kunstverk. Allerede i en alder av 21 

år har jenta skapt seg et kunstner-
navn i den lille bygda Rosendal 
hvor hun kommer fra. 

– Jeg er takknemlig for at 
mange verdsetter min kunst og vil 
kjøpe ting jeg lager. Jeg har også 
tatt på meg oppdrag med å male 

Frøken Dekker dekorerer

Solborg åpnet min kunstreise

Studerer i Australia: Merk deg like godt kunstnernavnet Von Dietche først som sist. Hun tar nå bachelor i kunst i 
Australia, men tross sin unge alder har hun allerede utrettet mye. 
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steiner og skifer og ulike mate-
rialer i tre i tillegg til oljemaling, 
akrylmaling, stensilkunst og trykk. 
Jeg elsker å eksperimentere med 
ulike teknikker og gjennom studi-
ene i Australia lærer jeg stadig nye 
ting. Det er viktig å stole på seg 
selv og følge de idéene en får og 
tørre å stille spørsmål på tvers av 
det bestående og det begripelige. 
Jeg er også svært takknemlig for at 
mine foreldre har vært så positive 
til mine kunsterplaner.

Priviligert
Kunststudenten mener hun er 
svært heldig som fikk plass på 
universitetet i Melbourne.

– Ja, det er en svært omfattende 
søknadsprosess som ligger til 
grunn for opptak. Det at jeg hadde 
opparbeidet meg en bra portefolie 
etter året på Solborg samt at jeg 
hadde jobbet som frivillig et halvt 
med NUART-festivalen og fått gode 
referanser fra både lærer på Solborg 

og NUART-ansatte, var nok tungen 
på vektskålen. 

Malene bor i studentbolig like 
ved universitetet og det er ikke 
første gang hun studerer i et annet 
land.

– Nei, jeg var utvekslingsstudent 
andre året på videregående og gikk 
på skole i Orlando i Florida i USA 
mens jeg bodde hos en vertsfamilie. 
Det året ble jeg veldig selvstendig, 
jeg lærte å stå på egne ben og måt-
te jobbe aktivt for å lære språk og 
lære å være sosial. I USA valgte jeg 
tegning som valgfag og det var nok 
her kunstnerspiren i meg først ble 
sådd. Jeg er egentlig realist og liker 
matte og fysikk og skulle egentlig 
bli ingeniør, men nå er målet som 
sagt å bli kunstner på heltid. 

Kreativitet er nøkkelen
Jenta fra Rosendal som holder på å 
ta sin treårige bachelor i Fine Art i 
Melbourne mener at skolens vekt-
legging på kreativitet og mangfold 

gjør dette universitetet så unikt.
– Min skoledag består av 

forelesning fra 08.30 til 12.30 med 
litt kunsthistorie, kreativitet og 
to valgfag. Resten av tiden går til 
eget arbeid og kreative prosjekter. 
F.eks. kan et prosjekt bestå i å velge 
fem ord. Ut fra de fem ordene skal 
du lage tre arbeid fra hvert ord, 
tilsammen 15 ulike arbeid. Så kom-
mer lærere/veiledere inn i proses-
sen og kommenterer arbeidet 
underveis i prosessen. Ofte ser hver 
veileder ulikt på arbeidene noe 
som gjør at en gjerne utvikler seg 
underveis. 

Men det koster å studere i 
Australia, svært mye penger går til 
skolepenger, opphold og materiell.

– Jeg betaler ca. 75 000 pr. 
semester bare i skolepenger. Hel-
digvis får jeg 120.000 pr semester 
fra Lånekassen i Norge. Men det å 
studere her gir meg mange fordeler. 
Jeg får oppleve et annet land, se 
ny natur og ny kultur, lære engelsk 

skikkelig godt, få venner verden 
over, kan reise på surfecamp i 
helgene og få oppleve mange av de 
aktivitetene som den pulserende 
byen Melbourne har å by på m.m.

Gode Solborg-minner
– Året på Solborg var utrolig bra. 
Vi på Bilde & Form hadde et meget 
godt klassemiljø og vi satt gjerne 
sammen og jobbet med ulike 
kunstprosjekter til langt ut på nat-
testid. Alle i klassen var interessert 
i å lære mer og lære av hverandre 
og vi hadde det enormt koselig 
og sosialt sammen. Så jeg sender 
en stor takk til mitt søskenbarn 
Torstein Eik som anbefalte Solborg 
for meg. Og til dere som lurer på 
om jeg kommer til å bli værende i 
Australia resten av mitt liv, så ønsker 
jeg å komme tilbake til Norge i 
løpet av en femårsperiode. Men 
man vet aldri. Planen min er å ikke 
ha en plan! 

