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Nr. 1   2018   Årgang 88Motivene står i kø på våre utenlandsreiser, her fra slettene i Sør-Amerika.  
Foto: Hanna Bårnes Hansen
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A N D A K TA N D A K T ved Bjarte Steinnes

Det skjulte livet
Jeg er på ingen måte noen sjømann, og kan lite om båter. Men et prinsipp 
om båter, synes jeg er ganske så talende inn i livet, og spesielt fra en kristens 
perspektiv: Jo dypere kjøl en båt har, jo mer bølger tåler den. Sagt på en an-
nen måte; det er lite vits i å ha en stor og flott båt, hvis den nesten ikke har 
kjøl, og man kun kan legge ut på havet når det er blikkstille. Særlig på denne 
kanten av landet. 

Et godt eksempel på en slik båt er det svenske Vasa-skipet fra 1600-tallet, 
som man kan se på museum i Stockholm. Det nye flaggskipet skulle repre-
sentere Sveriges militære og politiske makt, og Gustav II Adolfs autoritet 
som krigerkonge. Derfor fikk skipet kostbare dekorasjoner, blant annet flere 
hundre skulpturer i sterke farger. Men en konstruksjonsfeil gjorde at skipet 
kantret etter bare tyve minutter av jomfruturen, sier historien. Det hadde 
rett og slett for mye vekt over vannlinjen i forhold til under, og en svak bris 
var nok til å senke det prektige skipet.

Det er her det kommer inn, dette med det skjulte livet. Jeg går ut ifra at 
ingen båteiere har opplevd når de er ute med båten sin, at de får mye skryt 
for den flotte dype kjølen. Det er vel heller det synlige, over vannlinjen, som 
får oppmerksomhet. Og sånn kan det også være i kristenlivet.

Den som står mye på talerstolen eller på scenen, er engasjert i styrer eller 
har mange viktige oppgaver som er synlige for folk, er også den som får 
mest oppmerksomhet, og både ros og ris kanskje - av mennesker.

Men disse synlige tjenestene og oppgavene er lite verdt, om de ikke 
springer ut ifra et fortrolig samfunn med Gud. Himmelens og jordens skaper 
kaller oss til å ha en relasjon til Han, ikke som en gruppe mennesker som 
samles en gang i uken, men en personlig relasjon der vi kan komme til Han 
med alt, når som helst. Ikke fordi vi må, men fordi vi har lært Han å kjenne og 
opplevd at Han er god. Når vi ser alt Han har gjort for oss, får vi lyst til å tjene 
Han mer. Når vi har en dyp relasjon til Gud, vil det også virke som en dyp 
«kjøl» i livet vårt, som gjør oss mer stabile i møte med både vanskeligheter, 
sorg, fristelser eller andre utfordringer.

«Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus,  
vår Herre.» 1. Kor. 1,9
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”Kom mai du skjønne, milde…” – 
en sangstrofe som virkelig har pas-
set til årets forsommermåned som 
har satt nye varmerekorder i hele 
Sør-Norge. Flott derfor å avslutte 
skoleåret for det 100. solborgkullet 
med solfylte og fine dager. Et år 
der vi har hatt fokus på livsmot og 
livsmestring, bærekraft og gode 
verdier. Et år der vi har satt ny 
rekord av innsamlede midler for 
Kambodsja med 250 000 kroner 
(derav 110 000 på sponsorløp) og 
et år der vi bl.a. har sett på endrin-
ger av ny timeplan.

Nye rom har blitt renovert, vi har 
fått eget TV-rom, nytt bønnerom/
stillerom, matsalen er blitt pusset 
opp nok en gang med flere spotter 
i taket, lyse vegger og hvite benker 
og nye hylleløsninger til drikke 
m.m. 

Se hva som skjer
Etter nyttår har det gått slag i slag 
med bl.a. ettårstreff, Jesus 2018, 

strømfri kveld, Oscarnight, elev-
kvelder, konserter, Solborg Grand 
Prix, Sirkus Solborg, hagefest, 
innsamlingsaksjon og sponsorløp 
m.m. Og i hele mars var skolen 
på studieturer til bl.a. USA, Sør-
Amerika, Dubai og Zambia. Ellers 
har rektor og et par lærere vært 
på en delegasjonsreise til Beijing 
i april. Det største samtaleemnet 
i korridorene på Solborg har nok 
vært rundt planene for utbyg-
ging av Solborgmarka som du kan 
lese mer om i denne utgaven av 
Solborgbladet. Vi er alle spente på 
hva som skjer.

Linje for linje
I dette nummeret starter vi med 
en helt ny spalte som vi har kalt 
for linje for linje. Solborg er en 
breddeskole og kjent for sitt store 
mangfold når det gjelder ulike 
linjer. Vi har i alt 12 forskjellige lin-
jer ved skolen, og i hvert nummer 
fremover, har vi tenkt å presentere 

en ny linje. I dette nummeret får 
du vite mer om linja Klær, Mote & 
Design. 

Også årboka/minneboka har vi 
viet litt oppmerksomhet i denne 
utgaven. Solborg har hatt årbøker 
av et større format siden skoleåret 
91/92, altså i 26 år, og du kan lese 
litt om hva en slik bok består av og 
betyr for elevene.

Skitt fiske! 
Et gammelt indisk ordtak sier: «Gi 
en inder en fisk og han vil bli mett 

den dagen. Lær en inder å fiske og 
han vil bli mett for resten av livet!». 
Litt slik er det i forhold til det 
kristne livet også. Vi kan gjerne gå 
på et kristent møte en gang i ny og 
ne og få litt åndelig påfyll, men vel 
så viktig er det å leve i den daglige 
relasjonen med Jesus og lære han 
å kjenne. Ønsker deg med dette en 
riktig god sommer og skitt fiske!



4 I Solborgbladet

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

A K T U E L T

Sweatshop – Dødsbillig mote
I år har vi hatt eit stort fokus på berekraft her på Solborg. 11. april fekk vi difor besøk av Frida Ottesen.  

Ho haldt eit godt foredrag som inspirerte oss både til innsamlingsaksjonen og til klesbyttedagen. 

