
Nr. 2  > 2012 >  Årgang 83

• Reiselærebok av Geir
• Folkehøgskolebyråkraten
• «Med karma på slep»
• Jubilantår før jubileumsår

EGNER seg på scenen: Sigrun Bøe (Klatremus) og Aslak Nicolaysen (Skogmus) i aksjon 
i Hakkebakkeskogen av Egner. Foto: Hoang Ngyuen
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A N D A K TA N D A K T  av  Anne Marit Træland

Med karma på slep
Husker du de to jentene som 
skulle reise rundt i USA uten pen-
ger? (Solborgbladet nr. 1-2011). Nå 
er turen gjennomført og hvordan 
det gikk med Mari og Audhild kan 
du lese mer om på side 8-9.

Mr Folke Høyskole
For noen tar folkehøgskolen aldri 
slutt. En av dem er Arvid Kopperdal 
som begynte på Solborg i 1970, 
ble lærer på Rønningen i Oslo 
og som i dag er organisasjons-
konsulent i NKF.

Reisens pedagogikk
Solborg presenterer den eneste 
boken i landet om tema Reisens 
pedagogikk. Og ekstra stolte er vi 
når det er vår egen Geir Ertzgaard 
som har gitt den ut.

Mary, did you know?
Dette er begynnelsen og tittelen på en julesang jeg liker veldig 
godt. En vakker sang med et sterkt innhold. 

Tenåringsjenta Maria som fikk dette store oppdrag med å være 
mor til verdens store redningsmann og Frelser. Hva visste Maria 
om dette barnet hun skulle bære frem? Jeg kan bare forestille 
meg hvor forskrekket hun var da en engel fortalte henne at hun 
skulle få barn. Ikke enda var hun gift med Josef , og på den tiden 
kunne kvinner som fikk barn før og utenfor ekteskapet bli steinet. 
Engelen lovet unnfangelse ved Den hellige ånd og beskyttelse 
fra den høyeste kraft, altså Gud selv. Maria viser ingen redsel, bare 
en enorm tillit til Gud og en enorm villighet til å være en del av 
dette. ”La det skje med meg som du har sagt” er Marias svar til 
engelen. (Lukas 1:38)

Jeg har lurt på hvorfor Gud valgte en vanlig tenåringsjente til å 
bli mor til Jesus. Hvorfor valgte ikke Gud en dronning som mor, 
en moden kvinne som hadde født noen barn? Mye stod på spill 
her. Kong Herodes for eksempel, jeg skjønner at han ble ganske 
sur over at en konge skulle bli født i en stall. En konge som ikke 
var hans sønn. Rekkefølgen er også snudd  litt om her;  gjetere 
først, så vise (rike) menn. Hvorfor valgte Han ikke slottet som 
oppvekstvilkår for sin egen Hellige sønn? Men i stedet et liv på 
flukt og i eksil noen år, før Jesus og familien kunne vende trygt 
hjem igjen. Hvorfor valgte Han et esel som transportmiddel 

da Jesus som voksen skulle ri inn i Jerusalem og bli hyllet som 
 KONGEN? Hester og en gullvogn er mer min stil for en konge!

Med litt ettertanke viser kanskje Gud sine valg seg å være ganske 
så gode, perfekte og fornuftige. Jesus er en annerledes konge! 
Gjennom Maria og Jesusbarnet viser Guds nærhet til oss van-
lige mennesker… spørsmålet blir også hva jeg velger:  slottet 
eller stallen, de forfulgte eller de etablerte, et esel eller hester 
med gull, en konge eller KONGEN?

Mary, did you know
that your Baby Boy would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy has come to make you new?
This Child that you delivered will soon deliver you.

Maria visste nok 
ikke storheten i 
det barnet hun 
skulle bære frem, 
men hun visste 
å stole på Gud! 
Det er verdt å gå 
inn på YouTube å 
høre hele sangen!

60-sone på Solborg!
I og med at både internatleder 
Bjørg Marit Amdal og rektor Kjell 
Konstali fylte 60 år nylig, så har vi 
innført 60-sone i personalgangene 
på Solborg. Det går nemlig fortere 
og fortere med årene.
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«Solborg, Solborg - skolen skaper 
gode minner! Solborg, Solborg, 
skolen er en sikker vinner. Livet her 
er kjempebra, skolen gjør meg fri 
og gla´, for Solborg...»

Med disse strofene fra den nye 
Solborgsangen ønsket personalet 
de 146 elevene velkommen til 
skolestart i begynnelsen av sep-
tember. En helt ny fasade på både 
Vestborg og mellombygget kunne 
vi stolt presentere for årets kull. 
Vår egen fasade blir derimot ikke 
yngre med årene, men de fleste i 
Solborgstaben holder ut tross et 
par travere har fått et sekstall først 
i alderen. I høst kunne vi derimot 
ønske tre litt yngre medarbeidere 
velkommen. Anne Marit Træland 
fra Tananger ble ny lærer på Global 
Village Connection og Silje Solheim 
fra Stavanger overtok som lærer 
etter Endre Kvia på Film & Media. 
På kjøkkenet har vi fått inn vikar for 
Edel Vasstveit, og det er Marianne 
Nordbø Ørestrand fra Randaberg. 

«Sånn går no dagan»
Med litt resterende byggevirk-

somhet av Frøiland Bygg i form 
av utskifting av vinduer i mellom-
bygget og deler av Ljosborg,  så 
har dagene på Solborg vært fylt 
av fag, vennskap, trening, under-
holdning og gode måltider. Tur til 
Prekestolen, konsert, teaterbesøk, 
det store showslaget, linjedager, 
alles gebursdag, «På flukt», «God 
kveld, Solborg», Hakkebakkeskogen, 
elevkvelder, miljøkvelder, lørdags-
seminarer med spennende gjester, 
juleverksted, julegrantenning, 
lysmesse med skolekoret m.m. er 
noen få smakebiter av høstens 
rikholdige Solborg-meny.  «Jo, livet 
her er kjempebra, Solborg gjør meg 
fri og glad.»

«Frihet til å lære»
Årets slagord for alle folkehøg-
skolene i Norge er; frihet til å lære. 
På Solborg er du fri til å la deg 
utfordres. Her kan du pushe deg 
selv maksimalt og gå fullstendig 
opp i det som interesserer deg. Et 
år der du kan finne ut hva du liker 
og hva du kan bli god på uten 
karakterpress og pensum. Du har 

frihet til å ta dine egne drømmer på 
alvor. Året på folkehøgskole handler 
om personlig utvikling for både 
hode og kropp. Og hjerte. Å være 
et helt menneske betyr å engasjere 
seg og være orientert i verden. Det 
er derfor det å reise er så viktig i 
folkehøgskolen. Ved selv å oppleve 
blir uvitenhet og fordommer  er-
stattet med forståelse og empati. 
Vi på Solborg er litt stolte over å ha 
en engasjert lærer i staben som har 
gitt ut boka «Reisens pedagogikk» 
som bl.a. forteller om den innsikt og 
kompetanse elever får ved å reise 
på meningsfulle turer.

Snart jubileum!
Vi skriver snart 2013. Og det betyr 
at Solborg er 100 år. I den forbind-
les kommer det bl.a. ut en stor 
jubileumsbok og det vil bli en stor 
jubileumsfest lørdag 2. november. 
En markering i mai vil det også bli 
så følg med på vår hjemmeside 
som også blir helt ny fra nyttår av. 
En ny skolebrosjyre er også snart 
klar, så vær med å skaff jubilanten 
mange gode søkere til neste år.

Grip det!
Vi nordmenn er stolte når vi årlig 
gir over 200 millioner samla til 
TV-innsamling, men er vi like stolte 
av å bruke 54 milliarder til årets 
julehandel? For meg blir dette en 
voldsom kontrast til det lille barnet 
som ble lagt på strå i en ussel, liten 
stall. Fattigslig, men allikevel; 

«Stjerneglans i barnehud - 
evighetens sendebud, Himmelen 
er kommet nær, kledd seg i barnets 
klær.» Det er kanskje ikke enkelt 
å begripe underets natt da vår 
Frelser kom til jord, men prøv å la 
deg gripe av denne historien; om 
nærværet, frelsen og nåden. Ha en 
velsignet julehøytid!

