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A N D A K TA N D A K T

 4 Skapt for å skape
Begrepet multikunstner kan trygt 
brukes for å beskrive Bjørn Mo. 
Den pensjonerte læreren tjeneste-
gjorde ved Solborg i 35 år med 
skapende, kreative fag. 

 7 Studieturer eller 
 klimatenkning ?
Lærer på Global Village, Geir 
Ertzgaard, var nylig på NKFs lands-
møte ved Stavern for å fortelle 
om folkehøyskolens ansvar som 
globale aktører i en tid der klima-
krisen er satt på dagsorden. 

 

 8 Fra Solborg til Gann
Per Inge Veggeland kaster loss og 
forlater Solborgskuta etter 29 år. 
Den blide og lune inspektøren tar 
nå på seg skipslua og legger ut på 
nytt farvann for å være assisteren-
de rektor ved skoleskipet Gann.

14  Valgerd på Solborg
– Solborg er en god skole, og det 
er derfor mine to barn har valgt 
å gå der. Valgerd fullroste både 
Solborg og folkehøyskoleslaget 
da hun holdt festtale under elev-
stevne på Solborg i slutten av mai.

En nordmann var på reise i Bolivia. En kveld besøkte han en 
menighet. Han ble overveldet over gjestfriheten og måten han 
ble tatt imot på. Etter gudstjenesten ble han invitert hjem til 
pastorfamilien som vartet opp med det beste de kunne by på. Det 
ble dekket med det fineste serviset, fine glass og duk på bordet, 
og den beste maten de hadde i huset ble satt fram. Nordmannen 
tenkte likevel sitt og ble litt skeptisk da han så det slitte bestikket, 
den flekkete duken og det svidde marsvinet han ble tilbudt som 
mat. Da måltidet var over ville pastoren gi ham en gave. Det var 
noe uendelig verdifullt som hadde vært i familien lenge og noe 
av det kjæreste de eide. Nordmannen ble litt brydd og tenkte at 
det fikk være grenser for gjestfrihet. Her levde de så enkelt og 
allikevel ville de gi bort noe av det mest dyrebare de hadde. Tenk 
om det var så stort at han ikke fikk plass til det på flyet hjem. Han 
hadde handlet en del og regnet med at han allerede måtte betale 
for overvekt. Mens hodet hans kvernet rundt disse tankene reiste 
pastoren seg for å overrekke gaven. Han løftet høyre hånd og sa: 

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over 
deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg 
fred.»

Nordmannen ble flau over sitt eget fokus. Han hadde alt det mate-
rielle på plass i livet, men hadde kanskje mistet noe på veien.  Det 
finnes noe som er større enn alle store og kostbare gaver vi kan 
kjøpe for penger. En gave vi kan ha med oss når livet er godt å leve 
og når vi møter motgang. Denne gaven er et løfte om at Gud går 
med oss, ser oss og vil bevare oss gjennom alt. Gir vi Gud sjansen, 
vil kanskje vi, som pastoren i historien over, erfare at det beste og 
mest dyrebare i livet faktisk er gratis.

Det beste i livet er gratis!

Adventure-
 lærer Asbjørn 
Tolo i Guds frie 
natur. En natur 
som er gitt oss 
helt gratis, men 
som vi er satt 
til å forvalte på 
beste måte.
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Omega trykk

20 Kledelige klær
 Når KMD - Klær, Mote og Design 

skal sy sine klær mangler det ikke 
på kreative påfunn og ny design. 
De snertne snellene finner frem 
nål, saks og målebånd og slipper 
fantasien løs når plagg skal sys. 

21 Året i bilder og tekst
Et år på Solborg er mangfoldig 
og opplevelsesrikt. Ekskursjoner, 
turer, musikalske forestillinger, 
elevkvelder, Oscarnight, Grand 
Prix, lørdagsseminarer med mer. 
Her er noen glimt.

Visste du at …
- det finnes 77 folkehøyskoler i 
Norge med tilsammen ca. 6300 
elever årlig
- 30 av disse er kristne folkehøysko-
ler med tilsammen ca. 2.500 elever 
årlig
- Solborg er den 3. største folkehøy-
skolen i landet med en bygnings-
masse  på 12.000 kvadratmeter og 
med ca. 130 elever i gj.snitt pr. år
- Solborg ble grunnlagt i 1913 og 
siden da og frem til mai i år har ca. 
13.500 elever gått på Solborg fhs.
- de største kullene på Solborg var 
opp mot 190 elever
- Solborg har i dag plass til ca. 140 
elever på internatene
- det gis ca. 556 millioner tilsammen 
til støtte til alle folkehøyskolene
- Norge har den beste stipend-
ordningen i verden der den enkelte 
elev får 32.560,- i stipend
- gjennomsnittsprisen for et år på 
folkehøyskole er 71.000 kroner
- et år på folkehøyskole gir tre til-
leggspoeng ved opptak til høyere 
utdanning hvis du har frammøte på 
minst 90%.
- kjønnskvoteringen på dagens 
folkehøyskoler er ca. 63 % jenter og 
37 % gutter. 

Visste du at …
- fra 25. 
august til 
5. septem-
ber i 1965 
bodde det 
en tysker 
ved navn 
Ernst Ruttel 
på Solborg. 

Han var med en tysk kristen foren-
ing mellom 18 - 30 år som gjestet 
Stavanger for noen dager. Kanskje 
ikke så interessant ?  Men historien 
blir mer interessant når en kamerat 
av Ernst Ruttel fra Tyskland drar 
innom Solborg nå i pinsen for å 
levere tilbake et askebeger fra 
Stavangerflint som Ernst hadde tatt 
med seg fra Solborg for 42 år siden. 
Kameraten til Ernst kom med både 
reiseprogram og dagbok fra opp-
holdet i Norge i 1965. Han kunne 
fortelle at Ernst Ruttel var meget 
syk og lå på dødsleie. Da Ernst hørte 
at hans venn skulle til Stavanger 
ba han kameraten om å ta med 
seg askebegeret han hadde tatt 
fra internatet i 1965.  Hva forteller 
denne litt spesielle historien oss ?  
At vi har en samvittighet som gna-
ger oss i ryggmargen ? At det aldri 
er for sent å gjøre opp sin synd? 

At det aldri er for sent å levere noe 
tilbake ? 
Siste skoledag i år forsvant et flott 
videokamera fra mediaavdelingen 
på Solborg. Et kamera vi gjerne 
skulle hatt tilbake. Vi håper fortsatt 
at det finnes sånne karer som Ernst 
Ruttel, men at tilbakeleveringstiden 
ikke blir fullt så lang.