Av Ingeborg Lillestøl og Ingerid Rohde Mæhlum
Frida Ottesen (22) er frå Vadsø 
i Finnmark, og held til i Stavan-
ger. Ho er ei glad og utadvent 
jente, som elskar te, teikning og 
turar i skog og fjell. For tida job-
bar Frida som foredragshaldar i 
miljøorganisasjonen «Framtiden i 
våre hender» og i folkehøgskule-
prosjektet «Klimakloke folkehøy-
skoler».

I 2014 deltok ho på ei reise 
til Kambodsja, saman med eit 
filmteam frå Aftenposten som 
stod bak web-serien ”Sweatshop - 
Dødsbillig mote.” Denne serien tek 
eit oppgjer med tekstilindustrien 
i Kambodsja og målet er å auke 
forbrukarane si bevisstheit. Tek-
stilarbeidarar lev i fattigdom og 
urettferdigheit, og dette kan vi 
ikkje godta! I 2015 vant Sweatshop 
en Gullruten-pris for beste reality.

Engasjement hjelper
I Asia blei Frida gjort oppmerksam 
på forholda til tekstilarbeidarane. 
Sidan den gong har Ottesen ar-
beida og brent for å betre rettane 
til dei som arbeidar på slike fabrik-
kar. Ho har fokus på berekraft og 
spesielt berekraftig mote. I foredra-
get fortalte ho om opplevingane i 
Kambodsja og ho lærte oss korleis 
vi kan påverke klesindustrien.

23. april starta Fashion Revo-
lution Week og i den forbindelse 
arrangerte Frida Ottesen aksjon 
her i Stavanger mot klesindustrien. 
Connectklassen fra Solborg deltok 
på denne. Nokre av oppgåvene 
vi kunne gjere var å ringe ulike 
kleskjeder og stille spørsmål, vi 
kunne henge opp informasjonsl-
appar i butikkar og stille spørsmål 
til dei som arbeida der. Vi fekk også 
moglegheita til å stille Ottesen 
nokre spørsmål.

– Kvifor engasjerer du deg i arbei-
det mot klesindustrien?

– Eg engasjerer meg fordi eg syn-
tes det er viktig. Mest fordi eg 
har opplevd det på nært hold 
og på grunn av reisene, har eg 
fått eit nært forhold til tekstil-
arbeidarar. Så tenker eg også 
tilbake på vidaregåande då eg 
elska å shoppe, men ikkje visste 
kor kleda mine kom i frå. No ser 
eg at mine val påverkar verda 
og folk. Så eg har mykje makt til 
å gjere ei forandring.

– Kva var bakrunnen for oppstar-
ten av Sweatshop?

– Det var for å bevisstgjere! Fakta 
er ofte kjedeleg, så ein under-
haldande serie når betre ut til 
ungdommen. Klesforbruket 

”Hvem lagde klærne mine?” Frida Ottesen kjemper for tekstilarbeiderne i 
Kambodsja og er virkelig en stemme for de stemmeløse. Foto: Privat
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aukar stadig og difor er det 
aktuelt.

– Korleis blir det framover med 
tanke på Sweatshop?

– I forhold til Sweatshop trur eg 
kanskje at det blir ein sesong 3. 
Då blir det mindre fokus på alt 
det negative og meir fokus på 
løysingar. Meir fokus på dei som 
faktisk gjer ein skilnad, som til 
dømes etiske kleskjeder.

– Kva tenker du om di eiga framtid 
da?

– Eg opplever at det er alt for 
mykje press i dag på at ein skal 
oppnå veldig mykje. Det er ikkje 
så veldig viktig for mi lykke. Det 
viktige for meg er at eg kosar 
meg med det eg gjer. Er difor 
veldig fornøgd med det eg 
brukar tida mi på no og er glad 
for at ingen pressar meg til å ta 
noko meir utdanning.

– Korleis kan du klare å overbevise 
andre ungdommar til å tenke likt 
som deg?

– Kanskje ved å gå fram som eit 
godt eksempel og ta bevisste 
val. Det kan bli vist gjennom 
bloggen, foredrag og livet 
generelt.

– Korleis kan vi som enkeltmen-
neske påverke klesindustrien?

– Eg trur det er svært viktig med 
bevisstgjering og at folk forstår 
at det ikkje er kleda dine som 
avgjer kven du er eller kven 
du kan vere saman med. Det 
er ingen samanheng mellom 
kva du har på deg og kven 

du er som person. Vi må vise 
at vi ikkje trenger shopping 
på same måten som mange 
tenker. Vi har nok kle og treng 
ikkje konsumere nye konstant. 
Aksjonar som vi har delteke på 
i dag kan til dømes bevisstgjere 
dei som jobbar i butikken og 
vi kan få folk generelt til å stille 
spørsmål. Vi kan også dele ting 
på Facebook og andre sosiale 
medier, sende mail, ringe og 
bruke stemma vår.

Solborgs klesbyttedag
Torsdag 12. april arrangerte Con-
nect klesbyttedag på Solborg. Alle 
på skulen fekk moglegheit til å 
levere inn brukte kle. Dette kunne 
vere kle som ein til dømes ikkje 
brukte lenger eller var lei av. For 
kvart plagg ein leverte inn, fekk 
ein tilbake ein byttelapp. På sjølve 
byttedagen kunne ein finne nye 
skattar og bytte dei inn med lap-
pen. Resultatet blei ein vinn-vinn 
situasjon. Elevane fekk nye kle utan 
å kjøpe nytt og det er både bra for 

miljøet og lommeboka. Det er ein 
svært berekraftig måte å få nye 
plagg på, fordi plagga allereie er 
ein del av eit kretsløp. Byttedagen 
vart eit vellykka arrangement og 
det gav meirsmak.

Lytt og bytt: GV Connect-jentene 
Mari Gammelsrød, Kristine Øvrum, 
Ingerid Mæhlum, Ingeborg Lillestøl 
og Ida-Annie Hakvåg gjør klar til den 
store klesbyttedagen på Solborg. 
Foto; Hans Petter Nordal
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Av Kjell Konstali 

Solborg er en av de største folkehøgskolene i 
landet når vi tenker på bygninger og areal. Nes-
ten 10 000 kvadratmeter er tilgjengelig. Det har 
med skolens historie å gjøre. Da jeg startet på 
Solborg i 1978 hadde vi 190 elever. I dag kan vi 
på det meste ha 160 årselever. Kravene til bofor-
hold har endret seg. Dusj og toalett på rommet 
er nå vanlig og oppjustering til dagens krav har 
redusert romkapasiteten totalt sett på skolen.