S I D E N  S I S T
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Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal

4-4-2
Hvordan opplever noen av våre 
utenlandske elever Norge og 
nordmenn? Og hvorfor valgte 
akkurat disse elevene å begynne 
på Solborg? Vi lot fire av årets ti 
utenlandske elever gjøre seg noen 
korte refleksjoner.

Glimt fra høsten
Det skjer mye i løpet av et 
Solborgår. Aktiviteter, forestillinger 
og opplevelser blir det mange av 
i løpet av året. Her viser vi noen 
små glimt og tilbakeblikk fra noen 
av høstens mange hyggelige 
begivenheter.
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Av Henrik Seglem Grydeland

Magne kjenner Geir som ”oppfin-
neren” av linjen Global Village. En 
linje som kombinerer pedagogiske 
reiser med arbeid hjemme som 
turforberedelser, kulturkunnskap, 
solidaritetsarbeid med mye mer. 

Viktig for linjen er to turer: En til 
Afrika på høsten og en tre-ukers 
tur til Asia på vårparten. Dermed er 
turarbeid, planlegging og gjen-
nomføring en veldig viktig del av 
jobben hans. Og sånt blir det altså 
bok av:

– Jeg har sittet i mange år i noe 

som heter Internasjonalt utvalg 
i regi av Folkehøyskorådet. Der 
møtes medlemmer fra mange fol-
kehøyskoler for å blant annet lage 
pedagogiske opplegg. Jeg tenkte 
at de forskjellige folkehøyskolene 
har stor kompetanse på dette med 
reise. Det gjør vi på et ganske høyt 
nivå faktisk. Men selv om vi er flin-
ke så gjemmer vi oss litt vekk. Jeg 
foreslo at vi skulle forsøke å samle 
en del erfaringer og kompetanse 
til nytte for alle folkehøyskolene. På 
den måten kunne vi vise hverandre 
hvilken kompetanse vi sitter på 
og også heve den. Vi diskuterte 
forskjellige alternativer, blant an-
net en nettside, men vi endte opp 

med boken. Og det passet fint, for 
jeg har alltid hatt lyst til å bli med å 
skrive bok, forteller den engasjerte 
forfatteren.

Praktisk håndbok
Boken «Reisens pedagogikk - En 
håndbok om skoleturer og stu-
diereiser» kom ut i høst. I tillegg 
til Geir, er Odd Haddal med som 
redaktør. Han er til daglig pedago-
gisk konsulent i Noregs Kristelege 
Folkehøgskulelag (NKF).

– Internasjonaliseringen av 
folkehøyskolene krever en veldig 
gjennomtenkt holdning til dette 
med reiser. Og alle skolene reiser 
jo på lange turer nå, så dette er 
et veldig viktig element for alle 
folkehøyskoler.

Boken består av 22 kapitler skre-
vet av 15 bidragsytere, de fleste 
med bakgrunn i folkehøyskolen, 
men ikke alle:

-Jeg er veldig fornøyd med at 
vi har fått en artikkel fra de som 
tar i mot oss når vi reiser. Fredric 
Oguttu fra Kenya er en vi på Sol-
borg har samarbeidet med mange 
ganger når vi har besøkt prosjektet 
der han jobber i Nairobi. Det er in-

A K T U E LT

Folkehøyskoler landet rundt reiser utenlands som aldri før. Solborg også. Men har det 

noe for seg? Lærer elevene noe? Nå har det kommet ut en bok om reisens pedagogikk. 

Redaktør for boken jobber til daglig på Solborg og heter Geir Ertzgaard.

Lærebok i reiselyst og glede

Forfatteren: Geir Ertzgaard har 
grunn til å smile etter utgivelsen av 
den flotte reiselæreboka. 
Foto: Siri Sødahl



Solborgbladet I  5

A K T U E LT
teressant å se hva han skriver med 
sitt perspektiv fra sør, forteller Geir. 

De 22 artiklene tar for seg en 
rekke perspektiver ved det å reise 
med elever: praktiske opplegg, 
etikk, møte med kulturforskjeller, 
sikkerhet på tur, økonomi mm. De 
belyser turene fra lærerenes, elev-
enes og skoleledelsens side. 

– Jeg er også veldig fornøyd 
med at mine to medlærere på Glo-
bal Village har bidratt med hvert 
sitt kapittel. 

God respons.
Boken er trykket på NKF sitt eget 
«forlag», men responsen på boken 
har vært god, så god at Geir håper 
at et større forlag også vil gi den ut 
for å nå enda flere:

– Boken er trykket i 350 eksem-
plarer og de er alle utsolgt. Det er 
først og fremst andre folkehøysko-
ler som har kjøpt den, men vi ser 
at denne boken kan være til hjelp 
for alle som driver med studierei-
ser, fra videregående skole og 
universiteter til idrettslag og korps 
som også drar på lange turer. Vi 
håper derfor at et større bokforlag, 
kanskje Universitetsforlaget, vil 
ønske å gi den ut.

Geir er, som før nevnt, lærer på 
linjen Global Village (GV). Han vet 
derfor godt hvor viktig reisene er 
for folkehøyskoler for å få søkere. 
GV alene får nesten halvparten av 
alle søkerne til Solborg år etter år.

– Hvor viktig er det å reise uten-
lands for folkehøyskolene?

– Det er for viktig. Vi ser at en 
del skoler ville slitt med å få elever 
hvis de ikke tilbød utenlandstur. 
Dermed er det viktig at vi kan sette 
turene inn i en sammenheng som 

gjør at de blir verdifulle for elevene 
på en annen måte enn hvis de ikke 
hadde reist med folkehøyskolen. 
Vi må sette turen inn i en sam-
menheng. For oss er det viktig å 
komme i kontakt med kulturen og 
menneskene i de landene vi reiser 
til. Vi er ikke turister på ferie.

– Er det noe betenkelig med at 
turene er blitt så viktige?

– Ja. Vi har jo klimaproblematik-
ken som vi er nødt til å ta inn over 
oss. Er det for eksempel bedre med 
én lang tur enn to? Er slik reising 
bærekraftig på lang sikt? En slik 
reise kan også fungere som en 
flukt. Vi forsøker å lære elevene å 
være tilstede og å bli ansvarsfulle 
reisende. Mange er allerede bitt 

av reisebasillen før de kommer til 
folkehøyskolen, så dette er viktige 
spørsmål.

Vil redde verden.
Geir feirer i år 20-års-jubileum som 
lærer på Solborg. Global Village har 
han vært på siden 2001.

Linjen består av drøyt 40 elever 
og er delt inn i tre retninger: Foto, 
Ball og Connection. Linjen har 
tre lærere og Geir sine elever tar 
bilder når de drar på tur. Linjen var 
hans idé da den startet for over ti 
år siden:

– Vi var ikke den første linjen 
som reiste slik, men det var ingen 
linjer som fokuserte akkurat slik vi 
gjorde det. Vi er ikke en solidari-

tetslinje, men vi skal vise solidaritet 
når vi drar på tur. For eksempel har 
GV hvert år i de siste årene besøkt 
Kambodsja der Normisjon driver 
et landsbyutviklingsprosjekt som 
Solborg samler inn penger til.

– Elevene som kommer til oss 
har forskjellig motivasjon når de 
begynner. Men mange av dem en-
der opp med et brennende ønske 
om å redde verden, avslutter Geir.

Foreviger øyeblikkene: Å reise 
handler også om å dokumentere 
turen med gode bilder. Fotolærer 
Geir sitter på et enormt billedarkiv 
fra sine mange reiser. 
Foto: Anders Slåke
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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 ?

