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A n d a k t  av Hans Petter Nordal

Har du noen gang tenkt hvordan 
livet ditt ville ha vært hvis du ikke 
akkurat valgte den skolen, den ret
ningen eller de vennene? Hvis du 
sa Ja i stedet for Nei, eller lot egen 
magefølelse overvinne fornuften? 
Det har forfatter Gunn Marit Nisja 
tenkt på. Hennes nyeste roman 
handler om folkehøgskole, venn
skap og livsvalg. Boka heter «Etter 
oss» og handler om fire damer på 
snart 60 år som tross 40 år etter 
folkehøgskolen har holdt sitt løfte 
om å være venner for livet. Året 
på folkehøgskolen har formet 
de mer enn de vil innse. Og som 
forfatteren sier: «En folkehøgskole 
er en perfekt scene å spille ut sin 
historie på. Man går inn i en boble, 
og blir i en verden der nesten bare 
folkehøgskolen betyr noe. Det 
forsterker følelser og opplevelsen 
av alt som skjer.»

I skrivende stund er det 
elevstevne på Solborg, og denne 
helgen samles de som gikk på 
Solborg for 25, 30, 40, 50, 60, 65 
og hele 70 år siden. Og minnene 
sitter i veggene. Praten går heftig. 
De har alle noe felles og det virker 
som om alle har et godt år å se 
tilbake på. Akkurat som de 150 
elevene som 15. mai i år tørket 
mange avskjedstårer da de forlot 
Solborg. Jo, folkehøgskolene betyr 
og har betydd mye for mange.

Ut på tur…
I mars dro alle linjene på Solborg 
på langtur; Adventure Action Sport 
dro til Salt Lake og California. Bilde, 
Form & Kunst (BFK), Klær, Mote & 
Design (KMD), Rampelys Scene og 
Musikkproduksjon dro også over 
Atlanteren til USA. Life Changing 
Fitness valgte de arabiske emirater 
og dro til Dubai og Abu Dhabi, 
mens Multisport Pluzz var på safari 
og slumbesøk i Kenya. Linjene 
Global Village Connect og GloBall 
hadde Asia med Kambodsja og Vi
etnam som reisemål, mens Global 
Village Foto la ut på en måneds 
«slow travel» til Argentina og Chile 
i SørAmerika. Sistnevnte tur, pluss 
bilder fra Multisports safari, blir 
beskrevet mer i dette bladet.

Solborgmarka
Allerede nå til høsten tas de første 
spatakene på Solborgmarka og 
samtlige av de seks nåværende 
Solborgboligene vil da bli jevnet 
med jorda. I første omgang vil 
omsorgsboliger for personer med 
Downs syndrom bli bygget og 
der lærerboligene sto, vil den nye 
KFskolen til Normisjon bli bygget. 
Senere (ca. 2021) vil Solborg bygge 
en ny idrettshall og renovere det 
gamle Ljosborgbygget. Mer om 
dette bak i bladet.

Fra Solborgblad til Solborg-
blogg
Helt siden 1929 har Solborg hatt 
Solborgbladet. Vi ser på dette 
bladet som et viktig historisk do
kument for skolen og over 5 000 
trofaste abonnenter har hatt mye 
glede av å følge med på hva som 
skjer på «sin gamle skole». De siste 
fem årene har bladet kommet i 
digital form og blitt lagt ut på sko
lens hjemmeside. Men fra og med 
i høst vil vi heller satse på en mer 
jevnlig Solborgblogg der nyheter, 
småportretter og en egen Solborg
podcast vil ta form. Det er lærer 

Geir Ertzgaard som vil stå ansvarlig 
for den nye Solborgbloggen. Siden 
høsten 2006 har undertegnede 
vært redaktør for bladet og det er 
med litt vemod jeg nå takker for 
meg. Håper bladet har vært som et 
lite vennskap. Vennskap! Merke
lige sjelens lim. Livets søtstoff! 
Vennskap er som kjærlighet uten 
vinger. Vennskap kjenner ingen 
landegrense, derfor er det også 
den egentlige sanne fredsskaper. 
Men den virkelig ekte fredsskaper 
er Gud. Og midt i sentrum av Guds 
kjærlighet og fred står du. For en 
venn! Ha en riktig god sommer! 

Er jeg god nok til å være en kristen slik som jeg er? Jeg har min tro, jeg ber 
mitt Fader Vår, men er det godt nok? Jeg føler meg så liten, jeg har så liten 
tro, har jeg noen plass i en kristen sammenheng der jeg føler alle andre hø-
rer mer hjemme enn meg. Jeg føler jeg kommer til kort når jeg sammenlig-
ner meg med andre. Enkelte har gjerne blitt utsatt for en forkynnelse og en 
tro der en har følt at sin egen tro ikke er god nok. Mye av dette har kanskje 
vært knyttet opp til at du må være så og så aktiv, gå i en kristen menighet/
bedehus, være medlem av et kirkesamfunn, bli en fast giver, må si de og 
de tingene, kunne liturgien/sangene etc. Mange føler det slik. Derfor er det 
viktig å gi alle folk en følelse av tilhørighet i kristne sammenhenger, være 
raus med å inkludere, og se og ta vare på den enkelte for den en er og ikke 
for den som kirken ønsker at han/hun skal være. Kirken skal være som et 
hjem der en får være forskjellige og setter pris på mangfoldighet.

En som i sin ungdom følte dette på kroppen var Per Fugelli. Denne legen, 
professoren og samfunnsdebattanten fra Stavanger mente at kirken alltid 
må være åpen for nye ting, den må gjøres aktuell, den må engasjere man-
nen i gata og spille på det mangfoldet som vi mennesker er. Kirken må alltid 
være på vei til nye mennesker, invitere inn, være et sted der det er bruk for 
dine erfaringer, dine meninger og den ressursen som du er.