Visste du at …
- det er flere som takker for seg i 
personalet på Solborg;
- Per Inge Veggeland begyn-
ner som assisterende rektor på 
skoleskipet Gann etter 29 år som 
lærer/inspektør ved Solborg folke-
høyskole
- Asbjørn Tolo, lærer på Adventure, 
blir idrettslærer på Jåttå videregå-
ende skole etter 3 år på Solborg
- Else Jorunn Wergeland, lærer på 
Revy & Band, blir lærer på barne-
skolen på Nærbø etter 2 år på 
Solborg.
- Målfrid Sundal, vikar på KMD i et 
år for Linda Aannø frem til nyttår i 
år, jobber nå som bonde på gården 
hjemme på Madla og syr bunader.
- Sven Skjold, lærer i et halvt år i 50 
% på Global Village i NMS-enga-
sjement, er nå kretssekretær i 50% 
stilling i Rogaland krets av KFUM.

- Kjell Rune Fjellheim, timelærer 
på Revy & Band i et år, starter som 
lærer på Kannik skole fra høsten.
- Arild Vik, permisjon i et år på 
media for å jobbe i Rogalands 
Avis, ansatt i 4 år, har takket nei til 
videre engasjement og reiser til 
høsten som misjonær til Bolivia for 
Misjonsalliansen.
- Anders Egeland, permisjon fra 
media i et år, ansatt 2 år, har takket 
nei til videre engasjement for å 
jobbe videre i sitt Dreamlab lydstu-
dio samt være ansvarlig for lyd og 
lys i Stavanger Forum.
- vi takker dem alle for en flott 
tjeneste på Solborg og ønsker dem 
alt godt  videre.  

Vel..., nå vet du det. Kjekt å vite, 
ikke sant ?

Hans Petter 
Nordal
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Blåser liv i kunsten

Bjørn Mo har øyne, ører og følelser for kunst.  
Hele livet har han fått utfolde sine kunstneriske evner.  

Til stor glede for seg selv, familien og andre.

Av Hans Petter Nordal

Solborgbladet 1-2007.indd   4 20-06-07   13:13:25



Solborgbladet I  5

H V O R  E R  D E  N Å ?

«Tar du fra meg kunsten, tar du fra meg livet». 
Sitatet passer til Bjørn Mo, 69-åringen fra Gjøvik 
har vært lærer på Solborg i 35 år. Hele livet har 
han åndet for musikk, keramikk, tegning og 
maling. Du merker med en gang du entrer hans 
bolig på Tjensvoll at du trår inn i et kunstner- 
hjem. Veggene i stua er prydet med flotte 
landskapsmalerier og kjelleren er full av ulike 
glasserte keramikkgjenstander. Og her er det 
orden og system.
–  Det er kanskje ikke likt kunstnere å ha det så 
ryddig, men kona mi Grethe, har god kustus på 
meg.

«Barna er smittet» 
Det som gleder han og kona aller mest er at alle 
deres fire barn fikk interesse for klassisk musikk 
og lærte å spille.
–  Vi har ikke tvunget dem. Hemmeligheten er 
at de har fått det inn med morsmelka og tatt 
ting veldig lett. Og alle har likt 
det. Det har nesten blitt en intern 
konkurranse søsknene imellom å 
spille best på ulike instrumenter.
Bjørn titter stolt på bilde av 
musikerfamilien Mo. 
–  Jo, musikken har gitt oss 
mange gleder, men den største 
gleden med våre opptredener er 
å gjøre andre glad.

Spilt for Kongen
Familiefaren har ikke tall på alle 
opptredener det har blitt og alle 
selebre personer de har spilt for.
–  Vi spilte for Kongen, men det 
er like stort å få spille på alders-
hjemmet. Vi føler det er utrolig 
meningsfylt å reise rundt å spille 
og synge. Mange ber for oss, og vi føler at Gud 
har gitt oss en gave.  Musikken er blitt til stor 
velsignelse. Det beriker oss å gjøre ting sammen 
som familie.

Sammen har familien gitt ut en CD med 24 
flotte melodier.

Musikk i blodet
–  Hvordan fikk du musikkinteressen ?
–  Min far var musiker og organist. Han ledet kor 
og alle barna , en søskenflokk på seks, var med i 
koret. Det var alltid musikk i barndomshjemmet 
på Gjøvik der min far jobbet som musikklærer 
på Viken folkehøyskole. Jeg fikk også pianoun-
dervisning som barn. På lærerskolen i Bergen 
fikk jeg interesse for obo og bestemte meg for å 
lære det. Jeg har jobbet som organist i Tjensvoll 
kirke i 10 år og hvis jeg ikke hadde blitt lærer 
ville jeg ha vært organist på heltid. 
  
Musikk til arbeidet
Når Bjørn maler eller driver med leire står «NRK 
alltid klassisk» på i bakgrunnen.
–  Musikken inspirerer meg og gjør meg mer 

kreativ. Jeg tror, og det er også 
bevist, at klassisk musikk gir 
skapertrang.
Emil i Lønneberget har sin snikkar-
bod, Bjørn har sitt  selvbygde verk-
sted i kjelleren der han tilbringer 
flere timer daglig med å forme og 
brenne nye gjenstander. Terapi?
–  Ja, det er en form for terapi. 
Men jeg synes det er moro og ikke 
minst spennende. En vet jo aldri 
hvordan resultatet blir. Mens jeg 
jobber tenker jeg hele tiden på 
det optimale resultatet. Jeg får tid-
lig en magefølelse for om formen 
blir god eller ikke.
Han får mange spesialbestillinger 
og det er fat som bryllupspresang 
det går mest av. 

Multikunstneren
Bjørn har ingen problemer med å fylle pen-
sjonisttilværelsen. Hver dag har han noe på 

programmet. Han spiller obo i amatørorkeste-
ret, underviser Fjelltunelever, synger i Shipper 
Worse, holder andakter og konserter. Har også 
vært reiseleder ni turer på skoleskipet Gann 
til Nordkapp. I tillegg får han tid til hagestell, 
bilmekking og maling. 
–  Mye av æren for at jeg lærte å male vil jeg 
kreditere både min far og Finn Emanuel Olsen.
Bjørn har Munch som sitt store forbilde. 
–  Kunst skal være noe som formidler noe til 
meg.  Noe jeg blir grepet av.  Det må være noe 
konkret og begripelig.

Priviligert
–  Jeg har vært utrolig heldig som har fått lov 
å holde på med mine interesser i yrkessam-
menheng. På Solborg fikk jeg utvikle mine egne 

«Kunst skal 
være noe som 
formidler noe 
til meg.  Noe 
jeg blir gre-
pet av.  Det 
må være noe 
konkret og 
begripelig.»