For de aller fleste blir 
det med ett år på Sol-
borg. De forsvinner 
gråtkvalte ut av porten i 
mai for bare sporadisk å 
vende tilbake igjen.  For 
andre igjen handler hele 
livet om folkehøgskolen. 
Arvid Kopperdal gikk 
ut av tunet en maidag i 
1971, men for ham var 
dette bare enda et av 
mange år som folkehøg-
skolemenneske. 

Av Geir Ertzgaard

 Arvid Kopperdal (61) fra Molde, 
organisasjonskonsulenten i Noregs 
Kristelege Folkehøgskulelag er en 
av de som kjenner norsk folkehøg-
skole aller best. En av folkehøgsko-
lens Grand Old Men vokste opp på 
Rauma folkehøgskole i Molde, der 
faren var formingslærer. Senere ble 

han lærer på Rønningen Folkehøg-
skole, og nå har han en nøkkelstil-
ling som organisasjonskonsulent i 
Noregs Kristelege Folkehøgskule-
lag (NKF). Men det var Solborg han 
i ungdommen 
valgte da han 
selv ville ha sitt 
annerledesår.

Studentlinje, 
teater og Sol-
kam
Rett etter 
gymnaset gikk 
turen til Solborg. 
Skoleåret 1970-71 
var han en av førti 
19-åringer som 
gikk på skolens 
studentlinje. De 
fleste av de 190 
elevene dette skoleåret var likevel 
under 18 og gikk på praktiske linjer. 
Aldersforskjellen var noe en la lite 
merke til. Det var bare når skolen 
var på teater, og elevene fikk høre 
at studentgruppen hadde spesielle 
forutsetninger for å forstå stykket, 
at det oppsto reaksjoner. Miljøet på 
skolen var godt om du var under 

18 eller om du gikk og viftet med 
filosofibøkene dine.

En av grunnen til dette var at 
skolen hadde et veldig bra fotbal-
lag det året, og dette var det andre 

enn studentlinja 
som sto i spissen 
for. Laget het 
Solkam og deltok 
i bedriftsserien i 
Stavanger med 
kamper mot lag 
som Rosenberg 
Verft. Dette var 
seriøse greier, 
og Solkam er 
en skjult del av 
Solborgs historie 
som fortjener å 
bli trukket fram i 
lyset igjen.
 

Det sosiale viktigst i ettertid
Den viktigste grunnen for å be-
gynne på Solborg var muligheten 
studentlinja ga til å kvalifisere seg 
for høyere utdanning.  Men i etter-
tid ser man hvor viktig det sosiale 
var. Etter Solborg har det vært en 
gjeng på Østlandet som har møt-
tes jevnlig  og hatt mye glede av 

det vennskapet som oppstod på 
Solborg. Til 25-årsjubileet i 1996 
møtte nesten hundre deltakere fra 
kullet.

Som elev opplevde Arvid 
verdier som  han og medelevene 
gjerne ville ta med seg videre. Det 
ble fabulert en del om å starte 
egen folkehøgskole uten at det ble 
noe seriøst av det, men idéene har 
blitt med dem videre i livet. 

Faget har blitt viktigere
I jobben som organisasjonskonsu-
lent i NKF har Arvid god oversikt 
over folkehøgskolens utvikling 
de siste årene. Men for oss som 
kanskje tror at folkehøgskolen 
tidligere først og fremst hadde 
et sterkt faglig fokus, er det litt 
overraskende å høre at faget har 
fått en mye sterkere posisjon i 
folkehøgskolene de siste årene.  
Særlig linjefagene har fått en noe 
sterkere posisjon i folkehøgskolene 
de siste årene. Tidligere kunne en 
oppleve lærere som nesten bare 
var opptatt av elevenes sosiale ve 
og vel, og det var nok eksempler 
på at lærere kunne møte uforbe-
redt til timene. En annen årsak til 

Hele livet en 
 folkehøgskole
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H V O R  E R  D E  N Å ?

styrking av det faglige kan også 
være at elevene er eldre og at de 
fleste tar et folkehøgskoleår etter 
at de har fullført videregående 
skole og derfor stiller større krav til 
faglig kvalitet.

Hele mennesket
Folkehøgskolen ble en livsvei for 
læreren fra Molde. Etter lærer-
skolen gikk turen først til Menig-
hetsfakultetet, deretter til Ung-
domsforbundet der han arbeidet 
som idrettssekretær med bl. a. 
ansvar for KFUM-volleyballagene 
som spilte i seriesystemet. Han 
fikk snart jobb på idrettslinja på 
Rønningen, da skolen ville ha en 
kontaktlærer fra Ungdomsfor-
bundet som samtidig kunne ha 
ansvar for idrettslinja på skolen. På 
folkehøgskole handler det om å 
utvikle hele mennesket, å utfordre 
elever til å utfolde ulike sider av 
seg selv, dyrke sine interesser og 
utvikle seg sosialt. Dette var noe 
Arvid opplevde på Solborg, og 
som han igjen opplevde som lærer 
på Rønningen.

Frivillighets- og organisa-
sjonsmennesket
Arvid har også fått arbeide med 
andre saker som alltid har opptatt 
ham: Samfunnsspørsmål, kristen 
tro og solidaritet står hans hjerte 
nær. I NKF arbeider Arvid med 
organisasjons- og fagforenings-
spørsmål. De siste 20 årene har 
han vært en aktiv drivkraft bak 
Interfolk, folkehøgskolenes solida-
ritetsorganisasjon, som har bidratt 
til viktige folkehøgskoleprosjekter 
blant annet i Nigeria og India. 
Privat brenner han for arbeid med 

vennskapsmenigheter og har 
engasjert seg mye i arbeid i Øst-
Europa.
Arvid er også med i menighetsrå-
det i sin lokale menighet. 

God kontakt med Solborg
Arvid har vært tilbake på Solborg 
flere ganger i embets medfør på 
distriktsmøter og landsmøter. Han 
opplever Solborg som en veldrevet 
og stor skole, med rimelig god 
økonomi og veldig oppdatert 

utstyrsmessig sett. Av og til møter 
han tidligere elever som snakker 
varmt om skolen. Samtidig merker 
han at Solborg bidrar sentralt, og 
at det er en skole som mer enn 
mange andre har vært i front når 
det gjelder å tenke nytt i forhold til 
linjer, prosjekter, reiseaktiviteter, og 
så videre. Solborg er en oppegå-
ende skole. 

Arvid har innimellom kontakt 
med folk på skolekontoret, i fag-
foreningen og med lærere. Det er 

flere på Solborg som ansees som 
ressurspersoner når det er noe 
folkehøgskolen sentralt trenger 
innspill på. Skolen ligger helt 
framme i folkehøgskoelelandska-
pet, derfor drøfter han gjerne ting 
med folk herfra.

Arvid Kopperdal – Folkehøgsko-
lebyråkraten som brenner for hele 
mennesket. Foto: Øyvind Krabberød.
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A K T U E LT

«Med karma på slep»
Husker du de 
to jentene fra 
Film & Media 
som skulle reise 
rundt i USA 
uten penger og 
med et kamera-
team på slep? 
 (Solborgbladet 
nr. 1-2011). 

I sommer ble 
 turen for Mari 
Dahl og Audhild 
Haugeberg rea-
lisert på både 
godt og vondt.

Det ble ikke ti uker som planlagt, 
men fire uker på loffen pluss to 
«ferieuker» i California som var 
målet for turen. Å leve fra hånd til 
munn og ikke vite hva neste dag 
vil bringe av kost og losji setter 
livet på prøve.

– Da vi landet i New York 9. juni 
i år var vi utrolig gira og levde på 
adrenalinet som pumpet i krop-
pen. Vi fant fort ut av at vi måtte by 
på oss selv for å tjene en liten slant 
med penger til buss ut av New 
York. For det å overleve i en storby 

uten penger var ikke like lett som 
vi trodde. Etter to dager med små-
jobber som massører i Sentral Park, 
hadde vi endelig fått råd til en 
billett ut av New York med retning 
mot Harrisburg.