Per Fugelli var en Jesusvenn og sa bl.a. følgende om Jesus: «Jesus er 
fred, sjelefred. Kom til meg alle dere som strever, så vil jeg gi dere hvile. Je-
sus er selvrealisering - han gir mot til å leve. Jesus gjorde ting på sin måte, 
akkurat som Frank Sinatra synger i sangen: I did it my way. Jesus er håp og 
Jesus er lys. Jesus sa: Jeg er Verdens lys. En åndsmakt som heter håp er 
kraftigere enn atomkraft og lykkepiller. 
 Tre verdier preger Jesus (politisk): Anti-materialisme, rettferdighet og nes-
tekjærlighet. Vi kan ikke kjøpe lykke. For å få anerkjennelse av Jesus må du 
tjene andre, ikke deg selv. Størst av alt er nestekjærligheten. Jesus forkyn-
ner at nestekjærlighet og toleranse er den største kapital noen kan ha».

Tankevekkende at en kar med et slikt Jesusengasjement ikke fant sin plass 
i noe kirkesamfunn eller følte seg god nok til å være en kristen. 

God nok til å være kristen?
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4 spørsmål til 
4 elever av 
2 grunner:

Grunn 1: 
Alle kommer de fra utlan-
det og går på ulike linjer på 
 Solborg i år.
Grunn 2: 
Alle har de bodd i flere 
land.

Spørsmål:

1. Hvorfor Solborg?

2. Hvorfor valgte du den 
linja du går på?

3. Du har bodd i flere land 
og snakker flere språk – 
 Fortell.

4. Hva er dine planer etter 
Solborgåret? 

Pavel Zelene
Alder: 20 år
Linje: Global Village Foto
Kommer fra: Moldova og Italia
Interesser: Foto og videoproduksjon
Livsmotto: Finn en jobb du brenner for!

1. Min far har en venn fra Stavanger som bor 
i Napoli der vi bor nå. Etter at jeg avsluttet 
videregående skole anbefalte han meg et år på 
folkehøgskole i Norge. Han kjente til Solborg fra 
før og anbefalte den sterkt, da han kjente noen 
som hadde gått der tidligere. Jeg sjekket det ut 
på nettet og det så veldig bra ut, så det ville jeg 
prøve. 

2. Fordi jeg elsker fotografering og jeg ville 
utvikIe mine ferdigheter i faget. Jeg er veldig 
fornøyd med Solborg, her er det masse aktivite
ter også utenom undervisningen. 

3. Jeg er født i Moldova og da jeg var barn 
flyttet jeg med familien til Italia. Jeg snakker 
flytende både romansk, russisk og italiensk og 
behersker ganske bra engelsk, fransk, spansk og 
ukrainsk. Det å kunne mange språk er en døråp
ner når en vil reise rundt i verden og treffe nye 

folk, det gir mange muligheter og jeg er glad 
jeg har lært meg så mange språk. Nå prøver jeg 
å lære litt norsk også.

4. Etter Solborg vil jeg begynne å studere foto
grafi på et universitet, mest sannsynlig i Roma 
i Italia der jeg vil gå på et studie som heter 
Fashion Photografy. Eller kanskje fotofagsko
len i Trondheim eller fotostudier i Oslo. Jeg er 
egentlig interessert i alt innen fotografering og 
videoproduksjon og vil nok jobbe med dette i 
fremtiden. 

Carole Renée Elisabeth 
Maure 
Alder: 19 år (Født: 04.04.2000 at 4.43 pm)
Linje: Rampelys Scene
Kommer fra: Frankrike, men er genetisk halvt 
fransk, halvt tysk. 
Interesser: Liker å lese, elsker å bake, drive med 
teater og se filmer. 
Livsmotto: «Logic will take you from A to B, 
imagination will take you everywhere.»  Albert 
Einstein.

1. Vel, jeg ville lære meg norsk, og jeg hadde 
hørt om at Norge hadde folkehøgskoler, noe 
som Frankrike ikke har. Så jeg leste meg opp 

på nett på mange folkehøgskoler som hadde 
teater og det var denne skolen jeg likte best. 

2. Jeg valgte teater som linje fordi jeg har gjort 
det i 8 år på fritiden. Jeg valgte også å ha det 
i Norge som en utfordring til meg selv for at 
jeg skulle lære meg norsk og snakke norsk på 
scenen fordi da måtte jeg lære det. Jeg synes 
det er virkelig gøy å gå på Solborg. I begynnel
sen var jeg litt redd fordi alt var på norsk og jeg 
forsto ingenting. Tenkte at det ville bli et langt 
år, men nå ville jeg aldri valgt noe annet hvis 
jeg skulle gjøre det om igjen. 

3.  Jeg har bodd i Frankrike, Mexico, Finland 
og Kina. Og jeg snakker fransk, engelsk, tysk, 
prøver å lære norsk, og på noen tidspunkt i livet 
mitt snakket jeg også finsk og spansk, men det 
har jeg glemt ut. 

4. Jeg vil ha et år med norskkurs på universite
tet for å lære ordentlig norsk, og etter det vil jeg 
begynne på businessstudier . Drømmen er å 
åpne min egen café. 

Thomas Gordon
Alder: 19 år
Linje: Stream Team

Kommer fra: USA og Thailand
Interesser: Gaming

1. Jeg søkte på StreamTeam fordi det var den 
linja som virket mest interessant. Solborg var 
ikke grunnen, men jeg ønsker å bo i Norge og 
håper å få visum her etter hvert.