Det meste av skolen er nå rehabilitert, men 
Ljosborgbygningen står for tur. Det blir et stort 
løft. Skolens styre nedsatte en komite i oktober 
2013 til å forberede disse utbyggingsprosjek-

tene samtidig som man skulle se på skolens 
ledige arealer og komme med forslag til utnyt-
telse. Det siste viste seg å bli en mye mer omfat-
tende oppgave enn antatt på forhånd.

Solborgmarka er på ca. 9 mål og ble kjøpt 
på 1970-tallet i forbindelse med utbyggingen 
av Tjensvoll bydel. Dette arealet har det vært 
mange planer for opp gjennom tidene. Komi-
teen ble fort klar over at skulle nødvendige 
utbygginger kunne realiseres på Solborg, måtte 
vi hente ut kapital fra Solborgmarka. Noe av 
arealet måtte selges, men til hvilke prosjekter?

Komitéen gikk bredt ut. Mange kontakter ble 
etablert og prosjekt vurdert. Til slutt bestemte 
årsmøtet for Foreningen Solborg folkehøgskole 

at KF-skolen skulle etableres på Solborgmarka. 
KF-skolen er en kristen grunnskole som Normi-
sjon og IMI-kirken har startet opp. I tillegg 
godkjente årsmøtet en intensjonsavtale med 
Stavanger kommune der planen er å selge 2 
mål til kommunen for bygging av omsorgsboli-
ger for unge mennesker med Downs syndrom. 

Avtalen med Stavanger kommune har vært 
gunstig for skolen. Solborgmarka må omre-
guleres og kommunen tar alle kostnadene 
med reguleringen og kjører også den politiske 
prosessen. Det er vi glade for. Mye taler for at 
reguleringsplanen skal opp i bystyret rett etter 
sommeren.

Flere ting er nå avklart. Det er gjennomført 
arkeologisk undersøkelse på Solborgmarka. 
Noen store funn ble ikke gjort der, så ingenting 
er til hinder for utbygging. Byantikvaren har lagt 
restriksjoner på Ljosborgbygningen som er fra 
1930-tallet. Fasaden mot Solborg må bevares. 
Ellers kan vi gjøre hva vi vil med bygningen. 
Solborgbygningen og hagen har stor verdi 
som identitetsmarkører. Her kan det ikke gjøres 
noen endringer.

I reguleringsplanen legges nå planer for 
den framtidige utbyggingen på Solborg. Hele 
Ljosborg totalrehabiliteres med ny foredragssal. 
Ved svømmehallen kommer ny idrettshall. En ny 
etasje med flere elevhybler bygges på Nord-
borg. Ved Nyborg planlegges et mulig framtidig 
bygg hvis barnehagen ikke klarer å holde det 
gående i framtiden. I bygget er det mulighet for 
hybler og eventuelt leiligheter.

Store utbyggingsplaner på Solborg

Modellutkast: Slik ser planene ut for det frem-
tidige Solborg og området rundt med planer om 
KF-skolen og boliger for personer med Downs 
syndrom. Foto: Hans Petter Nordal
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Før og etter: Her ser vi hvordan Solborg ser ut i dag og hvordan det er tenkt å se ut om noen år hvis planene blir realisert. Foto: Privat
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Av Hans Petter Nordal

Og Trygve vet hva han snakker om. 
Den høyst vitale og oppegående 
91-åringen er vokst opp under 

enkle kår med 12 søsken på plas-
sen Israelsneset i Suldal. Riktignok 
fødte hans mor 15 barn, men tre 
døde da de var små.
– Ja, det gamle ordtaket ”Nød 

lærer naken kvinne å spinne” 

fikk vi virkelig erfare. Vi måtte 
alle legge for dagen en opp-
finnsomhet for å tjene til livets 
opphold. Naturalhushold og 
selvskaffen føde var et must. 
Min oppvekst har preget livet 
mitt.

Kulturturisme
Trygve er gift med Valborg og 
sammen har de bodd på Israelsne-
set (oppkalt etter Israel Johansen 
som flyttet fra Forsand til neset på 
1600-tallet) i over 50 år. De har fire 
døtre.

Den snarrådige skogskaren vet å 
utnytte de mulighetene som ligger 
ved denne Suldalsperlen. I tillegg 
til tradisjonell gårdsdrift tuftet på 
skogbruk, samt produksjon av egg, 
melk og pels, har Trygve og kona 
Valborg satset på utleiehytter og 
kulturturisme. Det har bl.a. resul-
tert i et gammelt sjøhus på eien-
dommen som Trygve for mange år 
siden innredet til et gårdsmuseum 
som mange nordmenn og turister 
har gjestet.

– Ja, jeg har alltid vært interes-
sert i historie og slektas fortid. 
Og jeg har nok et livsmotto 
jeg prøver å leve opp til: ” Den 
som verner om det gamle 
ute og inne, hedrer slekta og 
fedrenes minne.” Derfor har jeg 
samlet på bruksgjenstander fra 
fortiden. Gjennom gårdsmuséet 
har jeg ønsket å være en god 
kulturformidler.

Både riksdekkende fjernsyn og 
lokale aviser har vist sin interesse 
for gårdsmuséet. En gang har 
Trygve vært på Norge Rundt og 
flere ganger på NRK Rogaland med 
bl.a. innslag om hvordan man lager 
tretønner og jobber som bøkker 
eller tønnemaker.
– Ja, jeg har ikke tall på hvor 

mange sildetønner jeg har laget 
opp igjennom. Vi solgte dem til 
salteriet i Skudesnes. Jeg lærte 
svært mye av min far som var 
svært nevenyttig og utnyttet 
skogens rikdommer i minste 
detalj. 