Av Hans Petter Nordal

HvA GJøR vi Nå?: Midt i New York 
sentrum med kameragjengen på 
slep, hvor går ferden videre? Mari 
Dahl og Audhild Haugeberg tar 
en tenkepause i folkemylderet ved 
 Times Square for å legge videre 
planer.
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Stor gjestfrihet
– Med kreative påfunn, norsk 
aksent, blondt hår og blå øyne og 
ikke minst en dose naivitet kom vi 
oss gjennom sørstatene helskinnet 
under navnet ”The Blond Mexi-
cans”, mye pga. den billige arbeids-
kraften vi kunne tilby. Meningen 
var jo ikke å tjene oss rike, vi ville 
bare ha nok penger til mat og en 
bussbillett. Det er sant det de sier 
om ”Southern Hospitality” - vi ble 
tatt godt vare på som familiemed-
lemmer hvor enn vi kom. Gjennom 
nettstedet couchsurfing kom vi inn 
på lokalbefolkningen på en helt 
spesiell måte. Vi møtte fantas-
tiske mennesker, men også noen 
tvilsomme.
– Hva husker dere aller best fra 
turen?
– Sulten, ventetiden, håpløsheten, 
varmen, alle gangene vi dummet 
oss ut og ikke minst menneskene 
vi møtte underveis. Vi ble overras-
ket over hvor deilig det var å ikke 
ha penger. Det var faktisk utrolig 
befriende å bevise for oss selv at 
vi klarer oss med det minimale 
av alt. Vi solgte eiendeler, sang og 
jobbet for å få litt penger og fikk vi 
5 dollar til mat så var vi fornøyde. 
Men vi hadde også flere ukomfor-
table situasjoner, der vi ønsket oss 
langt vekk. Mange situasjoner har 
vi sett i etterkant at faktisk var mer 
alvorlige enn vi trodde der og da, 

men vi kan ikke røpe for mye da 
vi håper dette kommer på TV en 
gang i fremtiden.

Egen TV-serie?
– Ja, dere hadde med dere et par 
kamerafolk fra Yadda Films på turen 
for å lage TV-program av dette, hvor-
dan går det med det prosjektet?

– Vi er like spente som deg på 
det. Vi vet at Yadda Films jobber 
med saken. De er like sultne som 
oss etter å få dette på lufta. De 
jobber med klipping av en trailer/ 
promo og 4-6 episoder på 20 mi-
nutter med tittelen «Med karma på 
slep» som de håper et eller annet 
TV-selskap vil kjøpe. Vi får vente å 
se og håpe at noen trår til.

 Og mens jentene venter i 
spenning må studier gjennomfø-
res. Audhild går siste året på Radio/
TV-journalistikk på Gimlekollen 
mens Mari er godt i gang med 
andre år på økonomi.

– Jo, denne A4-hverdagen er 
behagelig å være tilbake i, men vi 
kjenner eventyrlysten stadig treffer 
oss. Å utfordre komfortsonen som 
vi gjorde ga mersmak, men vi tør 
ikke å snakke for høyt om dette 
til våre foreldre. Vi vil spare dem 
for flere gråe hår, ihvertfall for en 
stund.

– vi FøLER oSS SMå:  Med eiendelene på ryggen og med en ukjent fremtid 
de neste fire ukene midt i store skyskrapere og ukjente mennesker føler Mari 
og Audhild seg nesten bortkomne. En hva-har-vi-gjort-følelse sniker seg inn.

MASSASJE i CENtRAL PARK: Hva 
gjør man for å tjene til livets opp-
hold? Mari og Audhild visste råd og 
tilbød massasje til forbipasserende i 
New Yorks kjente park. Og kamera-
teamet som var med ville forevige 
øyeblikkene.

HoPPENdE GLAdE:  Endelig kom Audhild og Mari til Washington og Det 
Hvite Hus, men Barak Obama traff de ikke.
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Av Geir Ertzgaard Bjørg Marit begynte på Solborg 
høsten 1979 og har trivdes svært 
godt med gode kolleger og mulig-
heter til mange forskjellige oppga-
ver i løpet av sin yrkeskarriere. 

– Variasjon er viktig, sier Bjørg 
Marit,. Det er viktig at man ikke går 
for mye i vante spor, men benytter 
muligheten til å utvikle seg videre 
også faglig.

Bjørg Marits yrkeskarriere på 
Solborg viser at hun har levd 
ut denne tanken i praksis. Hun 
begynte på praktisk linje, og hadde 
ansvar for faget Skolekjøkken og 

matlaging. Etter noen år skiftet hun 
til den andre av i alt fire linjer hun 
har hatt ansvaret for: Husstell med 
hjemmehjelp, med utplassering lo-
kalt på Tjensvoll en dag i uken. På 
1990-tallet handlet det om Sosial, 
kosthold og helse, men etterhvert 
som den type fag ble mindre 
attraktive og andre fag fikk mer 
oppmerksomhet, tok Bjørg Marit 
spranget og ble globetrotter, og 
reiste på turer til Afrika og Asia på 
linja Global Village de første årene 
linjen eksisterte.

Internatleder
Siden høsten 2003 har Bjørg Marit 
loset ti årskull gjennom livet på 
internatet, og har sitt tiårsjubileum 
som internatleder dette skoleåret.  

– Å være internatleder er ganske 
annerledes enn å være lærer, fortel-
ler hun. Nå «slipper» jeg tilsyn, og 
har en mye jevnere arbeidsrytme i 
skoleåret enn jeg hadde som lærer. 
Nå er det sommeren som er travel, 
ettersom det er mye utleievirksom-
het på skolen om sommeren.  Men 
jeg savner litt å ha egen klasse, å 
ha en gjeng som er min. Nå har jeg 
ansvar for alle elevene, selv om det 
er noen jeg har mer kontakt med 
enn andre.

– Jobben som internatleder er 
variert og praktisk, som å adminis-
trere lister, følge opp syke elever, 
vaske gulv når det trengs - en helt 
annen type jobb som passer mitt 
praktiske sinnelag. 

Det er ikke lett å trekke fram 
høydepunkt fra årene på Solborg. 
Men det sier litt om Bjørg Marit 
når hun nevner et par av de beste 
opplevelsene:

– I år har jeg den flinkeste 
eleven jeg har hatt i løpet av alle 
mine ti år som internatleder når 
det gjelder å vaske. Det er vold-
somt kjekt! De årene jeg hadde 
ansvar for skolelaget og gikk jeg på 
alle de kristne møtene var også et 
høydepunkt i «karrieren». Det gav 

Det kan virke som 
vi er inne i en jubel-
sesong på Solborg 
for tiden. Siden sist 
har tre i kollegiet 
rundet 50, vi har 
fått en 40-åring, og 
rett over nyttår be-
gynner vi oppkjø-
ringen mot skolens 
100-årsjubileum. 
Men nå skal det 
handle om våre to 
ferske 60-åringer. 
Med sine over 60 
år til sammen som 
lærere og ledere på 
Solborg, represen-
terer internatleder 
Bjørg Marit Am-
dal og rektor Kjell 
Konstali erfaringen 
og kontinuiteten på 
en skole med lange 
tradisjoner. 

Jubelsesong på Solborg
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meg mye å ha en spesiell kontakt 
med de kristne elevene. I det hele 
tatt har det vært fint å arbeide på 
en kristen arbeidsplass, sier hun.

Det er trygt å være på  en plass 
som  Solborg. Samtidig er det godt 
å jobbe for noe mer enn lønna 
og at vi står for det samme er en 
veldig fint. Det å kunne starte et 
lærerråd med bønn er noe som gir 
noe ekstra, jeg opplever at vi drar i 
samme retning.