2. Jeg har alltid vært interessert i gaming og 
ville gjøre noe innenfor spill og spillutvikling 
fremfor esport og design. 

3. Jeg er født i USA, men flyttet til Thailand 
med min mor da mine foreldre ble skilt. Der 
lærte jeg å snakke thai. Flyttet så etter hvert til 
Norge da min mor traff en dansk mann som 
bodde i Norge og jeg lærte meg norsk. Deretter 
flyttet jeg tilbake til min far i USA før jeg kom 
hit til Solborg i høst.

4. Jeg har tenkt å starte på universitet i Oslo, 
UiO og studere statsvitenskap der.

Björk Lommerse 
Alder: 22 år
Linje: Musikkproduksjon
Kommer fra: Island og Nederland
Interesser: Musikk, film, dansing, lesing og 
bøker og baking
Livsmotto: Be yourself, so you can be free. 

1. Jeg fant Solborg på folkehøgskolene sin 
hjemmeside. Jeg har venner fra Skandinavia 
som har gått på folkehøgskoler og det ville jeg 
også prøve. Norge ligner mest på Island hvor 
jeg kommer fra. Det er en stor fordel at vi har 
mange forskjellige linjer på Solborg, fordi da er 
det også så mange forskjellige mennesker!

2. Fordi jeg vil utvikle meg musikalsk og senere 
bli musiker. Mange folkehøgskoler har musikk
linjer, men Solborg har musikkproduksjon, og 
derfor søkte jeg kun på Solborg. Og det er jeg 
glad for, jeg trives veldig godt her. 

3. Jeg snakker både islandsk, hollandsk, 
engelsk og nå litt norsk. Ved å bo i forskjellige 
land har jeg merket at språkbarrieren ikke er så 
stor, den blir først et problem når man gjør det 
til et problem. Siden jeg har bodd i flere land, 
merker jeg at kroppsspråk er en viktig måte å 
kommunisere på i starten. Etter hvert så tilpas
ser man seg språket og lærer mer og mer ved å 
praktisere daglig.

4.  Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal 
gjøre videre, men jeg trives så godt i Norge at 
jeg helst vil finne på noe her. 

Tekst av elevene Madeleine Ask Stuksrud (BFK), Emilie K. Rosenlund (BFK) og Tonje Thomassen (ST)
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Av Geir Ertzgaard

Dette skulle være et intervju, men 
Torstein er en travel mann. For 
tiden tjener han store internasjo
nale oljeselskaper (Les Equinor) 
med sine foto og kommunika
sjonsferdigheter, og internasjo
nale oljeselskaper har sine krav til 
effektivitet og arbeidsinnsats. Men 
en gang var Torstein Lund Eik elev 
på Global Village Foto (200910), 
senere stipendiat (201011). Så nå 
vet du hvor Torstein Lund Eik (født 
1990) fra Kvinnherad har vært . I 
noen lykkelige uker høsten 2018 
var han også vikarlærer i foto på 
Solborg. 

I det hele tatt har det vært noen 
travle år for den veltalende sunn
hordlendingen, år som har bestått 
av utdanninger i journalistikk 
(Kristiansand og Hawaii), fotografi 
(Fotofagskolen i Trondheim) og 
forskjellige jobber som journalist, 
skribent og fotograf. Det er det 
sistnevnte som tar mesteparten 
av tiden  og engasjementet. Og 
det virker. 

I desember 2018 var han en av 
ti utvalgte norske fotografer til 
magasinet Fotografis portfolio
konkurranse. Porteføljen hans var 
en serie med dronebilder med 
tittel “Norway in a Nutshell”. Han 
fikk i 2018 også Kvinnherad kom

munes kulturstipend 
på 50 000 kroner, og 
bilder utstilt på Henie 
Onstads kunstsenter 
under cyanFolio 2019. 
Han har også en egen 
utstilling av sauepor
tretter hengende på 
Baroniet Rosendal i 
sommer. Det kan vel 
sies at 2019 har vært 
et bra år så langt, men 
Torstein har ikke tenkt 
til å si seg fornøyd 
med året enda  langt 
ifra.

Da det nærmet seg 
slutten av skoleåret 
201819 begynte elev
ene på «GV Foto», som 
vi kaller det, å mase. 

Kommer ikke Torstein snart? Vi 
savner Torstein. Torstein Lund Eik 
svever høyt for tiden. 

Du kan følge ham på @torstein
lundeik på Instagram, og på www.
torsteinlundeik.com. 

Bildetekster: Øverst er et drone
bilde fra hans serie «Norway in a 
Nutshell».

Nederst er et bilde fra Torsteins 
utstilling om saueportretter som 
henger på Baroniet Rosendal i 
sommer.

Høytsvevende

Det dukker stadig opp nye begre
per for ting vi gjerne har gjort til 
alle tider, men som plutselig blir 
satt ord på. Denne gangen – ordet 
ghoste. Definisjonen på urban.no 
er følgende: 
Å ghoste vil si å bryte en relasjon 
tvert, uten forklaring. Dette gjøres 
ved å ikke gi beskjed, svare på 
telefonen, meldinger eller sosiale 
medier. Begrepet dukket opp i 
forbindelse med dating, hvor man 
unngår å si det som det er, og 
heller bare håper at den andre tar 
et hint.

Gjerne er det gode tanker som 
ligger bak, at man ikke vil såre den 
andre, eller er usikker på hvordan 
det vil bli tatt imot. Men det man 
heller legger igjen hos den andre 
er usikkerhet.   

Jeg vet ikke om dette begrepet 
kan brukes i forbindelse med 
en Finn.no – annonse, men jeg 
prøver meg. Jeg ventet på svar, en 
adresse, fra en jeg hadde en avtale 
med. Men svaret lot seg vente. 
Jeg sendte en ny melding, uten 
å få svar. Plutselig var annonsene 
tatt vekk, og relasjonen var brutt 
 uten at jeg hadde fått noen 
forklaring. Jeg var blitt ghostet. 