Gode Solborgminner
– Allerede som ung gutt jobbet 

jeg i skogen, men da jeg var 16 
år tok jeg et år på praktisk linje 
på Solborg. Det var rett etter 
krigen i 1945-46. Min søster 
Gerd som da var 18 år gikk 

Nevenyttig 91-åring

Klar i toppen: Hodet til Trygve Høivik har ikke lenger så mange hår, men 
inni hans hode er det fortsatt mange og høyst aktive hjerneceller. Karen fra 
Suldal har alltid en artig historie på lager. Foto: Hans Petter Nordal

– Livet skaper du selv. Du må velge å leve livet  enkelt. Kunsten å være lykkelig 
består i at man gjør sine gleder enkle. 

Disse visdomsordene kommer fra den gamle Suldals bonden Trygve Høivik, 
som har en forkjærlighet for å ta vare på det gamle, leve nøysomt og se ver-
dien i det enkle liv.
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der samtidig. Tyskerne hadde 
ramponert skolen under krigen 
og jeg husker at landssvikerne 
som satt på Skadberg jobbet 
på Solborg for å få det i stand 
igjen. Jeg husker også at det var 
et grisehus på Solborg. Politiet 
kom og skøyt grisene med pis-
tol og grisene ble senere slaktet 
til middagsmat. I grisehuset lå 
for øvrig utedoen som vi elev-
ene brukte. Jeg bodde sammen 
med to andre gutter på et rom i 
Solborgvillaen. En gang husker 
jeg vi brukte så mye vann da 
vi vasket golvet at vannet 
rant ned på kontoret til rektor 
Standal. Det var ikke populært. 
Jeg var en skikkelig spirrevipp 
når jeg gikk på Solborg, fant på 
mye tull for å tøffe meg for alle 
de flotte jentene. 

De engasjerte øynene til Trygve 
tindrer når han forteller både på 
utpust og innpust om Solborgåret, 
og prøver å rette opp noen av 
røverhistoriene med å si:
– Jeg var ikke kristen da jeg gikk 

på Solborg, men hadde stor 
respekt for kristendommen. Og 
jeg tok imot Jesus i slutten av 
20-årene og har fulgt han siden. 
Jeg ønsket å følge det gode 
livet da jeg vet det er to utgan-
ger av det. Og en sang som har 
betydd mye for meg er sangen: 
”La meg få høre om Jesus, skriv 
i mitt hjerte hvert ord, syng for 
meg sangen om Jesus, herligste 
sang på vår jord.”

Fingernem uten fingre
Etter Solborgåret gikk Trygve på 
landbruksskolen. Og skog og land-

bruk har alltid stått Trygve nært. 
Han var den første i distriktet som 
hadde motorsag, en doning som 
veide 17 kilo og bruken var som 
god styrketrening å regne. 
– Ja, skogsarbeidet har nok 

tilsvart utallige treningstimer 
på nåtidens SATS-senter, flirer 
den livsbejaende karen med to 
fingre på den ene hånden.

– Men var det motorsagen som 
kappa fingrene dine?

– Nei, det var nok enda kraftigere 
saker. Jeg skulle sprenge stein 
og hadde gjort klar dyna-
mitt for å sprenge steinen da 
dynamitten plutselig gikk av 
og sprengte bort tre fingre. 
Jeg var da 26 år og skulle rett 
etter ulykken forlove meg med 
Valborg, men jeg kunne jo ikke 
sette på meg forlovelsesringen 
på den handa. Men Valborg fikk 
jeg allikevel og nå har vi vært 
gift i mer enn 62 år. Jeg hadde 
ikke vært den samme uten 
Valborg, hun betyr alt for meg.

Det er tydelig at tre færre fingre 
ikke har lagt noen begrensninger 
på Trygves aktive liv. Til og med 
orgel trakterer han godt, med en 
og en halv hånd.
– Nei, livet har lært meg at en 

må ikke se begrensninger, men 

være løsningsorientert og se 
problemer som utfordringer. 
Det er viktig både å tenke po-
sitivt og å være positiv og si JA 
til det meste, da går livet så mye 
enklere.

– Ja, du som har levd lenge, hva er 
oppskriften på et langt liv?

– Jeg tror du kommer langt og 
lever lenge hvis du arbeider 
hardt, bruker hodet og er 
nysgjerrig på livet. Mangfoldet 
er viktig og det å bære historien 
videre, både den store og den 
interne.

Når venner skal beskrive Trygve 
med tre ord så er det ordene: 
Viljesterk, nevenyttig og historie-
bevarende som går igjen. Selv 
om Trygve er en skogens mann 
så vokser ikke slike menn på trær, 
det er få av hans kalibre som vet 
å sette pris på det enkle og takke 
for alt det forfedrene har lagt ned i 
både han og gården.

Visdomsord: I stuen til Trygve 
og Valborg på Israelsneset er det 
mange visdomsord som er rammet 
inn og som de har prøvd å leve etter. 
Her er ett av dem. Foto: Hans Petter 
Nordal

Skogskarene: Trygve Høivik har alltid vært en skogens mann, her står han 
foran med saga og klar til dyst med tømmerhogstkamerater. Foto: Privat
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Hvert år siden skoleåret 
1991/92 har det vært 
gitt ut minnebøker/år-
bøker på Solborg. Boka, 
som stadig har vært 
i utvikling, gis ut helt 
på slutten av skoleåret 
og er et kjærkomment 
minne fra elevenes 
folke høgskoleår.

Av Hans Petter Nordal
 
Lærer Sveinung Gjerde har vært 
ansvarlig redaktør for de flotte 
årbøkene de siste fire årene og han 
har gjort en fantastisk jobb med å 
få bøkene i havn.
Årbøkene er en flott måte å ta 
vare på alle minnene elevene 
har fra året. Et folkehøgskoleår 
er tettpakket med opplevelser 
og erfaringer, og boka kan 
forhåpentligvis hjelpe elevene til å 
huske på noe av det.

– Hva ønsker dere å formidle i 
årboka, Sveinung?

– Vi ønsker å få med mest mulig 
av året. Både av hendelser og 
personer. Vi ønsker å ha fokus på 
det fargerike og nære samholdet. 
Her kan man lese om gode minner 
sammen med klassen sin, både på 
skolen og på tur, høydepunktene 
gjennom året, hvordan livet på 
internatgangen var, og selvsagt om 
den enkelte elev. Vi setter av god 

plass til at man skal kunne legge 
igjen en hilsen, og oppfordrer elev-
ene til å bruke litt tid på å skrive 
ekte og personlige hilsener.