Flotte kunstverk av Von Dietche: Her ser vi noen av Malene sine fine bilder/malerier. Jenta som sitter på kne har fått tittelen Self-portrait, hjorten har fått 
tittelen NuArt Entrance og jenta har fått tittelen Serenity.
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PÅ  P L A K AT E N

Hva skjer på Solborg i det nye året?
4.-5. januar: Rogalandsmøte for alle folkehøgskolene i Rogaland.
 
16. januar: Nyttårsball

23. januar: 1-årstreff. Årets og fjorårets elever møtes.

25. januar: Vi besøker utdanningsmesse i Stavanger.

3. februar: Forestilling ved Rampelys Scene

6. februar. ”Solborg Oscarnight”,  kåring av årets beste filmer.

23. februar: Bokdag. Vi besøker bl.a. biblioteket i Stavanger

29. februar -18.mars: Global Village Connect og Globall United reiser til Vietnam, 
Kambodsja og Thailand,  Global Village Foto Go og Foto Pro reiser til Zambia, Film 
linja reiser til Australia, Adventure Action Sport reiser til USA (Salt Lake og Los 
Angeles), Bilde, Form & Kunst, Rampelys Scene, Musikkproduksjon og Klær, mote & 
design reiser til USA (New York, Los Angeles og San Francisco). Multisport Pluzz reiser 
til Zambia.

9. april: ”Solborg Grand Prix”

14.april: Minner fra studieturene. Vi forteller hverandre hva vi har opplevd på tur.

19.-20. april: Innsamlingsdager, solidaritetsprosjekt.

20.april: Sponsorløp

27.april: Revy ved Rampelys Scene og Musikkproduksjon

30.april: ”Solborg Sirkus”

6. mai: Konsert ved elever

6. -8. mai: Foreldrehelg

11. mai: Siste kveld med gjengen.

12. mai: Avslutningsdag

27.-29. mai: Elevstevne (40-, 50-, 60-, og 65-årstreff )

4.-5.juni: 5/10 /25-årstreff

Vi ønsker alle elever fra 
skoleåret 2014-2015 
velkommen til 1-årstreff 
på Solborg folkehøgskole, 
lørdag 23. januar 2016.
Program og informasjon om påmelding 
kommer på www.solborg.fhs.no

I 2016 har vi treff for:

40-, 50-, 60-, og 65-års-
jubilanter 27. - 29. mai

5- ,10-, og 25-års-jubilan-
ter 4.-5.juni. 

Program og påmelding 
kommer senere. 

Velkommen!

Bildetekster BLINKSKUDD

Bilde 1: Tankefull: Hva denne lille landsbyjenta 
i Preah Sdeach i Kambodsja tenker på, er uvisst, 
men tankefull virker hun. Foto: Thea Marie Brekke  

Bilde nr. 2: Søplete skolevei: Barn på vei hjem 
fra skolen i en av Phnom Penhs mange slumstrøk 
langs en forlatt jernbane.  Foto: Helena S. Vaksdal

Bilde nr. 3: Ettertenksom skolejente: Denne jenta 
tenker kanskje litt over Kambodsjas fæle historie 
der hun står ved sin landsbyskole i Svay Rieng. 
Foto: Ingrid E. Larssen

Bilde 4: Guderøyk: En munk i et hinduistisk tem-
pel i Ho Chi Minh City i Saigon i Vietnam ofrer røyk 
til gudene. Foto: Gudrun K. Torgersen



En bedre måte å lære på

- En mangfoldig skole i en mangfoldig by
w w w . s o l b o r g . f h s . n o

ACT - Art, Ceramics & Travel
Studieturer til Europa og USA

Adventure Action Sport
Ski- og surfetur til USA

Bilde, Form & Kunst 
Storbykunst. Studietur til USA

Film 
Fra tanke til produkt. Studietur til Australia

Global Village Connect 
Bistand, reise, solidaritet. 
Studietur til Asia og Afrika

Global Village Foto Go
Foto på tre kontinenter. 
Fototur til Asia og Afrika

Global Village Foto Pro 
Foto for viderekommende. 
Fotoekspedisjon til Asia og Afrika

GloBall United 
Ball og bistand. Studietur til Asia og Afrika

ICE-line 
Toppidrett is - Kunstløp, Ishockey, 
Curling, Skøyter. Studietur til Canada 

Life Changing Fitness
Helse, trening og livsstil. Studietur til Dubai

KMD - Klær, mote og design
Studietur til USA

Multisport Pluzz 
Aktiviteter og opplevelser. 
Studietur til Kenya

Musikkproduksjon 
The art of recording. 
Studietur til London og USA

Rampelys Scene 
Teater, skuespill, revy. 
Studietur til London og USA

Mange spennende valgfag!

Egen svømmehall, dansesal,
kinosal, amfi, topp moderne
klasserom, sandvolleyballbane,
stykerom, spinningrom m.m.