Dette har heldigvis ikke gitt meg 
for mye hodebry, men jeg skal inn
rømme at tankene gikk litt fram 
og tilbake på hva som egentlig 
skjedde – og at jeg gikk glipp av et 
bra kupp ;o)

Vi mennesker kan oppleve flere 
”uro – symptomer” i kroppen knyt-
tet til usikkerhet og stress 
•	 Muskelspenninger, særlig i nak-

ken, kjeven og skuldrene 
•	 Smerte, særlig hodepine, men 

også muskelsmerte
•	 Urolig mage, sommerfugler i 

magen, nervøsitet, forstoppelse 
eller diaré

•	 Problemer med å slappe av, for 
eksempel når du skal sovne

•	 Trøtthet
•	 Rastløshet
•	 Konsentrasjonsproblemer
     

Hentet fra psykiskhelse.no

Selv om vi lever i 2019, husker vi 
ikke alltid på at fysisk og psykisk 
henger nøye sammen. Det betyr 
at vi kan stå i fare for å glemme 
at disse naturlige konsekvense-
ne eller uro - symptomene ikke 
først og fremst trenger medisin, 
behandling eller å tas hensyn 

til, men de trenger å forstås og 
sees i sammenheng med hele 
livet. Og ikke rent sjelden går vi 
rundt og bærer på mye usikkerhet 
og stress knyttet til ulike relasjoner 
eller situasjoner. 

Mange i min alder har akseptert 
uttrykket ”jeg er så konfliktsky”, 
uten at det blir særlig utfordret 
av folk rundt dem. Jeg vil likevel 
våge å påstå at generasjonen vi nå 
ser vokse opp, i enda større grad, 
bærer dette med seg. Og selv om 
begrunnelsen om at man ikke vil 
såre den andre høres fint ut, er det 
bedre å legge igjen usikkerhet? 
Kanskje ikke, ifølge psykiskhelse.
no.

To ting har uansett blitt tydelig 
for meg det siste året: Konflikter/
personer forsvinner ikke av seg 
selv, selv om vi forsøker å late 
som de ikke er der. Og ting som 
er uoppgjort er verre for oss men
nesker å leve med, enn det som er 
gjort opp. 

Unge i dag trenger ikke voksne 
som gjør alt rett, men de tren-
ger voksne som våger å jobbe 
med egen konfliktskyhet før de 
skal håndtere andres. Først når 

vi våger å ta tak i det som kjennes 
utfordrende, vanskelig eller kleint 
oss imellom, vil de unge kunne 
nærme seg en tro på at konflikt 
ikke er farlig og må unngås, men 
noe som kan håndteres og landes 
trygt. Og siden folk flest verdsetter 
ærlighet fremfor alt, vil de kanskje 
også få erfare det mange av oss 
allerede vet: at et møte med sann
heten skaper fred.

G U R O S  H J Ø R N E

Guro Brakestad

Ghosting vs leve med fred
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L I N J E  F O R  L I N J EL I N J E  F O R  L I N J E

Denne gang skal vi bli 
bedre kjent med linja 
Life Changing Fitness 
(LCF) der Kjetil Sætre 
er lærer. På denne linja 
får elevene mye variert 
trening og undervisning 
innen fitness, kost-
hold, helse og idretts-
psykologi. 

Av Hans Petter Nordal
 

•	 Du startet som lærer på Solborg 
for nøyaktig 10 år siden og var 
ansatt som lærer på Adventure-
linja, men for 5-6 år siden så ville 
du starte din egen linje, hvorfor 
det, Kjetil Sætre?  

- Først og fremst var grunnen at 
søkertallet på den linjen jeg job-
bet på hadde gått ned. Dermed 
trengte vi en ny linje på Solborg. 
Jeg fikk da muligheten til å lage 
en linje med utgangspunkt i 
min utdanning og mine faglige 
interesser.  

 

•	 Hva er Life Changing Fitness? 
- Life Changing Fitness (LCF) er et 

fag som fokuserer på en sunn 
livsstil og hele mennesket. Vi 
tenker at for å ha et godt liv så 
handler det om mye mer enn 
trening. Det handler først og 
fremst om hvordan du har det 
med deg selv. Derfor fokuse-
rer vi på psykologi, matglede, 
selvbilde, trening, turer og mye 
mer. Elevene får undervisning 
i hvordan man kan sette egne 
mål, og hvordan vi kan jobbe for 
å nå dem. 

 
•	 Hvordan er en vanlig dag 

på LCF? Hva gjør dere? 
- Vi har som regel en trenings-

økt i løpet av en dag. Her får 
elevene være med å bestemme 
hva vi skal trene. Ofte er vi å 
finne på Aktiv treningssenter, 
men vi gjør ofte helt andre ting. 
Jeg kan nevne aktiviteter som: 
jogging, crossfit, yoga, turer, 
klatring, svømming og mye mer. 

 
•	 Du har idrettsutdannelse fra UiS 

og har selv drevet med topp-
idrett innen bordtennis i mange 
år, men hvordan ble du interes-
sert i faget fitness og om sunne 
trenings- og livsstilsvaner? 

 - Jeg har alltid likt å være i akti-
vitet, og har flere ganger kjent 
på hvordan trening og aktivitet 
kan hjelpe oss til å klare livet 
eller hverdagen bedre. Da jeg 
studerte idrett, skrev jeg en 

bacheloroppgave om sammen-
hengen mellom aktivitet og 
psykisk helse. Da skjønte jeg mer 
av hvor viktig en aktiv hverdag er 
for oss mennesker. 