– Hvor viktig tror du årboka er for 
den enkelte elev?

– Ut fra erfaring selv, som tidligere 
Solborg-elev, så vet jeg at årboka 
kan ha enorm betydning for elev-
ene. Har man en tung dag, eller 
kjenner på savnet av Solborg-hver-
dagen, så kan man få oppleve å bli 
løftet opp gjennom å lese årboka. 

– Hvordan har årboka utviklet seg/
forandret seg gjennom tidene? 

– Vanskelig å si, for meg som bare 
har jobbet med boka i de senere år. 
Men digitale verktøy som brukes 
for å lage boka har blitt mer og 
mer avanserte og lettere tilgjen-
gelig. På den måten har kanskje 
boka gått fra å være et lite og 
hyggelig hefte, til å ligne mer på en 
fullverdig bok med et stadig mer 
profesjonelt utseende.

– Hva inneholder dagens årbok i for-
hold til årbok/minnebok på starten 
av 90-tallet?

– Studieturene har vel fått større 
fokus både i skoleåret og derav i 
årboka. Med mobiltelefon i lomma, 
har man også alltid med seg 
kamera. Noe som gjør at bilder 
har blitt en viktig ingrediens. Om 
det har blitt viktigere med bilder 
nå enn før, er en annen sak, men 
sosiale medier har nok gjort sitt til 
at man har større tilgang til diverse 
bilder.

– Hvor mye arbeid er det å lage en 
årbok?

– Mye. Spesielt de siste ukene før 
den sendes til trykkeriet blir det fort 
noen seine kvelder. Da er det gull 
verdt med ivrige elever som står på 
for å lage et solid og godt minne fra 
året. Allerede fra nyttår begynner 
redaksjonen å «mase» på elevene 
om å sende inn bilder og tekst. Det 
skrives elevomtaler, lærer-hilsener, 
månedssammendrag og tur-brev. 
Foto-klassen har vært flinke til å 
fotografere jevnlig med sitt prosjekt 
«Ukens fotograf». Dette har vi 
høstet mange gode frukter av når 
vi skal oppsummere året i Årboka. 
Når først boka er sendt til trykkeriet, 
er det bare å lene seg godt tilbake, 
og krysse fingrene for at ingen 
forsinkelser oppstår. Å sitte i vårsola 
mot slutten av skoleåret med en 

rykende fersk årbok i hendene, er 
alltid en flott følelse.

– Solborg har de siste årene hatt 
et eget valgfag som heter ”Årbok”, 
hvorfor valgte dere å gjøre det?

– Dette var før min tid, men regner 
med at dette har med arbeids-
mengden å gjøre.

– Hvordan tror du årboka vil fortone 
seg i fremtiden?

– Jeg tror det vil bli mer og mer 
fokus på å se den enkelte, mer 
personlige hilsener. Vi jobber alltid 
for å få et så fullstendig bilde av 
året som mulig. 

Boka der minnene minnes…

Så blekket spruter: Når nesten 
160 minnebøker skal skrives i, så må 
en bruke enhver anledning en har 
på slutten av året. Her er det to av 
årets Multisportelever, Thea Østby 
og Anna Hanset, som skriver flittig i 
årbøkene. Foto: Hans Petter Nordal
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A K T U E L T  Av Hans Petter Nordal

AFRIKA - Zambia
1.   Vi reiste til Zambia fordi vi ville vise elev-
ene et av landene Norge driver bistand i. Vi 
besøkte bl.a. hovedkontoret til ZOCS (Zambian 
Open Community Schools). Vi besøkte et par av 
skolene som ZOCS støtter. Her fikk vi oppleve 
kulturelle innslag, samt leke mye med barna. 
Ellers har vi besøkt en kirke og noen skoler hvor 
vi har hatt timer sammen med barna, vi har spilt 
fotballkamper og vært på landsbybesøk. Der 
fikk elevene bo hos vertsfamilier og bli kjent 
med landsbylivet. Vi fikk også tid til å være turis-
ter gjennom å reise på safari til nasjonalparken 
Chobe i Botswana. 

2.     Målet med turen er først og fremst møte 
mellom mennesker. Vi ønsker å tilrettelegge for 

gode kulturmøter der elevene selv kan oppleve 
mangfoldet og kulturen.

3.     Jeg tror det beste minnet fra turen er besø-
ket til landsbyen. Der får hver enkelt elev bo i en 
familie og følge dagliglivet. Elevene får oppleve 
«en annen verden» gjennom å lage mat på bål, 
hente sitt eget vann i brønnen og melke kua 
når de trengte melk. På landsbygda lever de 
uten elektrisitet og wifi, og elevene får oppleve 
kultur og samhold.

4. Jeg ønsker at elevene skal sitte igjen med 
gode minner fra møte med andre mennesker 
og kulturer. Samtidig ønsker jeg at noen av 
disse inntrykkene de har fått skal sette så dype 
spor at elevene vil jobbe for en mer rettferdig 
verden!

SØR-AMERIKA: Argentina - Chile
1. Det er land som er ukjente for elevene, og 
som har ting å by på som inneholder det som vi 
er ute etter på en studietur, men som samtidig 
har noe annerledes enn de fleste stedene folke-
høgskoler drar på tur til. Vi er en fotoklasse, og 
er på jakt etter steder der vi kan hente fram en 
variasjon av bilder; fra mennesker og gatefoto 
til landskap og natur osv. Vi bruker tiden til å 
fotografere og til å oppleve steder og men-
nesker.

2. Som med alle turer jeg er på, vil jeg at elev-
ene skal bli mer bevisst på sin egen plass i 
verden, og å føle et ansvar for den fabelaktige 
kloden og de menneskene vi har fått ansvar for. 
Chile gir mange muligheter til akkurat det. 

4-4-2
Denne utgaven av  
4-4-2 er litt annerledes. 
Her stiller vi 4 spørsmål 
til 4 lærere om 4 reisemål 
på 4 forskjellige steder 
av 2 grunner:

Grunn 1: Hele skolen var på reise 
jorda rundt i mars-måned

Grunn 2: Vi ønsker å fortelle kort 
om hva de ulike klassene gjør på 
de ulike kontinentene.