Flittige hender:  Det dreier seg mye om å dreie 
for keramikeren Bjørn Mo.
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linjer og underviste i både musikk, keramikk, 
tegning og maling. Å kombinere kultur og 
kristendom var folkehøyskole for meg.
Mange Solborgelever vil nok huske Bjørn for sin 
kjærlighet til faget og for sitt engasjement for 
den enkelte elev. 
–  For meg var det møtene med den enkelte 
elev og bygge de opp jeg så som det viktigste 
i mitt arbeid. Å gi elever selvtillit og se forand-
ringene når de lykkes er blant de største øye-
blikkene jeg hadde som folkehøyskolelærer.

Fantastisk arbeidsplass
Herr Mo er glad for at det ble hele 35 år som 
lærer på Solborg. 
– Jeg ville egentlig ikke ha jobben i 1965 fordi 
jeg visste hva som krevdes av en folkehøy-
skolelærer.  Han hadde sett hvor mye tid hans 
far hadde brukt på elevene på Viken og visste 
derfor godt hva han gikk til.
–  Ja, en må gi mye av seg selv, men det viktig-
ste er å peke på Jesus. Bjørn mener at Solborgs 
styrke ligger i mangfoldet og at de har en all-
sidig lærerstab. Økonomien er god og utstyret 
tipp-topp. Det har vært og er en utrolig flott og 
viktig arbeidsplass.
–  Hva er den største forskjellen på folkehøyskolen 
i dag og den gang du startet ?
–  Idealismen er på vei ut. Tidligere var det mer 
en livsstil og dugnadsånd som preget skolesla-
get. I dag tenkes det mer tariffer og spesialord-
ninger. Dessuten er det altfor mye reisevirksom-
het i skoleslaget i dag. Folkehøyskolen bør være 
en motkultur mot all kommersialisering. Alt 
skal vurderes som underholdning. Den største 
utfordringen de kristne folkehøyskolene står 
overfor i dag er at de sliter med de fordommer 
som media har gitt kristendommen.

Musikkfamilien:  Familien Mo har blitt et begrep 
innenfor kristen sang og musikk og til stor glede 
for et stort publikum.

Maleren:  Mo maler møysommelig med musikk 
mellom murveggene.
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Øyvind Kraggerød har en plagsom artikkel 
i Kristen Folkehøgskole nr. 2/2007; plagsom 
fordi den utfordrer meg midt i min hverdag 
som folkehøgskolelærer som farer verden 
rundt på den minst tenkelig miljøvennlige 
måten. Debatten om studieturene våre og 
klimapåvirkning er spennende å være med 
på, og den er av avgjørende betydning for 
skoleslaget i tiden som kommer. 

Av Geir Ertzgaard

Alle reisene våre har blitt en utfordring for oss. 
Det har de som har hatt ansvar for studieturer 
og reiselinjer av forskjellig slag visst lenge. Turer 
til fjerne og nære avkroker av verden er en 
belastning for miljøet, men også for våre elevers 
lommebøker. 

Mye godt reisearbeid
Dette vet lærerne på disse linjene. Det gjøres 
mye godt reisearbeid i folkehøgskolen, og vi 
ligger langt framme i forhold til mange andre 
aktører. Men tiden er inne for å diskutere ikke 
bare hvor mye vi skal reise, men kanskje se på 
de ulike formene reisene våre får og typer reiser 
vi arrangerer.

Og det er her jeg har en liten høne å plukke 
med Kraggerød.  Når vi først skal diskutere 
studieturene skal vi skal være forsiktige med å 
rette søkelyset alene mot de store utenlands-
reisene til backpacker- og solidaritetslinjene. 
Våre reiser og vårt ansvar som globale aktører 
er noe som spesielt backpacker- og solidaritets-
linjene i folkehøgskolen har arbeidet godt med 
i lang tid. Slike linjer er plogspisser i vårt globale 
engasjement mot fattigdom og klimakriser. 
Resten av folkehøgskolelandskapet har mye å 
lære av disse linjenes måte å arbeide på. Mye 
av det internasjonale engasjementet som nå 
blir så tydelig manifestert i folkehøgskolen har 
sitt utspring på folkehøgskoler med reiser og 
solidaritet på fagplanen.

For en stund siden kom elevene våre hjem fra 
en studietur til Thailand og Kambodsja. De 
fikk spørsmålet: Har dere blitt bedre reisende? 
Svaret var unisont  ja. Begrunnelsene kunne 
oppsummeres i disse punktene:

Forståelse  Engasjement  
Solidaritet  Bevisstgjøring

I Brobyggingsboka utgitt av Fredskorpssam-
bandet hevdes det:  «Den beste strategi for 
utvikling er å la mennesker møtes.»

Det er først når vi ser hverandre inn i øynene 
at vi virkelig kan forstå hverandre. Slike møter 
forutsetter at noen reiser.

Lakmustest
Reiser som markedskreftenes tjener er en far-
lig herre. Det er farlig for folkehøgskolen hvis 
reisene våre er det som gjør skoleslaget - hvis et 
skoleår mister sin attraksjon med en gang den 
store studiereisen forsvinner. Hvis våre kurs og 
linjer ikke har livets rett uten reisene, hvilken 
eksistensberettigelse har egentlig folkehøgsko-
len? Våre studieturer er en lakmustest på hva 
folkehøgskolen er laget av. 
Det er på tide at alle som arbeider med studie-
turer i folkehøgskolen stiller seg noen spørsmål:

I hvem sitt navn reiser vi? Markedskreftenes? 
Solidaritetens? Opplevelsens? Dannelsens?
Hvor nødvendig er våre reiser?
Fins det alternativer?
Har våre turer en god nok pedagogisk be-
grunnelse og gjennomførelse?
Er det riktig at hele folkehøgskoler fyller opp 
fly og reiser på 8 dagers turer til forskjellige 
sider av jordkloden for å bygge skolemiljø og 
fellesskap – og Sabra Tours sin bankkonto? 
Er det mulig å reise i Europa på en mer miljø-
vennlig måte?
Må vi tilby to turer i  året for å rekruttere nok 
elever?
Har våre turer et introvert eller ekstrovert 
perspektiv?

Man skal stille seg kritiske og plagsomme 
spørsmål. Backpacker- og solidaritetslinjene er 
ikke fristilt fra spørsmålene, men man skal være 
svært forsiktig med å gjøre disse linjene til den 
store stygge ulven.