  Jeg har også fått kjenne på 
kroppen hvordan maten påvirker 
meg, både fysisk og mentalt. 
Så gjennom utdanning og egne 
interesser ble valget om en slik 
linje ganske naturlig. 

 
•	 Hva slags elever er det stort sett 

som søker på LCF? 
 - De som søker på LCF er veldig 

forskjellige ungdommer, både 
jenter og gutter. Det som de 
har til felles, er at de ønsker en 
forandring i sin egen livsstil.  

  
•	 På linja di legger du mye vekt på 

den gode samtalen og å bygge 
gode relasjoner til den enkelte 
elev, hvorfor vektlegger du dette 
så høyt? 

- Jeg tror at noe av det viktigste 
for ungdommer er trygghet og 
tilhørighet. Når vi får til et godt 
klassemiljø er det lettere å nå de 
faglige målene som hver enkelt 
har. Min filosofi er at kommuni-
kasjon, tillit og åpenhet skaper 
gode relasjoner. Derfor bruker vi 
mye tid til å prate sammen, noe 
som gir elevene mulighet til å bli 
kjent på et litt dypere nivå enn 
det de fleste har opplevd før.  

 
•	 På hvilken måte klarer du å få 

dine elever motivert og interes-
sert? 

- I den vanlige skolen er ofte 
planene og fagene bestemt på 
forhånd. Elevene har lite de 
skulle ha sagt når det kommer 
til mål og innhold. På Solborg 
og LCF får elevene være med å 
sette sine egne mål. Så er min 
jobb å hjelpe dem med å nå sine 
egne mål. Dette skaper en helt 
annen motivasjon hos elevene. 
Når de i tillegg får være med å 
bestemme innhold, så blir de 
enda mer motivert.  

  Jeg legger også stort vekt på 
at jeg blir godt kjent med hver 
elev, da kan jeg lære meg hva 
som motiverer hver enkelt.  

  
•	 Av i alt 82 folkehøgskoler i 

landet er det mange som har 
tilsvarende linje? Og stjeler 
dere som har slike linjer idéer 
fra hverandre? Føler du mye på 
konkurranse fra andre folkehøg-
skoler? 

- Jeg ville skape en helt ny linje 
på Solborg. Så jeg har ikke sett 
på hva andre linjer gjør. Men jeg 
vil tro at mange henter ideer fra 
andre skoler. LCF er en relativt 
unik og spesiell linje, så det er 
ikke så lett å kopiere verken 
navn eller innhold.  

 
•	 Dere har valgt å reise på studie-

tur til Dubai /Abu Dhabi, hvorfor 
det? 

- Arabia er et veldig spennende 
reisemål. Gode trenings og 
undervisningsmuligheter og 
spennende smaker. Her lærer 
elevene om en helt ny kultur, et 
helt annet styresett, en annen 
religion, nye treningsformer og 

mye mer. På turen lærer elevene 
mye om hvordan ting er i Arabia, 
men like mye om våre verdier i 
Norge.   

•	 Hva ønsker du at elevene skal 
sitte igjen med etter et år 
på LCF? 

- Jeg ønsker at elevene mine skal 
bli mer fornøyd med seg selv. 
Ikke på grunn av alt de klarer, 
men fordi de er verdifulle og 
unike mennesker. Jeg ønsker 
også at de skal få oppleve 
 gleden ved relasjoner, aktivitet 
og matlaging.   

 
•	 Har noen av dine elever gått 

videre med faget? 
- Det er flere elever som har 

funnet ut at de har lyst å 
jobbe  enten med trening eller 

kosthold. De bruker gjerne året 
på å finne ut om dette er noe 
de kunne tenke seg å studere 
 videre og senere jobbe med,    
eller om det bare er noe de har 
lyst å ha som en hobby.   

 
•	 Hvordan tror du fremtidsutsik-

tene er for linja di? Vil du måtte 
gjøre noen grep for å verve flere 
elever i fremtiden og eventuelt 
hva slags grep? 

- Jeg tror at dette er et fag som er 
kommet for å bli. Jeg må alltid 
jobbe med å forbedre og endre 
faget slik at det treffer dagens 
ungdom.  

 
•	 Har du noen nye fremtids-

tanker for linja di? 
- Jeg har mange idéer og tanker 

om hvordan jeg kan forbedre lin-

ja. Men siden elevene får være 
med å bestemme innhold, så blir 
ikke årene like. Det beste jeg kan 
gjøre er å lytte til ungdommene. 
Høre hva de egentlig trenger for 
å mestre livet sitt.  

•	 Hvordan markedsfører du linja 
de? 

- Først og fremst på Insta-
gram med bilder. Men man vet 
at fornøyde elever er det viktig-
ste for å få nye elever.  

•	 Hva med LCF om ti år, er den 
fortsatt like aktuell tror du? 

- Jeg håper og tror at LCF er like 
aktuell og viktig om ti år, men 
tiden vil vise. 

LCF – Life Changing Fitness
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E L E V S T E V N EE L E V S T E V N E

Helgen 24.26. mai var det elev

stevne for både 25, 30, 40, 50, 

60 , 65, og 70årsjubilanter på 

 Solborg. 

I alt over 170 jubilanter hadde møtt 

frem. Hvert av kullene stilte seg 

opp i trappa foran den ærverdige 

Solborgvillaen.  

Foto: Hans Petter Nordal
 

70-årsjubilanter

65-årsjubilanter

60-årsjubilanter

50-årsjubilanter
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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.