– Det beste ved å være på Sol-
borg er å ha gode kolleger. Det er 
ikke alltid jeg er enig med lærerne 
om hvor blomstene skal stå og 
om telysene skal få brenne, men 
det er jo også noe av det som gjør 
jobben spennende. Vi tar ting på 
forskjellige måter, og det er sånn 
det skal være.

Reiseglad 60-åring
Noen sier at det å jobbe på folke-
høgskole er en livsstil og at det 
ikke blir tid til så mye annet. 

Men hva gjør en 60-årig inter-
natleder for å koble av? 

–Jeg liker å reise. I tillegg til ture-
ne med Solborg til Polen, Afrika og 
Asia, har det blitt turer til eksotiske 
reisemål som Brasil, Aserbadsjan 
og Kenya bl. a., og jeg reiser så sant 
det byr seg en anledning. Ellers 
liker jeg også å gå på symfonikon-
serter når jeg kan. Jeg har gitt meg 
selv en liten 60-årspresang i gave, 
og gleder meg til å oppleve Det 
norske teaterets oppsetning av 
Bibelen i sin helhet, en forestilling 
som varer i hele seks timer. 

Kjell ser tilbake
Rektor Kjell begynte på Solborg i 
1978. Som i det meste av lærerkar-
rieren på Solborg handlet det den 
gang også om idrett, og helsesport 
var faget. Men for å være lærer på 
folkehøgskole, er det viktig å vise 
fleksibilitet. 

– Endringsvilje er viktig hvis du 
ønsker å være lenge i folkehøgsko-
len. Tilbud og etterspørsel preger 
skoleslaget, og det gjelder å vise 
fleksibilitet, sier Kjell. 

Denne fleksibiliteten har gjort 
at han har vært lærer på idretts-
linja i to omganger, utviklet et 
toppidrettstilbud innen rytmisk 
sportsgymnastikk i samarbeid 
med Norges turnforbund, og hatt 
ansvaret for en reiselivslinje.  

– På 1980-tallet var det svært 
populært med bussreiser til 
Østerrike. I 1984 var jeg med på 
å etablere Rogalandsavdelingen 
av KRIK (Kristen Idrettskontak). 
Vi reiste til Østerrike hvor vi fikk 
kontakt med Fakkelbærerne. Denne 
kontakten  utnyttet vi etterhvert 
på Solborg, og begynte som den 
første folkehøgskolen i landet 
med turer til Alpene. Reiselivslin-
jen var et yrkesrettet tilbud hvor 
elevene ble utdannet som guider 
og reiseledere. De hadde praksis i 
reisebyråer og var med som guider 
på Østerriketurene. 

En annen interesse som har 
vært viktig for Kjell, er søndags-
skolelandet Israel. I flere år satt han 
i landsstyret for Israelsmisjonen. 
Dette utnyttet han også da Sol-
borg hadde et samarbeid med Ort 
School i Netanya, som skolen har 
besøkt et par ganger. 

Rektor og styreverv
Etter drøye tyve år som lærer, ven-
tet nye oppgaver på Kjell. I 2002 
ble Kjell rektor på Solborg etter 
Olav Kjetilstad.

– Ja, jeg trives veldig godt som 
skoleleder. Nå kan jeg ikke tenke 
meg å undervise lenger. Jeg arbei-
der på et sted med dyktige ansatte 
på alle nivå, noe som har gitt meg 
god anledning til å jobbe med 
utvikling av skolen. Det har vært 
viktig for meg  å utvikle skolens 
arealer og undervisningsmidler.

I mange år har Kjell engasjert 
seg sentralt i folkehøgskolen. Han 
har vært styremedlem i Noregs 
Kristelege Folkehøgskulelag, med-
lem i Folkehøgskolerådet, og nå er 
han leder av Informasjonskontoret 
for folkehøgskolen.

– Når noen mener at jeg har 
noe å bidra med i sentrale sam-
menhenger, har jeg gjort det med 
glede. 

Flott feiring
10. november stanset Solborg litt 
opp. Elevene fikk frihelg, foredrags-
salen og matsalen ble pyntet til 
fest, og på kjøkkenet skapte søn-
nen Tor Inge Konstali en meny som 
var et resymè av Kjells liv. 

– Det var kjekt at familie, venner, 
folkehøgskolekolleger og rektorer 
sentralt kunne markere dagen 
sammen med personalet på denne 
måten. Skolens ansatte hadde stelt 
i stand en flott fest for meg. 

For å samle energi til livet som 
skoleleder, bruker 60-åringen tid 
på barnebarn, konserter, trening, 
avislesing og bøker.

– De siste årene har min kone 
og jeg blitt med i Betelballet-
ten, i et flott miljø hvor vi lærer 
folkedans. Alt dette gir energi og 
innsatsvilje.
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1. SURFER SEG 
GJENNOM 
LIVET: I løpet av 
høsten har man-
ge av elevene på 
Solborg latt seg 
friste av de flotte 
jærstrendene 
og prøvd seg på 
surfebrett i de 
mektige bølgene 
ved Hellestø eller 
Bore. Her er det 
elevene på GV 
Foto som skal i 
aksjon.  Foto: Geir 
Ertzgaard

2. DET 
STORE SHOw-
SLAGET: 
Mange fantas-
tiske innslag 
under Det 
store show-
slaget som 
gikk av stabe-
len på Solborg 
lørdag 22. sep-
tember. Her 
er det gruppa 
Djengis Kahn 
som virke-
lig sjarmerte 
publikum med 
sin kreative og 
fargerike opp-
treden.  Foto: 
Hans Petter 
Nordal

3. GITARKAMERATENE: Fem på en gitar, lyder det 
bra? Jovisst, det lot seg høre under Rampelys sin 
elevkveld i begynnelsen av oktober. Her er det Martin 
Grøtting, Marion Bjørsvik, Alf Henrik Vaksdal, Jenny 
Hungnes og Joakim Holst som spiller femhendig. 
Foto: Camilla Rojas
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4. HALLO wEEEEEN: Karius (Kim Fredrik Rognerudengen) prøver å 
sjarmere Baktus (Stine Maria Nilsson) under høstens Halloweenkveld på 
Solborg.  Foto: Silje Sæle

5. GOD KVELD, SOLBORG!: Etter at Film & Mediaklassen hadde vært 
en uke på medietur Oslo, fikk resten av skolen del i kjendisinter vjuer og 
andre reportasjer i midten av november. Programlederne for God kveld, 
Solborg, Tobias Øverli og Ellen Karin Moen, ledet den «direktesendte» TV-
sendingen på en stødig og overbevisende måte. Foto: Hoang Nguyen.

6. I HAKKEBAKKE-
SKOGEN: Klatremus 
(Sigrun Bøe) og Mikkel 
Rev (Lasse Borg) og de 
andre dyrene i Hak-
kebakkeskogen gledet 
over 3500 barn i løpet 
av de 13 forestillingene 
de hadde for barneha-
ger og barnefamilier i 
Stavanger i slutten av 
novembermåned.
Foto: Catharina Skin-
stad
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Luca Durstewitz
Alder: 19
Linje: Bilde og form
Kommer fra: Kassel, Tyskland
Interesser/hobbyer: Male, gå turer, 
spille teater og squash 
Planer etter Solborg: Studere 
kunst eller geografi. Vil bli kunst-
terapeut.

1. Jeg ville ikke gå direkte inn 
på universitetet etter skolen, så 
jeg bestemte meg for å ta et år i 
utlandet. Jeg har en venninne som 
har gått på folkehøgskole i Norge, 
og det hørtes veldig gøy ut. Jeg 
ville dra til Stavanger fordi det er så 
typisk norsk natur her. Jeg tenkte 
at det da kanskje ville bli et typisk 
norsk år!

2. Jeg interesserer meg veldig for 
tegning og maling, og vil gjerne 
ha en kunstutdanning. Jeg tenkte 
at denne linjen ville hjelpe meg til 
studier videre. 

3. Språket kan være vanskelig. 
Mange snakker veldig fort, også er 
det så mange forskjellige dialekter. 
Været har også vært en liten utfor-
dring, også savner jeg ting jeg tar 
litt for gitt hjemme. 