1. AFRIKA: Zambia – der klassene 
Global Village Connect, GloBall og 
Multisport Pluzz var.

2. SØR-AMERIKA: Chile og Argen-
tina – der klassen Global Village 
Foto dro.

3. ASIA: - Dubai og Abu Dhabi der 
klassen Life Changing Fitness 
reiste.

4. USA: New York, Salt Lake, 
 California – der de aller fleste av 
skolens linjer besøkte, både Film, 
StreamTeam, Klær, Mote & Design, 
ACT/ Bilde, Form & Kunst, Musikk-
produksjon, Rampelys Scene og 
Adventure.

Spørsmål:

1. Hvorfor reiste dere dit og hva gjorde dere der?
2. Hva er hensikten/målet med turen?
3. Hva tror du er elevenes beste minne fra turen?
4. Hva håper du elevene sitter igjen med etter en slik tur?

Zambia: Elev på Multisport, Silje Finne, ble svært 
populær når hun gjestet en av skolene i Lusaka 
som ZOCS driver. Foto: Terje Todnem



Solborgbladet I  15

A K T U E L T

3. Så og si alle har sagt at de elsket å vandre 
rundt i gatene i den gamle, nedslitte og farge-
rike havnebyen Valparaiso, som er annerledes 
enn de fleste byer du opplever andre steder på 
grunn av kultur, menneskene, byens topografi.

4.  At de er viktige, at de har fått et stort ansvar, 
og at det er en stor glede å sette fotavtrykk på 
den magiske blå planeten vi har fått oppgaven 
å ta vare på.

ASIA - Dubai/Abu Dhabi
1. Det er mange grunner til at vi reiser til Dubai 
og Abu Dhabi. Vi har et godt samarbeid med 
det norske ekteparet Ian og Inger Houghton, 
som driver et anerkjent treningssenter i Dubai. 
Her får vi undervisning og trening av meget 
høy kvalitet. I tillegg til mye trening, fikk vi med 
oss Dubai Food Festival og Dubai Yoga Festival. 

2. Målet med turen er det faglige som handler 
om livsstil, mat og trening. Men også å lære 
noe om en helt annerledes kultur. I De forente 
arabiske emirater kan en lære noe om forskjel-
lene på et absolutt monarki og demokratiet vi 
har i Norge. En lærer også om forskjeller mellom 
islam og kristendommen, og at det er mulig 
å leve fredelig sammen selv om en er ulike. I 

tillegg til alt dette blir en mer sammensveiset 
som klasse og får styrket relasjonene. 

3. Elevene sitter med mange gode minner fra 
turen vår. Mange av elevene sier at de har lært å 
presse seg selv, både fysisk og psykisk. Ellers er 
nok ørkensafari et høydepunkt for mange.

4. Jeg håper at de sitter igjen med en opple-
velse av hvor godt vi kan ha det i et felleskap, 
dersom alle bidrar positivt. Og at de de forstår 
at deres bidrag til fellesskapet er viktig. Ellers 
håper jeg de har fått oppleve hvor bra det er å 
være i aktivitet.

AMERIKA - USA
1. Musikkproduksjon reiste til USA sammen 
med klassene Scene, KMD og ACT / Bilde, Form 
& Kunst.

Vi besøkte byene New York, San Francisco, 
Pismo Beach og Los Angeles. I New York 
City jobbet vi en hel dag sammen med den 
Grammy-nominerte produsenten Joel Hamilton 
i hans fantastiske Studio G. Vi var på konserter, 
besøkte Apollo Theatre og gikk på musikal. I 
San Francisco besøkte vi bl.a. Alcatraz, og så 
Muri Woods, mens på Pismo Beach ble det mest 

et par dager med avslapning. I Los Angeles 
hadde vi bl.a. mastring-seminar og tur til legen-
dariske «The Village Studios». Vi besøkte også 
Universal Studios, og opplevde en fantastisk 
gudstjeneste i West Angeles Church.

2. Hensikten med en slik tur er å gi faglig 
inspirasjon og kunnskap, samt gi kulturelle og 
historiske opplevelser. Det å reise og se hvordan 
andre mennesker lever og å få et innblikk i 
andre kulturer er veldig verdifullt. Mange tenker 
at USA er ganske likt Norge, men man skal ikke 
være der så lenge før man ser at det er et gan-
ske annet land på godt og vondt. Fellesskapet 
mellom 50 ungdommer og voksne på tur gir 
også minner for livet.

3. Det er vanskelig å svare på, og elevene 
opplever det forskjellig. For noen er det dagene 
i studio, for andre er det fellesskapet, eller bare 
å få oppleve at drømmen om å reise til USA blir 
virkelighet.

4. Jeg håper elevene er blitt inspirerte til å 
fortsette å reise og oppleve nye ting. Jeg håper 
også mange er blitt inspirerte til å jobbe videre 
med musikk. Gode minner og vennskap er også 
en viktig del av en slik tur.

USA: Lærer på Musikkproduksjon, Kjell Andreas 
Westby sammen med elevene Henrik Vatnan og 
Hårek Erland med velkjente Hollywood Hills i 
bakgrunnen. Foto: Privat.

Argentina: Her har fotoelev Vincent Santos klart 
å fange det spesielle og karakteristiske landska-
pet i Argentina.

Dubai: Litt trening og yogaøvelser må til på en 
fin strand i Dubai. Her har lærer Kjetil Sætre klart 
å få med seg noen elever på en ”Al Arab-posering” 
med verdens flotteste 7 stjerners hotel i bakgrun-
nen, nemlig Burj Al Arab. Foto: Hans Petter Nordal
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Solborg folkehøg-
skole besøkte Beijing i 
 perioden 7. – 11. april 
sammen med 16 perso-
ner fra Suldal og Sauda 
kommune. Solborg var 
representert med rektor 
Kjell Konstali og lærerne 
Linda Aannø og Kjell 
Andreas Westby.