Kjensgjerningene
Hva er kjensgjerningene? Samfunnsdebatten 
viser at store endringer er i anmarsj. Trygve Heg-
nar roper om høyere flypriser for almuen (slik 
at han skal få bedre plass til beina?). Samtidig 
vil Virgin Atlantic, Brussels Airlines og Ryanair 
tilby billigbilletter også på lange flystrekninger 
til Hong Kong, Nairobi og New York. Prisene til 
Bangkok har gått opp, men det er fordi det er 
så mange som vil reise nå. Våre elever kom-
mer om vi vil eller ikke til å reise langt mer enn 
det vi noen gang har drømt om, og de kom-
mer til å ha råd til det. Hva er da bedre enn at 
studieturene settes inn i en større pedagogisk 
sammenheng, og ikke bare blir enda en jakt på 
stadig sterkere opplevelser i takt med samfun-
nets Narcissus-jag.

Fremtiden i våre hender?
Kanskje framtiden til folkehøgskolen skal følge 
Fremtiden i Våre Henders reiseråd? Ikke slutt å 
reis, men reis lenger. Kutt ut de korte, ressurskre-
vende turene, og bli en stund når du først drar.
La oss arbeide bevisst med de etiske og moral-
ske dilemmaene reisene gir oss, både sosialt, 
personlig, filosofisk og økologisk. 
La folkehøgskolen utvikle en ny pedagogikk:  
En reisens pedagogikk! 

Den gode studieturen
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A K T U E LT

Det ble stille da 
sjefen reiste seg i 
lunsjen og informer-
te om at Per Inge 
hadde sagt opp job-
ben som inspektør 
på Solborg. Per Inge 
Veggeland hadde 
fått jobb som assi-
sterende rektor på 
skoleskipet Gann, en 
utfordring han ikke 
kunne si nei til. Taus-
heten som fulgte 
rektors kunngjøring 
levnet ikke tvil. 

Det er nemlig svært så mange som 
har satt stor pris på inspektøren 
vår. I de 29 årene Per Inge Vegge-
land har vært en del av inventaret 
på Solborg har 3500 elever gått 
inn og ut av portene. Han har vært 
en viktig brikke på skolen både 
som lærer og studieinspektør. Men 
nå er det altså slutt – Veggeland-
 epoken er over.

Læreren
Per Inge begynte på Solborg i 
1978. Med historie som hovedfag 
var kanskje ikke Førskolelinja det 
mest opplagte stedet å begynne 
på undervisningskarrieren. Men 
headhunta som han var av gamle-
rektor Eielsen, var det folkehøgsko-
len, og ikke hvilken linje du hadde 
ansvar for, som var det viktige. 
Førskolefaget var et nytt fag for 
den ferske læreren. 

– Det gjaldt bare å være en time 
i forkant av elevene, ler Per Inge i 
kjent stil.

Men etter tre år som førskolelæ-
rer fikk han anledning til å utvikle 
et linjetilbud som stod hans hjerte 
nærmere.

– Mediefag hadde vært en del av 
den gamle studentlinja. Men i 1982 
trådde den nye nærradioloven i 
funksjon. Skolen fikk egen konse-
sjon til å drive radio. Sammen med 
Radio Vest var Solborg sentral 
for den nye nærradiosatsingen i 
Stavanger.

På begynnelsen av 80-tallet 
hadde lærerne tre døgn tilsyn på 
skolen. Radioarbeidet kom i tillegg, 
så det ble mange timer på jobb i 
disse årene.

– Det var først og fremst gøy, og 
i dag er det kjekt å se at folk som 

Olav Viksmo Slettan, Einar Espe-
land, Øystein Otterdal  og Bjarte 
Paul Tjøstheim, blant mange andre, 
med bakgrunn fra medialinja på 
Solborg som har gjort karriere i 
store medieselskaper. 

Inspektøren
I 1988 ventet nye oppgaver. Da 
kom utfordringen med å bli under-
visningsinspektør. De første årene 
kombinerte Per Inge inspektør-
jobben med det å ha ansvar for 
Medielinja. Men etterhvert ble 
det ble umulig å kombinere de to 
oppgavene, og jobben som medie-
lærer måtte gis til andre.

– Tiden som inspektør medførte en 
dreining fra å arbeide med elever 
til å ha ansvar for kolleger – det 
voksne miljøet på Solborg. Elevene 
er viktige, men de som jobber 
her skal ha sin del av omsorgen. 

Av Geir Ertzgaard

Den 
menneskelige 
faktor
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A K T U E LT

Solborg er en organisme: Elevene 
trives hvis personalet trives – dette 
er nøkkelen til en god arbeidsplass 
og en god skole.

Elevkontakten har Per Inge 
beholdt gjennom undervisning 
i mindre grupper.  Fag som Foto, 
Blikk mot verden og Mørkeroms-
arbeid. 

– Det er vel Mørkeromsarbeid som 
har gitt den beste kontakten med 
elever, sier Per Inge. 

Gjennom årene har det også blitt 
turer med elevene til London, 
Polen, Tunisia, Østerrike og USA. 

Medmennesket 
Interessen for det internasjonale 
begynte tidlig. Allerede som 18-
åring dro han på flere turer bak 
jernteppet – bibelsmugling til 
Sovjet var den store saken. Det 
internasjonale engasjementet fort-
satte inn i folkehøgskolejobben. I 
mange år var Per Inge medlem av 
Folkehøgskolens internasjonale 
utvalg. Det var også interessen for 
de store globale spørsmålene som 
lokket Per Inge vekk fra Solborg og 
til informasjonsjobben i Skoleaksjo-
nen Hei i to år, fra 1994 til 1996.
Men alle som kjenner Per Inge vet 
at hjertet hans brenner for fattige 
mennesker over hele kloden – noe 
som henger sammen med hans 
varme hjertelag han hele tiden har 
vist for sine kolleger og elevene på 
Solborg.

Kristent perspektiv
Det kristne engasjementet har 
alltid stått i sentrum for Per Inges 
arbeid på Solborg. 

– Det har vært viktig for meg at 
skolen står i kristen sammenheng. 
Det at Solborg er en kristen skole 
i en sekulær virkelighet er noe vi 
alltid har tatt på alvor. Elevene skal 
få kunnskap på Solborg, de skal 
ha det gøy, men det er den kristne 
troen som gir det hele mening. I 
denne sammenheng er den ene 
arbeidsoppgaven på skolen like 
viktig som den andre.

– Det fortelles om en murer, en ma-
ler og en steinhugger som bygde 
en katedral. De ble spurt om hva 
de bygde. Og svarene kom:

– Murerens svar: «Jeg murer».
– Malerens svar: «Jeg maler.» 
– Steinhuggerens svar: «Jeg bygger 

en katedral.»  