R E I S EA K T U E L T

Kenya 
safarienes 
hjemland 
Tekst og foto: Hans Petter Nordal

Tenk deg at du sitter i en safaribil, du 
vet ikke hva slags dyr eller fugler som vil 
dukke opp. Spenningen og opplevelsen 
sitter i kroppen. Og plutselig så får du det 
fantastiske motivet i linsa. Da er det godt 
å ha kamera som kamerat. Her får du se 
noen av bildene som er tatt fra årets tur i 
Tsavo nasjonalpark, Amboseli, med bl.a. 
Kilimanjaro i bakgrunnen.

40-årsjubilanter 30-årsjubilanter

25-års-
jubilanter
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Buenos Aires 
Vårt første reisemål. Den tidli
gere travle industrielle havn er nå 
fornyet og gjort om til kontorer og 
boliger med en fantastisk skyline 
med flott estetikk, grøntarealer, 
broer, kaféer og gangstier med 
mer. Det var beroligende å vandre 
her midt i den ellers så travle by. Å 
se verdens bredeste elvemunning 
fra elven Rio De La Plata på 40 km 
bredde var imponerende. Å gå på 
fotballkamp på Peron fotballsta
dium med 55 000 hjemmesup
portere til fotballaget «Racing» i 
superligaen var enormt, ja rett og 
slett henrivende!

Her har de sluttet med borte
lagsupportere for seks år siden på 
grunn av alt bråk, trøbbel, slossing 
og dødsfall som det førte med 
seg. Av den grunn selges også 
bare brus under kampen. Racing 
vant for øvrig 1– 0. Jeg glemmer 
ikke denne opplevelsen så lett, 
med høylydte sambatrommer og 
ellevill supportersang. Selvsagt 
besøkte vi også en hesteranch 
utenfor byen der vi både fikk ri og 
grille argentinsk biff. Videre fikk vi 
med oss tangokurs og oppvisning.

Forflytting i landene skjedde 
stort sett med buss. Billig er det og 
superbehagelig. Jeg har aldri sittet 
i bedre recliner i noe hus i Norge. 
Vi hadde også leiebiler i tre dager.

Atacama ørkenen - Chile
Småbyen, eller rettere sagt 
tettstedet San Pedro, som ligger 
2 400 moh. nord i Chile mot 
grensen til Bolivia, er en yndet 
plass for turister. Over hundre 
tusen kommer til denne ameri
kanske westernlandsbylignende 
byen. I denne lille byen er det 
over 240 turistbookingkontorer 
der du kan bestille sandboarding, 

tur til saltsjøbading, offroadsyk
kelturer eller fotturer i fjellene, tur 
til varme kilder for bading, tur til 
fjelltopper på 4 600m hvor det er 
geysirer, stjernekikking og mye 
mer. Stjernekikking om natten her 
var magisk, det var superklart og 
mørkt på samme tid. 

På grunn av tidligere heftig 
vulkansk aktivitet, dannes det 
med tidens tann mye mineraler 
her. Derfor finnes det flere hvite 
saltsjøer og svære flate områder 
som bare består av fast brunt 
salt som er mer enn en kilometer 
dype. Ressursene utnyttes ikke 
fordi det ligger for langt fra sjø 
og det er visst enklere å tørke 
sjøvann. Men det finnes utallige 
gruvedrifter for kobber og andre 
mineraler. Fjellene har utrolige 
fargevarianter fra grått til brunt, 
rosa, gult etc. Området er ett av 
de tørreste områder i verden. En 
landsby litt lenger nord har ikke 
hatt regn på 30 år. I ørkenen kan 
alt regn komme på én uke og da 
blir det lett oversvømmelser, øde
lagte veier og broer. Klima endrer 
seg også i Atacamaørkenen. 

Vi besøkte månelandskap, 
marslandskap, løp ned 6700 
meter i sanddyner og var på en 
ørkenfjelltopp med spektakulære 
solnedganger. En tidlig morgen 
dro vi til 4 444 moh og fikk sett 
geysirer, over 50 stk. av varier
ende størrelse.  Fjellformasjonene 
i ørkenen har bratte skrenter, 
grusdyner, sandsteinformasjo
ner og sand dyner.  Aske og ting 
vulkaner spyr ut, nedbrytes av 
regn, og da omdannes det til salt 
og andre mineraler. Vi fikk sett 
fjellrev, både vill og oppavlet lama, 
flamingo, diverse vadefugler og 
enorme kaktuser i et flott område. 
Kaktusene her brukes til bygge

«Slow travel»  
til SørAmerika  

«Å reise er å leve – å leve er å reise»… sies det. 

Fotoklassen fra Solborg har reist i 30 dager på en 
utrolig variert og innholdsrik opp levelsestur til to 
land i Sør Amerika, Chile og  Argentina. 

Tekst og foto Terje Todnem

Turen var lagt opp som en «slow 
travel»  det ble ikke kjedelig av 
den grunn. Opplevelsene sank der
for mye bedre inn enn ved å måtte 
haste fra sted til sted.  

Oppgaven til fotoelevene var 

å fange øyeblikk, stemninger og 
hverdagsliv inn i sitt kamera for å 
kunne fornemme essensen av det 
å reise.  

Her er noen av de mange opp
levelsene:

R E I S E
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K O N T O R E T  H A R  O R D E T
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KF Skolen

Nytt
idrettsbygg

Vi har siden 2013 jobbet med utbyggings
planer på Solborg. I den nye regulerings
planen som ble vedtatt av Stavanger bystyre 
03.09.18 ble de store prosjektene som Sol
borg skal i gang med godkjent. Det vil si ny 
gymnastikksal og rehabilitering av Ljosborg 
med ny foredragssal. 