4. Vi er litt mer åpne i Tyskland tror 
jeg, det er lettere å snakke med de 
man ikke kjenner. Nordmenn virker 
også litt mer stolte og patriotiske 
enn tyskerne. Dere flagger f. eks. 
mye mer her!

Av Hans Petter Nordal

4-4-2: 4 spørsmål til  
4 elever  av to 
 grunner:

2 grunner:
Alle 4 elevene kommer fra utlandet.

Alle 4 elevene har valgt et år på 
Solborg folkehøgskole. 

Av Charlotte Langseth Luth, elev på Film & Media. Alle foto: Hoang Huy Nguyen, elev Film & Media.

Ingrid H. Viljoen
Alder: 19
Linje: KMD (Klær, mote og design)
Kommer fra: Cape Town, Sør-
Afrika
Interesser/hobbyer: Lese, reise, 
lære om historie og ulike kulturer
Planer etter Solborg: Studere 
medisinsk teknologi i Trondheim

1. Moren min er norsk, så jeg har 
alltid hatt lyst til å dra til Norge for 
å studere. Jeg var ikke helt sikker 
på hva jeg ville studere, derfor 
bestemte jeg meg for å gå på 
folkehøgskole først. Søskenbarnet 
mitt anbefalte meg å studere i 
Stavanger. Jeg har vært her før, og 
jeg synes det er en koselig by. 

2. Jeg er veldig interessert i 
design, og jeg tror mye av det 
man lærer her kan være nyttig i 
fremtiden. 

3. Siden moren min kommer fra 
Norge merker jeg ikke så mye til 
kulturforskjellene, men språket kan 
være vanskelig. Nordmenn kan 
virke litt sjenerte og tilbakeholdne, 
og til å begynne med kan det være 
litt vanskelig å få kontakt. Men det 
går fint etterhvert, det tar bare litt 
lenger tid. 

4. Jeg tror det er lettere å prate 
med folk fra Cape Town. De er mer 
åpne. Ellers virker jo Stavanger tryg-
gere, og man har en større frihet. Og 
så regner det jo mye mer her!
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Spørsmål: 1. Hvorfor valgte du et år på en norsk 
folkehøgskole, hvorfor Solborg og 
Stavanger?

2. Hva er grunnen til at du valgte akkurat 
den linjen du går på?

3. Hva er den største utfordringen ved å 
studere i utlandet?

4. Hva er den største forskjellen på Norge/
nordmenn og det landet/folkene du 
kommer fra?

Maria Kjærsgaard
Alder: 19
Linje: Adventure
Kommer fra: København, Dan-
mark
Interesser/hobbyer: Jogging, 
badminton, sport generelt
Planer etter Solborg: Ut og jobbe, 
studere sunnhet og ernæring 

1. Jeg ville gå på folkehøgskole, 
og samtidig ville jeg reise. Jeg 
valgte å dra til Norge på grunn av 
Adventure-linjen, for der kan jeg 
gjøre ting jeg ikke får gjort hjem-
me i Danmark. Hovedgrunnen til at 
jeg valgte Stavanger er vel at det 
er ganske lett å komme seg herfra 
og tilbake igjen til Danmark.

2. Jeg valgte Adventure fordi jeg 
liker å bevege meg og gjøre ting 

som er litt annerledes. Litt grenses-
prenging og typiske ”adventure- 
ting”!

3. I begynnelsen var det litt 
vanskelig å forstå alt som skjedde. 
Samtidig som man skal være seg 
selv og få venner, skal man også 
lære seg et nytt språk og bli kjent 
med en ny kultur. Dialektene og 
ord som kan uttales på flere måter 
er en utfordring. 

4. Jeg vet ikke om det er så veldig 
stor forskjell på nordmenn og 
dansker, men jeg har lagt merke 
til at vi har litt ulike måter å gjøre 
ting på likevel. Også er jo naturen 
veldig forskjellig. Maten er også 
veldig lik, men jeg savner dansk 
rugbrød. Dere bruker også veldig 
mye poteter i Norge, det har vi ikke 
like mye av i Danmark. 

Hoang Huy Nguyen
Alder: 19
Linje: Film & Media
Kommer fra: Saigon, Vietnam
Interesser/hobbyer: Shopping, ta 
bilder, surfe på nettet, være med 
venner.
Planer etter Solborg: Dra til Ber-
gen og studere for å bli sykepleier.

1. Jeg hørte om folkehøgskole og 
syntes det virket fint. Jeg ville lære 
om kulturen i Norge og selvfølge-
lig lære norsk. Jeg har familie i 
Bergen, men bestemte meg for å 
ha en egen, individuell erfaring her 
i Stavanger. 

2. Jeg valgte Film & Media fordi 
jeg er veldig interessert i media, 
spesielt liker jeg å ta bilder og 
redigere dem i Photoshop. 

3. Språket er vanskelig. Det er jo et 
helt nytt språk, og når folk snakker 
fort er det vanskelig. Været er også 
veldig annerledes.

4. Alt er nytt for meg, men jeg tror 
været og kulturen er de største for-
skjellene. Maten i Norge er veldig 
god! Spesielt liker jeg kjøttkaker, 
komle, fisk og fløtegratinerte 
poteter. En annen ting jeg har lagt 
merke til er at helgene er veldig 
viktige for nordmenn, mange liker 
å være våkne lenge og stå opp 
sent. Men jeg beundrer nordmenn, 
og jeg tror ikke det er riktig å si 
at de er kalde. Jeg tror bare de er 
veldig selvstendige. 
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Akershus 
Amtedal Johanne Sofie
Boberg Synne
Brosstad Anne Kristine
Buøen Marie Gotaas
Eik Helene Herud
Ida Jahren
Hvistendahl Herman Janderson
Kvamme Frida Margrete
Nordby Kristine 
Røst Anders 
Storla Ola 
Sæle Silje 

Aust-Agder
Hidle Siri 
Kavli Emilie Aasen
Kjenstad Andreas 
Olsen Thomas 
Stensrud Gjermund 
Øverli Tobias 

Buskerud
Bergaplass Vebjørn Tveitehaugen
Carlsen Pernille 
Festvåg Karl Didrik
Lie Aasmund Hennum
Svihus Jeanett Hansen
Thoresen Eirik 

Finnmark
Pedersen Camilla Tennås

Hedmark
Finsrud Ingvild 
Galten Kine 
Klæboe Tonette Weidemann

Hordaland
Aadland Rebecca Wiig
Alvsvåg Christina 
Berge Torbjørn Lie
Bjørsvik Marion Skogseth
Blænes Kaia Lekve 
Blålid Kersti Fosse
Bognøy Kristine 
Børtveit Anna 

Castillo Felipe Andres
Dowling Benjamin Joseph
Haavik Kristina Helleve
Hauge Simen Andre
Hillesdal Kathrine 
Huseth Marianne Hannevig
Ingulfsen Tord 
Lekven Hanne Grov
Moen Ellen Karin Ljosnes
Møster Sunniva  
Næss Synnøve 
Rojas Camilla Amalie
Rong Siren Helberg
Sahr Aleksander 
Skauge Kamilla 
Slåke Anders Løkeland
Storebø Sunniva Eriksen 
Sylta Benedikte Mjåtvedt
Ure Frida Kvarme
Utkilen Vårin Molvik
Vaksdal Alf Henrik Spilde
Vassel Maria 
Vindenes Erlend Henriksen
Ågotnes Mari 

Møre og Romsdal
Lie Eirik Husøy

Nordland
Eilertsen Mia Hakalahti
Solberg Hilde 

Nord-Trøndelag
Gartland Mari Fossland
Grøtan Elida Qviller
Sødahl Siri 

Oppland
Grønolen Stine 
Luth Charlotte Langseth
Smisethjell Marte Alfilde
Torheim Anja Birkelund
Traaseth Ragnhild Margrete