Det er derfor viktig at man har en 
visjon om hva man er med på å 

bygge. Visjon om hva man egentlig 
holder på med, forteller Per Inge 
med en mer alvorlig mine.

Markedsføreren
Solborg er god på markedsføring. Du 
har fått en god del av æren for dette.

– I samfunnet må en vise seg fram, 
og bruke de moderne hjelpemid-
lene en har til rådighet. Det er ikke 
forbudt å skryte av det man er god 
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til.  Tilbakemeldinger fra elevene 
bekrefter at vi har vært gode.  Mar-
kedsføring er noe jeg har interes-
sert meg for. Det er en slags form 
for media dette også:  
Å stå for noe, å ville noe, å vise 
igjen i landskapet. «Kom til Sol-
borg. Her kan vi gi deg et verdifullt 
år!»

– Det er interessant å jobbe med 
hvordan man kan nå fram til 
målgruppen med budskapet om 
at vi er en god skole som en kan 
bli glad i. 

Solborgbladet var også i mange 
år en del av Per Inges mange 
arbeidsoppgaver. I løpet av de 20 
årene han var redaktør, produserte 
han 900 sider Solborgblad, dvs. 
ca 120 utgaver av Solborgbladet. 
Over 5000 abonnenter har hatt 
glede av hvert nummer av bladet i 
disse årene. 

Veien videre
Du har blitt en del av skolens historie. 
Ordet legende ligger og lurer i vann-
skorpen. Er det noe du husker spesielt 
fra det første året på Solborg?

– Siste kvelden kom en gutt bort 
til meg og sa:  Veggeland. Vi må gå 
i bønnerommet. Jeg må bli kristen 
før jeg reiser.

Hva tar du med over i et annet 
skoleslag?
I folkehøgskolen blir elevene sett 
og verdsatt for det de er. De måles 
ikke etter eksamensresultater, men 
er selvstendige mennesker. Vi må 
aldri glemme enkeltmennesket i 
systemer og planer.  Jeg vil være 
talsmann for enkeltmennsket, og ta 
vare på den menneskelige faktor.

Tar du med deg Macen? 
Ja!

Vi sier som Olav Keilegavlen, lærer 
på Rampelys, og kollega av Per 
Inge i alle årene på Solborg: 
«Vi ønsker deg lykke til med den 
nye stillingen på skoleskipet 
«Gann»,  og takker for alle gode 
minner fra din tid på Solborg, fra 
mange utenlandsturer, som buss-
sjåfør, som båtfører, og ikke minst 
som kamerat.»

T r e  o m  P e V e

Bjørg Marit Amdal, tidligere 
lærer og nå internatleder på 
skolen:
– Per Inge er sindig, har alltid god 
tid, og er flink til å lytte. Han er en 
du alltid kan snakke med. Han  er 
en altmuligmann som har kontroll 
på alt. 

Bjarte Paul Tjøstheim, program-
skaper i både radio og TV i NRK:
– Per Inge er et av de klokeste og 
hyggeligste menneskene jeg har 
truffet.
Han var ikke bare en svært ivrig, 
inspirerende og morsom lærer, 
men også et empatisk medmen-
neske som var til stole på og som 
tok oss elever på alvor.

Olav Viksmo Slettan, program-
leder i radio og TV i NRK:
– Det er rett og slett trist for oss 
Solborg-veteraner at Per Inge 
slutter. «Veggis» er liksom en del 
av inventaret, et kjært gammelt 
møbel som du vet står der når du 
kommer på besøk. Trodde egentlig 
han kom til å være der så lenge 
han kunne gå. Likevel er det flott  

at han knaller til med en 
ny og utfordrende jobb. 
Og «Gann» er både en 
flott skole og et nyde-
lig skip, så der får han 
det bra. Skjønt, jeg tror 
ikke Per Inge er av det 
sjøsterke slaget. Har sett 
ham et par ganger på 
Tau-ferja, og det var ikke 
imponerende. Nei, nå ble 
jeg egentlig litt urolig for 
gubben, kjenner jeg.
Per Inge har på alle 
måter vært en bauta på 
Solborg. Han er av dem 
som tror helhjerta på 
folkehøyskolen, og jeg 
følte at han brant for 
både medialinja og oss 
elevene da jeg gikk på 
Solborg i 1986/87. 
Lykke til, gamle bardun!
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Jeg har et kjede av ekte perler
og hver en perle er helt spesiell
De er forskjellig av form og farge,
men passer sammen allikevel.

Mitt kjede fikk jeg som helt ung jente
Fra Solborg tok jeg det med meg hjem
I et smykkeskrin jeg dette gjemte
Etter noen år så tok jeg det frem

Jeg kom tilbake til mine venner
og smykket mitt valgte jeg å ta med
For hver gang vi var sammen forstod jeg det hendte
at flere perler inn i kjedet det ble

Jeg er en hamstrer - jeg samler venner
Jeg samler minner - jeg samler år
Og kjedet blir vakrere og vakrere i mine hender
for hvert jubileum vi sammen får

Og alle venner og alle minner
er kjedet sammen og blitt et liv
Jeg syns det blomstrer og nesten skinner
sett i et grånende perspektiv

Hver venn jeg har er en sjelden perle
den ene aldri den annen lik
og derfor blir det et perlekjede
en vennekrets som er helt unik

Det blir litt rart nå å fylle femti
og se et tidsavsnitt ta sin slutt
Men livet ligger jo alltid gjemt i
hver ny dag, i hvert minutt

Så reiser vi nok en gang til hver vår kant
og smykket er nå blitt ganske langt
For enda en gang jeg tråd og perler fant
og smykkeskrinet er nå blitt for trangt

Nå vil jeg henge det som et vakkert minne
på en plass hvor jeg ofte det ser
Her skal det henge å bare skinne
og av og til vil jeg ta det ner

Jeg snor mitt glitrende perlekjede
i dyp takknemlighet om min hals
Hver perlevenn gir meg kraft og glede
og ikke en av dem er til salgs

Til mine venner på Solborg fra 1956 - 57

Tanker rundt 50-års-jubileet

Ingeborg Rigmor Berge
fra Søgne
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E L E V S T E V N E

Klatring i klatrevegg på 
«apeberget».

50år

60år 70år
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– Eg har ikkje sendt dei, dei har valt det sjølve,  
både skulen og linevalet – noko eg er glad for. 