Hensikten med turen var å lære 
mer om kinesisk kultur og tradi-
sjon, bygge nettverk og utforske 
mulige relasjoner i forhold til 
skoler og universitet. På turen traff 
vi også flere turoperatører. Det 
kinesiske markedet er stort. Her 
til Rogaland kommer stadig flere 
kinesiske turgrupper. Vi treffer 
dem på vei til Preikestolen og inne 
i Ryfylke. Rent vann og flott norsk 
natur er god salgsvare.

I programmet var det også et 
besøk på den norske ambassaden. 
Her fikk vi informasjon om utvik-
lingen i Kina og de muligheter 
som nå åpner seg for kontakter på 
mange områder. Nyttig informa-
sjon vi tar med oss.

For Solborgs del var besøket 
på Beijing Geely University mest 
interessant. Dette er et stort privat 
universitet med 30 000 studenter. 
Vi fikk en storslagen mottakelse. 

Alt var forberedt i minste detalj. Vi 
fikk god informasjon om under-
visningstilbudene på universite-
tet. Mulige samarbeidstiltak ble 
diskutert. Så får vi se om det lar seg 
gjøre å bygge videre på kontakten.

Kjell Konstali

Ambassadebesøk: Lærer Kjell Andreas Westby, rektor Kjell Konstali og lærer 
Linda Aannø foran den norske ambassaden i Beijing i Kina. Foto: Privat
 

På universitetsbesøk: Lærer Kjell Andreas Westby, rektor Kjell Konstali og 
lærer Linda Aannø fikk en varm velkomst da de besøkte Geely university i 
Beijing. Foto: Privat.

Delegasjonsreise til Beijing
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Jubileet ble markert med gaveoverrekkelse og 
taler. Kjell fikk et bilde av kunstneren Gunn Vot-
testad. Bildet heter ”Stjernenatt” og har motiv 
fra Nord-Norge med nordlys og den unike na-
turen vi møter der. Landsdelen har Kjell besøkt i 
flere sammenhenger.

Styreleder på Solborg, Sveinung Lunde, 
og styreleder i regionstyret for Normisjon 
Rogaland, Trygve Svendsen, holdt begge taler 
og takket Kjell. I talene ble det uttrykt stor takk 
til Kjell for hans innsats for Solborg. Skolen 
drives godt og har bygninger og anlegg som er 
i god stand. Et av de flotteste skoleanlegg blant 
folkehøgskolene i Norge.

Kjell ble også takket for sin store innsats i 
forbindelse med reguleringen av skoleområdet 
og de store byggeprosjektene som nå planleg-
ges. Disse prosjektene er de største i skolens 
historie.

Til slutt ble det nevnt den store tilliten Kjell 
har i hele folkehøgskolebevegelsen. Normisjon 
er glad for å ha en skoleleder som tar styrean-
svar på nasjonalt nivå. Det nyter også Solborg 
godt av.

40 år på Solborg: Styreleder på 
Solborg, Sveinung Lunde, og styreleder 
i regionstyret for Normisjon Rogaland, 
Trygve Svendsen, overrekker her et bilde 
til rektor Kjell Konstali som takk for 40 år 
på Solborg. Foto: Privat
 

40 år på Solborg folkehøgskole

I forbindelse med årsmøtet for 
Foreningen Solborg folkehøg-
skole 15. mai ble det markert 
at rektor Kjell Konstali har vært 
ansatt i 40 år på Solborg. I 1978 
ble Kjell ansatt som idrettslærer. 
I 24 år hadde han ansvar for ulike 
typer linjer før han i 2002 ble 
ansatt som skolens rektor.
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Av Hans Petter Nordal

Fra dette nummeret og fremover i Solborg-
bladet vil vi presentere en faglinje på Solborg.  
Vi har pr. dags dato i alt 12 ulike linjer ved Sol-
borg og vi vil ha fokus på én linje i hvert num-
mer fremover av Solborgbladet. Først ut er en 
linje vi har hatt på Solborg nesten siden starten 
av folkehøgskolen i en eller annen form, nemlig 
KMD (Klær, Mote og Design). Linda Aannø har 
vært lærer på linja i over 20 år. 

– Hvorfor ville Solborg i sin tid satse på en slik linje, 
Linda? 
– Søm og håndarbeid har vel alltid eksistert i 
Folkehøgskolen. I «gamle dager» var det delt 
mellom praktisk linje for jenter og for gutter, og 
der var søm, veving, husstell og sånne ting viktig 
for jentene. 

Linjen het Klær, mote og design da jeg kom 
til skolen høsten 1996, og er vel den eneste lin-
jen som ikke har forandret navn på de siste tjue 
årene. Men om navnet er likt, er innholdet ikke 
helt det samme. Jeg har endret innholdet slik 
at jeg får bruke mine kunnskaper og evner på 
en best mulig måte, og mener at linjen er mye 
bedre nå enn da jeg startet.

– Hvor mange elever har du hatt opp igjennom og 
har noen av de gått videre med faget?
– Jeg har fått noen barn mens jeg har vært på 
Solborg, så jeg har vel hatt 20 årskull og med 
et gjennomsnitt på 12 elever pr. år blir det vel 
ca. 240 elever. Ingen av de ca. 240 har vel blitt 

«rike og berømte» på det. Men jeg har hatt flere 
elever som har gått videre innen design, både i 
Norge, Finland og Danmark. Flere har også brukt 
kunnskapen de har fått til studier for å bli Kunst- 
og håndverkslærere.

– Hva gjør dere på KMD?
– Det kreves ingen forkunnskaper innen søm for 
å begynne på KMD. Ofte er det slik at «alle» tror 
at «alle andre» kan så mye mer enn de selv når 
de starter. Men det stemmer i grunnen ikke, for 
de aller fleste kan ingenting. De har sydd forkle 
til bruk i Mat og helse på barneskolen, og det 
er alt. Men de har lyst til å lære, og det er det 
viktigste. Det er en meget bratt læringskurve. 
Vi starter med grunnleggende teknikker og det 
å bli kjent med symaskinen. Når det grunnleg-
gende er på plass, får elevene stort sett lage det 
de selv vil. Smak og stil er forskjellig, og det er 
viktig for meg at de får lage det de har mest lyst 
til. Mange kommer med konkrete mål på hva 
de har lyst til å lage; som ballkjole, kåpe, kjoler 
m.m. Og da er det viktig for meg at de når disse 
målene. Mange blir overrasket over hvor mye 
de egentlig får lage. Og mange bruker utallige 
ettermiddager og kvelder på sysalen for å lage 
julepresanger og andre gaver til venner og 
familie.