Oslo
Castrillo Susana Bye
Grøtting Martin Sveen
Hem Vilde Eline Thomassen

Nordstrøm Hanne Skolbekken
Thommessen Hanna 
Tømte Jorun Hoem
Ullern Halvor 
Wælgaard Sixten Lindberg 
Yndesdal Sindre 

Rogaland
Bjørheim Hanne
Borg Lasse 
Hansen Kjetil 
Holst Joakim Murer
Johansen Alexander Frode Cullen
Mai Thi Tuyet Nhung
Ohnstad Beate Solberg
Skjervik Ole Jørgen 
Tesdal Miriam 
Voll Anja 
Øverland Stian Ljung

Sogn og Fjordane
Bolseth Kristine 
Elvebakk Aina Elene Heggdal
Fortun Eva Sofie
Holme Jonas 
Holme Norhild 
Moen Ola 
Myklebust Berit 
Nøtsund Maren Farsund
Solheimsnes Paul Kristian
Hungnes Jenny Brandal

Sør-Trøndelag
Jakobsen Kenneth
Prestvold Kristoffer 

Telemark
Helmen Nina-Camilla 
Larsen Ingrid Rabbe
Mo Ola 
Nicolaysen Aslak 

Troms
Bendiksen Tonje
Houbraken Robin 

Vest-Agder
Bakke Sunniva 

Bodin Mathias Gorset
Edland Melina 
Hodnemyr Grete 
Johansen Anniken 
Knibestøl Gura Kristin 
Mikalsen Janet 
Rasmussen Siren 
Reppen Lisa Marie 
Øvstedal Einar Moi

Vestfold
Bøe Sigrun Hasselgård
Eliassen Agnethe Døvik 
Grinden Simen Andreas
Lexberg Håkon 
Lillejord Caroline Nathali
Nilsson Stine Maria  
Nordahl Caroline 
Østby Anders 

østfold
Abrahamsen Sandra 
Grini Anne Helene 
Kristiansen Jon Sigurd Saxegaard
Lund Kim Robert Davidsen
Matre Edvarda Wevling
Osberg Maja Andresen
Rognerudengen Kim Fredrik Torrejas
Skinstad Catharina Johnsen
Solberg Anders 

Danmark
Kjærsgaard Maria   

Sør-Afrika
Viljoen Ingrid Hove

Tyskland
Durstewitz Luca Dagmar 
Pøtsch Henriette Beate

Vietnam
Ly Hong Tuyet
Nguyen Hoang Huy
Nguyen Oanh Thi Kim
Quoc Cao Bao
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A K T U E LT

Arbeidet med rehabiliteringen 
av Vestborg og Mellombyg-
get har gått helt etter planen. 
 Arbeidet startet i april og var 
ferdig før oljemessen startet i 
slutten av august.

Det er byggefirmaet Frøiland Bygg AS som er 
hovedentreprenør. Kvaliteten på arbeidet ser 
ut til å være god. I dag er det mangel på norske 
arbeidere i byggebransjen. Frøiland Bygg har 
derfor leid inn arbeidere fra Polen, Tyskland 
og Litauen. Det har gått i mange språk på 
byggeplassen. Byggelederen er en polakk som 
har bodd mange år i Norge. Han snakker godt 
norsk og kommuniserer med arbeiderne på 
deres språk.

Nå er alle vinduene skiftet til NorDan vindu-
er av god kvalitet. Taket er isolert og har fått ny 
taktekking. Veggene er også isolert og har fått 
fine vedlikeholdsfrie fasadeplater. I matsalen 
har vi fått en ny dør ut til tunet på framsiden. 
Her er det også kommet opp et glassoverbygd 
uteområde som står i stil med Øvre Nordborg.

Inngangspartiet til vestibylen vil også få 
et ansiktsløft. Fasadeplatene vil bli mørke og 
buen ved inngangsdøren vil bli fjernet og få 
rette linjer og et mer moderne uttrykk.

Det har vært god økonomistyring i prosjek-
tet. Arbeidet ble gjennomført til kostnader 
betydelig under arkitektens prisoverslag. Styret 
for skolen bestemte derfor at vi da kunne skifte 
alle vinduene i foredragssal, gymsal, vaskeri, 
kjøkken og personalkantine.

Arbeidet som er gjort har kostet oss noe 
over 10 millioner kroner. Nå er vi godt fornøyd 
og skolen ser presentabel ut til 100-årsjubiléet.

Av Kjell Konstali    Foto: Hoang Nguyen.

Se hvor fint det er blitt!
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 B L I N K S K U D D  F R A  Å R E T S  E L E V E R

Fotosession 
på Brusand: 
Her har foto-
graf Catharina 
Skinstad på 
Global Foto 
virkelig klart 
å utnytte det 
fantastiske 
lyset som er 
helt spesielt for 
Jærstrendene.

dingletid: Temaet var «Vann» og her har fotoelev Norhild Holme på GV Foto klart å utnytte lys og 
farger på en stemningsfull måte. Motivet er fra Mosvannet.

What a view: Her har fotograf Kamilla Skauge på 
GV Foto fotografert medelev Hanne Lekven i det 
hun foreviger utsikten over Stavanger.
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KONTAKT: Mia Eilertsen har virkelig fått 
kontakt i Siampula i Zambia. Foto: Catharina 
Skinstad

I høst dro alle Global-Village-klassene på en to ukers tur til Zambia i Afrika. Mange sterke inntrykk 
og møter med folk, dyr og kultur ble foreviget. Her er noen av de mange flotte blinkskuddene fra 
Zambia-turen i oktober.

SMIIIIL: Denne løveungen gjør som fotografen sier. Foto: Mia Eilertsen

PORTRETT I 
SOLNEDGANG: 
Fotografelev 
Stine Grønolen 
vet å utnytte 
lyset og kvelds-
stemningen i 
Afrika.

B L I N K S K U D D  F R A  Z A M B I A

BLiNKSKudd i ZAMBiA. Foto Kamilla Skauge.
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S olb orgsudoku o g S olb orgk r yssord A v  H a n s  P e t t e r  N o r d a l

Klarer du å løse sudo-
kuen skal det dukke frem 
et «skjult navn» fra Bibelen. 
Det er nok å sende inn nav-
net på personen som dukker 
frem.
Klarer du å løse kryssordet, 
så holder det å sende inn 
løsningsordet som er 10 
loddrett. Svarfrist er 1. mars 
2013. Vinneren er med i trek-
ningen av en premie.

Vinneren fra forrige konkur-
ranse ble Mona Eiane fra Bru. 
Vi gratulerer.

Vannrett:
1.  Juletradisjon
11. Ruste
12. Pronomen
14. Hyre (Solborgvillaen 

brukes til dette)
15. Borettslag (forkortet)
16. Fryse
18. Telle
19. Slede
20. Ren
22. To like
23. Lagsport
24. Grepet
26. Einerbusk på Island

27. Pikenavn
28. Fotballag fra Oslo
29. Butikkjede
30. Sandefjords Blad
32. Bøy deg!
33. Spisested
34. Etiopisk belgfrukt
36. Puss!
37. Krøllalfa
38. Turmål for Global Vil-

lage og Multisport
40. Tall
41. Beregnet
43. Butikkmann

Loddrett:
1. Middagsmat
2. Sporte
3. Bivån!
4. Drikk
5. Tablett
6. Pikenavn
7. Takke
8. Kjemme
9. Tone
10.  Er Bilde & Form  

(og KMD)
13. Steget
15.  Hjemmene
17. Norsk skuespiller

19. Polering
21. Militærleir/sted
23. Småplukk
24. Gripe
26. Tidl. union
30. Gå!
31. Kokk
34. Stadig
35. Sklidd
38. Tre
39. Merke
41. Øk
42. Tall