Av Hans Petter Nordal

Datteren Mari gikk på Rampelyslinja i 05/06 og nå til høsten skal sønnen 
Olav gå på den samme linja.
– Men hvorfor Solborg og hvorfor Rampelys ?
– Dei er begge veldig glade i Stavanger. Mari er født i Stavanger. Dei er 
glade i å synga og opptre og vil vidareutvikla talenta sine. Dessutan ville 
dei ha eit»tenkeår» før dei bestemmer seg for vegen vidare.
– Hvordan ser du på Solborg som skole ? 
– Det er ein god skule, som ligg vakkert til i ein herleg by. Skulen har flinke 
lærarkrefter og får fram kreativiteten i elevane – så langt eg har sett.

Gode minner
Valgerd Svarstad Haugland holdt festtalen under elevstevnet på Solborg 
nå nylig. Den tidligere Stortingspolitikeren fortalte om sitt aktive  og 
utfordrende liv som menneske og politiker. Både sine oppturer og ned-
turer. Hun trakk spesielt frem oppveksten på folkehøyskolen i Framnes i 
Norheimsund som en god start på livet.  
– Hva fikk denne oppveksten i et folkehøyskolemiljø bety for deg ?
– Eg hadde ein trygg oppvekst saman med mange som brydde seg om 
meg. Eg måtte tidleg læra å ta omsyn til andre. Bur du på ein internat-
skule, må du ta omsyn til elevane og miljøet på skulen. Eg fekk vera med 
på mange kjekke elevkveldar, festar, arrangement. Eg vart vant med å vera 
saman med mange menneskjer.

A K T U E LT

Valgerds barn 
valgte Solborg
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A K T U E LT

Glad i Stavanger:  Mor og far 
sammen med barna Mari og Olav 
som valgte Rampelys på Solborg.

– Hva er det ved skoleslaget som tiltaler deg mest?
– Elevane er opptatt med andre ting enn å pugga til eksamen og å få 
gode karakterar. Ein får tid til å utvikla seg som heilt menneske, ikkje berre 
elev/student. Ein lærer å ta omsyn til medelevar i eit internatfellesskap. 

– Gi ungdom sjølvtillit
– Hva er de viktigste verdier folkehøyskolen kan gi dagens ungdommer ?
– Tru på seg sjølv og gi dei eigenverdi. Dei kristne folkehøgskulane for-
kynner til tru og hjelper mange til eit aktivt kristenliv.
– Hvis du skulle ha gått på folkehøyskole i dag, hvilken linje kunne du selv  ha 
tenkt deg ?

– Det veit eg ikkje. Det er så mykje å velja i no. Eg gjekk sjølv på praktisk 
line på Hurdal Verk Folkehøgskole.
– Hva tror du blir folkehøyskolens største utfordringer i fremtiden ?
– Elevane har utfordrande krav til tilbodet. Det skal vera noko spanande 
og skulen må tilby det for å få søkarar. Så lenge vi har gode låne- og sti-
pendordningar, går det nok bra, men dersom det blir dyrare for elevane, 
vil det nok bli ein del som ikkje kjenner dei har råd til eit slikt utviklingsår. 
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E N  R E I S E  I  K A M B O D S J A

Fra Home of Praise 
til Killing Fields

Vi er de gale og 
globale på tur, og 
gleder oss denne 
gang til å få opp-
leve noe av det 
sørøst-Asia har å by 
på. På planen står 
både opplevelser 
forbeholdt oss rike, 
som shopping og 
beskuelse av histo-
riske monumenter, 
og muligheten til 
å oppleve noe av 
fattigdommens 
realitet.

Av Anne-Britt Halonen
(elev Global Village)
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Vi begynner med noen dager i Bang-
kok i Thailand, og bruker tiden på 
shopping og besøk av daghjemmet 

Home of Praise.
Videre beveger vi oss over grensa, til nabo-
landet Kambodsja. Vi vet hva vi bør forvente, 
men likevel blir flere overrasket, ja, kanskje 
skuffet, over å se den store kontrasten. 
 Tiggere som ikke nøler med å vise deg hvor 
livet har ført dem og som kan gå langt for å 
få deg til å dele ut en liten slant. Barn som vil 
selge deg bøker om dette flotte landet, eller 
kanskje de vil pynte deg med et lite armbånd. 
«One dollar» blir raskt turens slagord. Alt de 
vil ha er en dollar.

Tidligere stormakt
Siem Reap er byen vi starter i. Kambodsjas 
stolthet Angkor Wat blir hovedmålet, og her 
tilbringer vi en hel dag. Angkor Wat med sine 
mange templer vitner mektig om hvilken 
stormakt Kambodsja en gang i tiden har vært. 
Hele opplevelsen er så sterk at både ord og 
bilder blir meningsløse, - her er det bare å 
nyte øyeblikket.

Passive tilskuere
En busstur som viser oss et glimt av levekåre-
ne i de fattige landsbyene bringer oss videre 
til hovedstaden Phnom Penh. Vi besøker et 
barnehjemsprosjekt, med håp om å få delta. 
Barna tegner og ler, men hva gjør vi? Vi sitter 
der. Kommunikasjonen halter, og vi prøver 
desperat å involvere oss, men innser etter 
hvert at vi kun passer inn som tilskuere. Vi skal 
ikke hjelpe, vi skal ikke leke, vi skal bare glo.  
Er det slik barna skal se på oss vestlige, som et 
publikum til deres liv?

Dødsmarkene
Kambodsjas mest brutale historie blir vi 
presentert for dagen etter. Vi reiser til Killing 

Fields, der et høyt antall 
mennesker ble drept 
under Pol Pot -regimet. 
Dette er en historie de 
fleste av oss vet skam-
melig lite om, og det 
er nesten flaut å se på 
hva som har foregått 
her i nyere tid uten at 
vi norske ungdommer 
har lært noe om det. 
Vi får se massegraver, 
drapsgjenstander og 
hundrevis av hode-
skaller til de mange 
uskyldige ofrene. Det 
eneste harmoniske å 
finne er den stekende 
sola, og den viser oss 
at grusomheter uten 
problem kan foregå i 
fullt dagslys.

Følelser i krøll
Videre drar vi til folkemordmuseet, som tidli-
gere har vært en skole. Under Pol Pot - 
regimet ble skolen omgjort til fengsel, og vi får 
vandre i cellene der grusomme ting har funnet 
sted. Vi finner bilder av ofrene, og mange av 
de er barn. Følelsene går i krøll hos mange av 
oss, og stemningen blir amper. Noen mener 
det er en skam å sette ofrene så respektløst på 
utstilling på denne måten, mens andre mener 
det er bra at sannheten blir vist fram, og at det 
er en siste måte å vise ofrene ære på. Uansett 
hva vi mener, er det ingen av oss som liker det 
vi blir konfrontert med. 