I tillegg ble det godkjent å bygge en KF
skole (kristen grunnskole) i regi av Normisjon 
og omsorgsboliger for personer med downs 
syndrom i regi av Stavanger kommune. Det 
er skolens eier Normisjon som har gjort ved
tak om alle disse prosjektene.

Solborg vil ta fatt på sine prosjekter tidligst 
høsten 2021. Først må KFskolen og omsorgs
boligene bygges. Her er det etter planene 
tenkt byggestart høsten 2019.

Årsmøtet for Foreningen Solborg folke
høgskole godkjente i sitt møte 12. mars 2019 
kjøpskontrakter med Stavanger kommune 
på 9 millioner og KFskolen med 25 millioner. 
Alle disse avtalene er tomtekjøp. Disse pro
sjektene skal realiseres på Solborgmarka. Et 
område som Solborg kjøpte på 1970tallet og 
som har ligget som et ubrukt område i alle år. 

I reguleringsplanen er det også kommet 
inn utbygging og maksimal utnyttelse av 
eksisterende bygninger på Solborg. Med det 
er det tatt høyde for en framtidig utvidelse av 
folkehøgskolen opp mot 200 elever hvis det 
skulle være nødvendig.

 Kjell Konstali

Byggeplaner på Solborg

Solborgmarka fra lufta: Her ser vi et oversiktsbilde over Solborg der den nye KF-skolen er tegnet inn der 
personalboligene i dag står. Videre kan vi se hvor den nye idrettshallen er tiltenkt. Dessuten hvor den nye 
kunstgressbanen (fotballbanen) og sandvolleyballbanen er planlagt å være. Også utbygging på baksiden 
av Ljosborgbygget vil komme om noen år. Foto: Privat

materialer faktisk.  Ingen hadde 
fortalt meg at NordChile kun 
består av ørken. Vi kjørte bil og 
buss i tre dager sørover og alt var 
tørt, brunt, beige og grått. Til og 
med ved kysten var det slik. I løpet 
av tre dager så vi kun 15 palmer 
i en by vi passerte   og jeg jubla! 
Endelig noe grønt!  Vi overnattet i 
telt to netter på en strandcamping 
ved kysten i nasjonalparken Pan 
de Azucar  utrolig vakkert!

Santiago
Ikke kirken i pilgrimsleden i 
Spania, men det virkelige Santiago 
i Chile. Den megastore byen lig
ger på en stor slette innenfor en 
¾dels sirkel av fjell og har åpning 
ut mot havet. Tilsynelatende ser 
byen ut som den ikke er plaget av 
forurensing, men opp i høyden 
ser en det godt ute i horisonten. 
Midt i byen ligger et lite fjell  «St. 
Christopher» på ca 300 meter og 
på toppen står en stor statue av 
Maria. Herfra er det super utsikt 
over byen. Vi fikk også med oss 
musikkfestivalen Lollapolooza i 
O. Higgins park  en festival med 
titusenvis av besøkende. Der var 
det skikkelig trøkk i høyttalerne  
flapsen på skyggelua mi vibrerte 
faktisk!

Salvador Allende var president 
i Chile til han ble drept i bombe
angrep i presidentboligen i 
1973 under kuppet som diktator 
Augusto Pinochet stod for ved 
hjelp av CIA. Han nektet å gå av 
og forlate sin post, og ble alvorlig 
skadet på kontoret sitt og døde. Vi 
så regjeringsbygningen og hans 
statue.

Vi besøkte også muséet for 
frihetskampen folket hadde under 
Pinochet.

Valparaiso
Et inferno av gatekunst i smau, 
trapper og en mengde smale ga
ter. Byen, som kun ligger en times 
tur fra Santiago, består av en flate 
nede ved havet der det er stor 
skipsfart. Mye av boligene er plas
sert oppover i bratte gater, trange 
smau, trappeganger etc. Det er 
også bygget en del bratte, små 
«Fløybaner» som koster 1krone og 
20 øre å ta. Her er Art Nouveau, 
sveitserstilliknende, funkis etc. og 
mange flotte dekorerte hus med 
ornamenter, ulike vindustyper, 
utmerket smijernsarbeider, sjar
merende blomsterarrangementer, 
belysning og dekor. Mest av alt er 

det den sinnsykt flotte gatekun
sten, mangfoldet, og kreativiten 
som florerer. Og selvfølgelig en del 
stygt også. Vi besøkte også huset 
der den store kjente poeten Pablo 
Neruda bodde. 

Pichilemu
Surfeparadisenes mekka. Den 
surfer som ikke har vært her, har 
misset noe stort. Ikke at fotoklas
sen var verdens beste til å utforske 
bølgene, men vi fikk iallefall prøvd 
oss lenger inne på stranden. 
Her hadde vi gode dager med 
chill&grill, fotturer og surfing på 
turens siste dager.

Reise
Å reise er «å lese hele boken» – en 
kan klare seg med innledningen, 
men det beriker og gir en global 
forståelse som en ikke får uten 
å lese flere kapitler. Dette var 
målene med turen; global forstå
else, demokrati, frihetskamp, folks 
hverdag, musikk og livsglede, 
fotballkamp og begeistring og 
mye mer! Samtidig blir klassen 
ristet sammen og en får oppdage 
nye gode sider ved hverandre. 
Venner for livet er godt å ha. Takk 
for turen!
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Takk til Egil S. Eide

Siden 2007 har Solborg 
arrangert reisekurs til 
Thailand. Disse kursene er 
en del av kortkursordnin
gen som folkehøgskolene 
har. Reisene til Thailand har 
vært utrolig populære og vi 
har hatt fulle kurs år etter år. 
Grunnen til dette er nok at 
det er en kvalitetsreise med 
et innhold som turdelta
kerne har satt pris på. 