 Ark 1

M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11   

12 13 14  15

16  17 18  19

20 21 22  23

24  25 26  

27   28

29   30 31 32

33  34  35 36

37 38 39 40

41 42

43
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Neste år, i 2013, er Solborg folkehøgskole 100 
år. I mai 2013 skal vi ha en markering og i den 
forbindelse gir vi ut en stor jubileumsbok; «En 
skole å bli gla’ i». Denne boka blir en litt anner-
ledes jubileumsbok. Selvfølgelig skal vi trekke 
noen historiske linjer, men for at boka ikke skal 
bli altfor lik jubileumsboka for skolens 75-års-
jubileum har vi valgt å konsentrere oss om de 
siste 25 årene. I korte trekk vil derfor boka inne-
holde skolebilde fra hvert kull siden 1988 og 
frem til i dag. Og for hvert kull vil vi ha et elev-
portrett, et personalportrett, en reiseskildring, 
en linjebeskrivelse, en hendelse/sak fra året, 
samt kort fortelle hva Solborg har tilbudt/gitt 
av ulike verdier. Videre skal det kort stå om hva 
som skjedde i verden, i Norge og på Solborg de 
siste 25 årene. Vi ønsker å ha mye bilder i boka 

og vi ber derfor om at du som leser dette gjerne 
sender oss et par gode bilder fra året. Bildene 
må ha god kvalitet og oppløsning og bør helst 
fortelle en historie. Send med billedtekst, navn 
på personer i bildet og navn på fotograf. Send 
bildene elektronisk til nordal@solborg.fhs.no 
eller i konvolutt til; 
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger. 
På forhånd hjertelig takk for bidraget!

Tilbud på jubileumsboka:
Vi ønsker å gi leserne av Solborgbladet en 
spesialpris på den nye jubileumsboka. Bestiller 
du boka før 1. mars 2013 vil du få boka for kun 
250,- kroner + frakt. Ta kontakt med skolen for 
nærmere informasjon. Send mail til  
solborg@solborg.fhs.no eller ring 51510100. 

Jubileumsfest
Solborg 100 år markeres med en stor fest 
lørdag 2. november i den store IMI-salen like 
ved skolen. Mer informasjon om festen kommer 
i neste utgave av Solborgbladet, men sett av 
helgen allerede nå.

Jubileumsgave
I denne og neste utgave av Solborgbladet 
oppfordrer vi våre lesere til å støtte 100-års-
jubilanten med en liten pengegave som både 
går til bladet og til skolen. Med bare noen enkle 
tastetrykk på dataen eller utfylling av giroen så 
er du med og støtter jubilanten. 

Bruk da vårt kontonummer: 3230 23 93833

Vi takker alle som gir en gave til skolen!

S O L B O R G  1 0 0  Å R

Jubileumsbok
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G I R O  D I  S O L B O R G

bladet du holder i hendene er et blad vi fortsatt 
 ønsker å gi ut. Solborgbladet er avhengig av faste 
givere for å holde hodet over vann. Årlig koster det 
skolen ca. kr 140 000 å gi ut to blad og gaveinn-
tektene for bladet er årlig på ca. 60 000  kroner. 
regne stykket forteller at vi trenger flere faste givere 
til bladet. Håper du som får bladet setter pris på det 
og verdsetter det med litt økonomisk støtte. 
På forhånd takk for gaven til Solborgbladet. 

vi vil samtidig få takke alle som har gitt og gir mye 
til Solborgbladet. 

Klipp ut giroen.

Solborgbladet, Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44
4021 Stavanger

Solborgbladet 2013

3230 23 93833

3230 23 93833

Kjære leser av Solborgbladet

Kan ik
ke b

ru
kes som

 b
re

vgiro
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PÅ PL AK ATEN

Hva skjer på Solborg  
i det nye året?
3-4. januar: Rogalandsmøte på Lundheim. Dette er et årlig møte 
for folkehøgskolelærerne på Jæren, Lundheim, Karmøy og Sol-
borg folkehøgskole.

12. januar: Rollebryllup

14. januar: Vi deltar på utdanningsmesse

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

2. februar. Oscarnight; kåring av årets beste film

4.- 8. februar: Musikalen Hairspray

28. februar: Flash-mob i Stavanger, i samarbeid med fasteaksjonen

4.-22. mars: Global Village reiser til Hong Kong, Thailand og Kam-
bodsja, Film & Media reiser til Australia, Adventure reiser til USA 
(Salt Lake og Los Angeles), Bilde & Form, Rampelys og Klær, mote 
og design reiser til USA (New York og Los Angeles) og Multisport 
Pluzz reiser til Zambia.

13. april: Solborg Grand Prix

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

27. april: Revy ved Rampelys

29. april: Musikaldag i samarbeid med Rønningen FHS

10. -11. mai: Foreldrehelg

15. mai: Siste kveld med gjengen.

16. mai: Avslutningsdag

24.-26. mai: Elevstevne med markering av 100-årsjubiléet

7.-8. juni: 5/ 10 /25-års treff med markering av 100-årsjubiléet

REUNION
Vi ønsker alle elever fra skoleåret 2011-2012 velkommen til 
1-årstreff på Solborg folkehøgskole, 18. - 20. januar 2013.
Program og påmelding kommer på www.solborg.fhs.no

5,10 og 25
I år har vi treff for 5-, 10- og 25-års jubilanter den 7.-8.juni.  
Program og påmelding kommer senere. Velkommen!

Elevstevne 2013 for 40, 50, 60 
og 65-årsjubilanter 
Stevnet starter fredag 24. mai kl. 17.00 og varer til søndag 26. mai  
kl. 14.30.  Det er kullene 47-48, 52-53, 62 - 63, 72 - 73 som er vel-
komne til Solborg denne helgen.
Se skolens hjemmeside www.solborg.fhs.no for oppdatering av 
program.

TID FOR TREFF

Stipendiat/miljøarbeider
Kunne du tenke deg å bli stipendiat eller miljøarbeider på Solborg  
skoleåret 2013-2014? 

Send søknad med CV til 
Lill Helene Tagholdt, 
Tjensvollvn. 44, 4021 Stavanger 
eller e-post: lht@solborg.fhs.no 
innen 1. februar 2013.
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PÅ PL AK ATEN

Jubileumsfest for Solborg
I 2013 er Solborg 100 år. Dette skal markeres med en stor jubileumsfest i 
IMI-kirken i Stavanger lørdag 2. november 2013. 

Nærmere informasjon om påmelding og program  kommer senere, men 
hold av datoen allerede.

Bestill jubileumsboka
I forbindelse med at Solborg er 100 år lager vi en ny jubileumsbok som vil 

være klar for salg i midten av mai 2013. Men du kan allerede nå forhånds-

bestille boka. Gjør du det vil du få boka litt rimeligere, kr. 250 + frakt. 

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon, ring 51510100 eller send 

e-post til solborg@solborg.fhs.no

Nye i personalet
Anne Marit Træland fra Tananger har overtatt jobben til Hilde Egeland Meyer på 
GV Connection. Hilde har et års permisjon. Silje Solheim fra Stavanger er den nye 
læreren på Film & Media. Hun overtok etter Endre Kvia. På kjøkkenet er Marianne 
Nordbø Ørestrand blitt vikar for Edel Vasstveit.

Reisekurs  
med  transsibirske
Reis med Solborg på Den Transsibirske 
Jernbanen. Fra Moskva til Beijing med 
besøk til fem spennende byer - Moskva, 
Jekaterinburg, Irkutsk, Ulan Bator og 
Beijing. En unik natur-og kulturreise.

19 dagers tur, 16. juni - 5. juli 2013.

For nærmere info: Se program fra dag til 
dag i forrige utgave av Solborgbladet.

God påmelding, men vi har fortsatt noen 
ledige plasser. Kontakt Solborg snarest 
for info/påmelding, tlf. 51 51 01 00 eller 
e-post: kjell.konstali@solborg.fhs.no 



Returadresse: 
Solborg Folkehøgskole, 

4021 Stavanger

B 

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

God Jul og Godt Nytt År!

Foto: Hoang Nguyen.