Hjerteknusere
Likevel er ikke alt elendighet på denne turen, 
og vi får et nytt høydepunkt. I regi av ICC får 
vi besøke enda et barnehjem, og her får vi 

leke med barna. De stråler av glede, og de 
globale hjertene blir nesten overopphetet og 
sjarmert i senk.

Må vise ansvar
Før vi reiser videre til Koh Chang i Thailand får 
vi oss en kort affære i kystbyen Sihanouk Ville. 
Vi er slitne og varme, og lengter hjem. Vi er 
stappfulle av inntrykk som det vil ta oss lang 
tid å bearbeide, inntrykk som kanskje er så 
sterke at de ikke når helt inn. Vi har igjen fått 
sett virkeligheten, og fått bekreftet at verden 
er urettferdig og kontrastfylt. Nå er det bare 
det enorme arbeidet med å bruke inntryk-
kene til noe konstruktivt som står igjen. Og 
der står vi med ansvaret.

Foreviget: Pål Ottersen lar en liten gutt få se 
seg selv på film. Stor stas.
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Ida Marie Saurdal ( 20) , 
 Adventure
1) - Det har vært spennende og 
givende. Jeg har opplevd ting jeg 
ellers ikke ville ha opplevd, som 
bølgesurfi ng og klatring på Sardi-
nia og skikjøring i Alpene.
2) - Chamonix-turen er nok den 
beste opplevelsen.
3) - Til høsten skal jeg begynne på 
førskolelærerlinja på Høgskolen i 
Vestfold.

Thomas Notland (19), Media
1) - Jeg har hatt et kjempefi nt og 
sosialt år. Et år hvor jeg har møtt 
kjekke folk og lært mye. 
2) - Hovedturen til Thailand og det 
å henge med alle folkene har vært 
årets høydepunkt.
3) - Forhåpentligvis skal jeg gå på 
Designinstituttet i Oslo, slik at jeg i 
framtiden kan bli grafi sk designer 
eller lignende.

Camilla Nilsen (19 ), KMD
1) - Dette året har vært helt fan-
tastisk. Jeg skulle gjerne gått her 
et år til hvis jeg hadde hatt penger 
til det.
2) - Høydepunktene i år har vært 
London-turen, alle festene og alle 
folka jeg har blitt kjent med.
3) - Planen er å dra til Oslo å bli rik. 
Jeg skal antagelig på grafi sk de-
sign på Norges Kreative Fagskole.

Daniel Hammerø (23), 
Revy & band
1) Solborgåret har vært bra på 
grunn av alle folkene jeg har møtt.
2) De beste opplevelsene er de 
sosiale samlingene som gir minner 
for livet.
3) Forhåpentligvis til Oslo, eller bli 
første mann på 11000 meters dyp 
uten oksygenmaske.

Nok et Solborgkull er historie og vi har utfordret en elev på hver linje, 
samt en miljøarbeider og to lærere som slutter, til å svare på 
3 kjappe spørsmål;

E N Q U E T E

Av Synnøve Storengen, 
Media1) Hvordan har året på Solborg vært for deg ?

2) Hva har vært årets høydepunkt ?
3) Hva er planen din videre ?

Elleve om Solborg
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Mari Anna Orten ( 20), 
 Rampelys
1) Jeg har hatt et veldig bra år med 
nye opplevelser og allrighte folk.
2) Vanskelig å trekke frem noe 
spesielt. Jeg vil huske mange små 
og store øyeblikk.
3) Planen min er å bli kulturjourna-
list, og til slutt teatersjef.

Sunniva Baarnes (19), Multi
1) Jeg har hatt et utrolig spennen-
de og litt utfordrende år. Et sosialt 
år fullt av opplevelser.
2) Chamonix-turen og Kent-kvel-
dene er årets beste opplevelser.
3) Neste år skal jeg til Bergen å ta 
forkurs til ingeniørstudiet.

Pål Ottersen (19),  
Global Village
1) Dette året har vært genialt.  
Jeg har truffet mange kjekke 
mennesker og kanskje blitt mer 
selvstendig.
2) By-turene på lørdagskveldene 
har vært høydepunktet.
3) Jeg skal enten flytte til Østerrike 
eller i militæret.

Anette Øen ( 19 ), KTM
1) Mitt Solborg-år har vært veldig 
fint. Jeg har fått mange nye venner 
og opplevelser.
2) De beste opplevelsene må være 
London-turen og Oscar-night.
3) Jeg skal studere fransk i Bergen. 
Etterhvert satser jeg på en jobb 
der jeg kan reise en del, som for ek-
sempel tur-guide eller flyvertinne.

Linda Bogen ( 20 ),  
Miljøarbeider
1) Et kjempebra år, men vært 
 ganske anderledes enn da jeg var 
elev i fjor, men jeg har trivdes i rol-
len som miljøarbeider. Her har jeg 
møtt fantastiske elever som jeg har 
blitt glad i .
2) Det er mange, f.eks. å se elevene 
i Lés Miserables eller se dem synge 
i kirka. Ellers alle caféstundene i 
Borgny og bare se at elevene koser 
seg og har det bra.
3) Jeg skal studere grafisk design 
og markedsføring på Norges Krea-
tive Fagskole i Stavanger.

Else Jorunn Wergeland,  
lærer Revy & band
1) Det har vært...absolutt alt ! 
Gøy, slitsomt, lærerrikt og utfor-
drende. Spesielt dette med å være 
 menneske blant mennesker.

2) Det var da alle elevene mine 
var på morgensamling...fnis. Nei, 
høydepunktet er at det har vært 
så mange høydepunkt. Jeg har 
storkost meg med undervisninga! 
Superdupre elever som jeg har 
hatt mange latterkuler sammen 
med.
3) Sånn jobbmessig skal jeg være 
lærer i 5.klasse på Nærbø. Ellers så 
har jeg en plan om å bli et mer for-
nuftig og gjennomtenkt menneske 
som likevel er kreativ og spontan.

Asbjørn Tolo,  
lærer Adventure
1) Det har vært veldig spennende 
og givende å få jobbe på en skole 
som har det enkelte menneske i 
sentrum. Å få veilede og undervise 
om livets store spørsmål og å drive 
med idrett og friluftsliv sammen 
med motiverte ungdommer.
2) Det er vanskelig å velge et 
høydepunkt, men å være guide 
for elevene i Chamonix på en dag 
med mye puddersnø. Ellers gode 
samtaler rundt et bål og merke hva 
som skjer i en gruppe når vi sliter 
sammen på tur og mange andre 
«nær-livet-opplevelser» er ting jeg 
aldri kommer til å glemme.
3) Jeg skal jobbe på Jåttå videre-
gående skole i Stavanger.