Vi møter norsk misjon i 
Thailand og underviser 
turdeltakerne om sentrale 
tema som kultur, folk og 
land og ikke minst thaienes 
religion, buddhismen. 
Religionene preger jo 
hverdagen både på godt og 
ondt. Du forstår ikke folket 
og kulturen uten å kjenne 
deres tro.

Rektor Kjell Konstali har 
vært faglig ansvarlig for 
kurset og hatt det prak
tiske ansvaret. Egil S. Eide, 
som har et stort hjerte for 
Thailand, har hatt ansvaret 
for undervisningen. Han 
snakker språket, har et 
stort nettverk i landet og kjenner kulturen inngående. Å være med Egil til Thailand er en stor 
opplevelse.

I vinter gjennomførte vi en avsluttende reise, «Den store finalen». Dermed er det satt punk
tum for et viktig reisetilbud skolen har hatt. Det er mange hundre turdeltakere som kan se 
tilbake på en innholdsrik reise og er blitt glad i «Smilenes land».

Tusen takk til Egil for det flotte samarbeidet vi har hatt i alle disse årene!
Kjell Konstali

Siste Thailandtur: Egil S. Eide får en velfortjent takk etter 
utallige turer som reiseleder til Smilenes land, men nå er 
reisekursene i Solborgs regi historie. Foto: Privat 

Ny filmlærer
Med jevne mellomrom starter nye medarbeider opp hos oss. Silje 
Solheim har sagt opp sin stilling som lærer på linjen Filmproduk
sjon. Hun startet opp i 2012.
Vi takker Silje for hennes innsats disse årene. 

Den ledige lærerstillingen ble utlyst og vi fikk 16 søkere. Mange 
svært godt kvalifisert. Det sier oss at en jobb i folkehøgskolen ser 
mange på som attraktivt. Du får jobbe med ungdom og være en 
del av fellesskapet på folkehøgskolen med alle de opplevelsene 
det medfører.

Når vi ser etter nye medarbeidere, legger vi vekt på faglig utdan
nelse og erfaring fra arbeidslivet. Men like viktig er personlige 
egenskaper og en klar og tydelig kristen tro. 

Tore Hynnekleiv er nå ansatt som ny lærer på linjen Filmproduk
sjon. Han har utdannelse i Bachelor Film fra New York og er i gang 
med studier i teologi på MF vitenskapelige høgskole og Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole. 

Han har hatt regi og vært klipper og produsent for en mengde 
filmer og TVserier.
Blant annet «71 grader nord, kjendis» og «The Voice». I «Norske 
talenter» og «Idol» har han vært klipper. Tore og familien står bak 
filmene «Kamilla og tyven» og «Barnevandreren» som vant prisen 
for beste film under Stockholm filmfestival jr.

Tore kjenner også folkehøgskolen fra innsiden, da han selv har 
vært elev på Rønningen folkehøgskole.

Vi ønsker Tore velkommen til Solborg.

Kjell Konstali

Påskjønnelser til 
 ansatte
På Solborg har vi en flott stab med  
gode medarbeidere. Totalt sett har vi 
25,93 årsverk fordelt på 13 menn og  
23 kvinner.

Vi har regler for erkjentlighetsgaver og 
markerer dette når de ansatte har vært 
på Solborg i 10, 20 og 30 år. På personal
samlingen 21. mai overrakte rektor Kjell 
Konstali gaver og takket for flott utført 
arbeid til følgende i personalet:

30 år:  Mona Austevik Eiane 
(internatassistent) – 
sølvlysestake

20 år:  Mindor Vårvik (vaktmester) – 
krystallvase

20 år:  Siv Eli Sundvoll (kjøkkenleder) – 
krystallvase

10 år:  Kjetil Sætre (lærer) – 
krystallvase

10 år:  Carl Erik Waaler (lærer) - 
krystallvase  

10 år:  Kjell Andreas Westby (lærer) – 
krystallvase

Tilskuddsbrev
Folkehøgskolene har egen lov og bevilgningene til skolene skjer 
hvert år over statsbudsjettet. For 2019 er det bevilget totalt  
kr. 898 926 000 til landets 82 folkehøgskoler. Tilskuddet til Solborg 
er på kr. 14 512 226. Årsbudsjettet vårt er på noe over 32 millioner 
kroner. Andre viktige inntekter for skolen er elevbetaling for kost 
og losji. Undervisningen er gratis. Ellers har vi inntekter fra utleie av 
svømmehall og boliger, sommerdrift og annen virksomhet. Vi kan 
derfor si at Solborg med sin attraktive beliggenhet på Tjensvoll er 
en skole med mange muligheter i tillegg til skoledrift og det utnyt
ter vi så godt vi kan.

Det elevavhengige statstilskuddet er størst for de 75 første elev
ene. Deretter avtrappes tilskuddet. Vi får dermed kr. 87 855 for de 
75 første elevene, deretter kr. 62 230 for de neste. I kost og losji 
betaler elevene ca. kr. 70 000.

Disse tallene viser hvor viktig det er å ha nok elever. Skolens øko
nomi er helt avhengig av dette. 162 elever er det maksimale vi kan 
få tilskudd for hvert år. Solborg har de siste årene ligget tett opp til 
dette tallet. For 2019 regnes tilskuddet ut fra et årselevtall på 158. 
Det viser at vi har en sunn og god drift. Vi har nok elever som søker 
skolen og de aller fleste gjennomfører skoleåret. Frafallet er ikke 
så stort. For inneværende skoleår startet 154 elever. 6 elever har 
av forskjellige grunner avsluttet året. I tillegg har vi noen årselever 
som kommer inn gjennom kortkursvirksomhet.

Kjell Konstali



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

God sommer!