I tillegg til søm, er garnglede viktig for meg. 
Som tidligere strikkedesigner er det viktig for 
meg å lære også denne kunnskapen videre. 

– Hvordan er en vanlig dag på sysalen?
– Vi har tre hele dager med linjefag og da starter 
dagen etter morgensamling og varer til  middag. 

Linje for linje

Målbinder elevene: Lærer på KMD. Linda 
Aannø, kan sitt fag og gleder sine elever med sitt 
smittende engasjement og sin lange erfaring. 
Foto: GV Foto-elev.
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Vi er stort sett på sysalen, der har vi gode 
arbeidsforhold.  Alle arbeider med individu-
elle prosjekt, så de skriver seg på «hjelpeliste» 
på tavla og jeg hjelper en og en. Ofte er det 
lang «kø» for å få hjelp, men jeg prøver å være 
effektiv og hjelpe så godt og raskt som mulig. 
Jeg oppmuntrer elevene til å ha flere arbeider 
samtidig, noe som de ikke trenger hjelp til, som 
de kan arbeide med mens de venter på hjelp 
på hovedprosjektet. Vi har gjerne musikk til 
arbeidet, og ofte er det litt fellessang eller dans. 
Og så er vi glad i kos, og tar ofte en ispause/
kakepause.

– Hvordan ble du selv interessert i faget?
– Jeg har alltid likt å holde på med kreative ting, 
og har brukt mange ulike materialer opp gjen-
nom årene. Etter hvert fikk jeg lyst til å lære å sy 
og tok grunnkurs søm på videregående. Dette 
var midt i blinken, og jeg gikk videre den veien. 
Av utdannelse er jeg konfeksjonstekniker og 
har gått Teknisk fagskole innen faget. Jeg har 
også arbeidet som strikkedesigner for Sandnes 
Garn i flere år.

– Hva slags elever er det som søker på KMD? 
– Det er stort sett jenter. Jeg har vel kun hatt 
to gutter som har gjennomført hele skoleåret 
på sysalen, og hatt to gutter til som byttet linje 
etter en stund. Alle som begynner på linja har i 
utgangspunktet «lyst til å lære å sy» og ha det 
som en hobby videre.

– Dere har i mange år valgt å reise på studietur til 
USA, New York og Los Angeles, hvorfor det?
– Vi reiser på studietur sammen med linjene 
Kunst, Musikkproduksjon og Scene. Interessene 
til elevene på disse linjene er ofte litt like, i og 
med at mote, musikk og kunst ofte påvirker 
hverandre.  Det er tre spennende og forskjel-
lige byer, som det er lett å gjøre faglige ting i. 
Vi besøker flotte og store stoffbutikker, ser på 
utstillinger, vintagebutikker, gatemote m.m.

– I løpet av et skoleår har dere mange flotte utstil-

linger og presentasjoner av ting dere har laget, 
kan du gi oss noen eksempler på hva elevene 
lager i løpet av et år på KMD?
– Vi lager i grunnen alt elevene har lyst til og 
den listen er lang; bukser, skjørt, kjoler, gen-
sere, jakker, ytterplagg, dresser. I tillegg blir det 
strikket sokker, jakker, gensere. I starten lager vi 
mange småprodukter som en del av opplærin-
gen.

– Hva ønsker du at elevene skal sitte igjen med 
etter år på KMD?
– Læringsglede og at denne kunnskapen er lett 
å ta med seg videre i livet. Vi bruker mye tid i 
starten på å bli kjent med hverandre og skape 

et trygt og godt læringsmiljø. Målet mitt er at 
de skal være «selvgående» i slutten av året, dvs. 
at de kan så mye at de kan lage det de har lyst 
til. Og at de skal kunne så mye at de har kunn-
skap til å tilegne seg mer på egenhånd.

Ellers så vet elevene at det er «åpen linje» til 
meg etter skoleslutt, og jeg hjelper gjerne via 
telefon, bilder og facetime. De fleste elevene blir 
overrasket over hvor tålmodig de egentlig er, 
for når de har lyst å få til noe fint, kan en rekke 
opp og fikse mye, gjerne mange ganger for å bli 
fornøyd.

– Hvordan tror du fremtidsutsiktene er for linja di? 
– Jeg tror det alltid vil være elever som har lyst 
til å bruke hendene sine og ønsker å bruke de 
kreative sidene av seg selv, og dermed også 
behov for en slik linje. Det viktigste for å få 
elever er i grunnen å komme ut til folk med hva 
vi «egentlig» gjør.  

– Hvordan markedsfører du linja di?
– Fornøyde elever er jo alltid den beste mar-
kedsføringa. I tillegg bruker jeg Instagram og 
Facebook. Så er det jo skolens hjemmeside og 
folkehøgskole.no. Særlig på Instagram viser vi 
mye av det vi holder på med, og viser ferdige 
plagg/antrekk. Linjen GV Foto tar mange av 
disse bildene, så det ser veldig fint ut. 

– Har du noen nye fremtidstanker for linja di? 
– Jeg er på evig jakt etter nye ting til linja, ting 
og opplegg jeg kan bruke. Bruker mye Pinterest, 
blogger og Instagram som inspirasjon. Men slik 
jeg ser det nå, blir hovedlinjene de samme.

– Hva med KMD om ti år, er den fortsatt like aktu-
ell tror du?
– Ja, det håper jeg virkelig. Vi vil jo alltid ha 
behov for klær, sy inn og ut og fikse ting. Og be-
hovet for å skape vil alltid være der hos kreative 
mennesker. Jeg tror gjenbruk og redesign vil få 
enda større plass. Og syglede og skaperglede 
tror jeg ligger i oss mennesker.

 
På ”photoshoot” i Stavanger: Elev Guro Skjer-
dal Bondevik på KMD poserer for fotografen i sin 
selvsydde kjole. Foto: GV-Foto-elev
 



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

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

Solborg folkehøgskole  
– En bedre måte å lære på