E N Q U E T E
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KMD - Klær, Mote og Design-klassen har 
sydd mange klær i løpet av skoleåret. De 
har hatt egne ideer og tegnet nødven-
dige skisser. Funnet ferdigmønster som 
kunne brukes, og tilpasset de til person-
lige mål og endret etter eget ønske. 
Etterpå har de klippet og sydd.
Alle plaggene er sydd av jentene, 
utenom nødvendig tilbehør.
 

De fleste av jentene hadde liten kunn-
skap om søm og det å sy før de kom, 

Kledd for 
enhver  
anledning

og har blitt veldig overrasket over alt 
de har lært og alt de nå plutselig kan 
lage selv. En nyttig kunnskap å ha med 
seg, enten som en  kjekk hobby i livet, 
eller til videre utdanningsmuligheter 
og jobb.
 

I tillegg til søm, har de fleste gjennom 
året strikket og heklet mye. Det har blitt 
mange sjal og skjerf, sokker, pannebånd 
og annet varmende tilbehør. Noe annet 
som har varmet, var de deilige tovede 
tøflene som mange har laget og gått i.
Smykker, armbånd og ørepynt av sølv 
og perler har blitt laget og vært med 
på å heve kolleksjonene og det enkelte 
produkt.

KMD trenger gjerne enda flere elever, 
så kjenner du noen som er interessert i 
klær og moter, så tips dem om Solborg.

Hilsen 
Linda Aannø 
lærer KMD 
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JANUAR: Oscar-night 2007 bød på mange høydepunkter. I alt 12 filmer i 4 
kategorier kjempet om ære og flotte Oscarstatuetter. Filmen «Judas» i regi av 
Thomas Notland ble kveldens suverene vinner og vant 5 av 6 priser som den 
var nominert til. Gallakvelden beviste at det finnes mange gode filmskapere 
på Solborg. Her ser vi de fornøyde vinnerne av beste musikkvideo; «Utadei-
sjælopplevelse» med Helene Breistein, Tonje Bakke, Lisa Samnøy og Veronica 
Ljosheim. ( Mediaelever)

FEBRUAR:  I alt 70 elever var med på oppsetningen av Lés Miserables i fe-
bruar. Andre skoler og stolte foreldre fikk se en fantastisk forestilling av Victor 
Hugos mesterverk. Her er Martin Fjalsett i aksjon som den unge studenten 
Marius. 

MARS:  Sawathi ! En varm hilsen møtte Media 
og Revy & Band da de entret smilets land, 
Thailand. 18 dager fullpakket med opplevelser; 
Slumbesøk og slangeshow i Bangkok, rottejakt 
og landsbybesøk i Phibun i øst, elefantridning 
og nattmarked i Chang Mai i nord og snorkling 
og solslikking i Krabi i sør. Kontrastfylt - JA ! Må 
bare oppleves !
Bildet er fra rottejakten i Phibun. Det smakte 
faktisk godt med grilla rotte!

Å R E T  I  B I L D E R
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De reisegale Global Village som hadde vært i 
Kenya i høst, satte kursen for en tre ukers vårtur til 
Thailand og Kambodsja. Besøk på barnehjem. Et 
møte med massegraver/hodeskaller og Kam-
bodsjas brutale historie ved Killing Fields. Fattige 
landsbyer og masse tiggere. Sterke inntrykk som 
bekrefter at verden er urettferdig og kontrastfylt. 
Vi vil gjøre noe med det ! Sissel Wang med gate-
barn rundt sitt fang.

KTM, Rampelys og KMD dro til London. Shop-
ping, musikaler, sightseeing, museumsbesøk 
er dekkende stikkord for uken i Europas største 
metropol. Say no more ! Vi er i London ! 

Å R E T  I  B I L D E R

Stupbratte fjell og puddersnø badet i solskinn 
ventet Adventure og Multi da de dro på sin årlige 
tur til skimetropolen Chamonix i Frankrike. En uke 
med herlig skikjøring, vakker natur, god mat og 
godt samhold. Vi gondolerer ! I fugleperspektiv fra  
gondolen ses gjengen fra Adventure som hviler 
sine stive muskler før de «bretter» seg ned bakken.

Marsmåned ble  
utfartsmåneden for 
alle på Solborg;
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APRIL:  Solborg Grand Prix gikk av stabelen i 
april. Og hvilken musikkonkurranse ! Her var alt 
fra selvkomponerte sanger til playback av gamle 
Grand Prix-slagere. I alt 16 deltakerland kjempet 
om den høyeste poengsummen. Nigeria med Ruth 
Bergerson med danserne/playboyene Tommy 
Nielsen og Petter Botilsrud fikk flest stemmer.
Her ser vi parodi på Bobbysocks med Iselin Wiig 
Andersen og Elin Strand som delte andreplassen, 
kun ett poeng bak vinneren. 

Vikinger for en dag ! Iført kostymer dro hele Solborg på vikingtokt til Utstein Kloster. En stemningsfull 
gudstjeneste med sang og spill og bønn etterfulgt av et glimrende kåseri om det ærverdige klosteret ga 
elevene en kulturell og historisk opplevelse. Og dagen ble toppet med «Vikingaktiviteter» og grilling  i det 
flotte vårværet. Jentene skulle måle krefter mot gutta i tautrekking.

MAI:  Tre dagers avslutningstur til Hovden stod 
på programmet den siste uka i skoleåret. Tre fulle 
busser dro avsted. Første stopp var Evje der det 
ble rafting, paintball og klatring. Videre bar det til 
snødekte Hovden der mange aktiviteter, god mat 
og godt samhold ble ingrediensene. Og plutselig 
var nok et Solborgår slutt. 

Å R E T  I  B I L D E R
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Returadresse:
 Solborg Folkehøgskole, 4021 Stavanger

Gode dager, travle dager, tøffe dager og 

spennende dager. Året er ditt. Valget er ditt.

Muligheter, mangfold og kvalitet er stikkord for et år på

Solborg i Stavanger – en av landets største folkehøgskoler.

Mange spennende linjer. Turer i inn- og utland.

LINJETILBUD

www.solborg.fhs.no

- en skole å bli glad i

Keramikk, tegning og maling

Klær, mote og design

Adventure 

Media

Multi

Rampelys • En linje – tre valg!

Revy, Band eller Scene

Global Village • En linje – tre valg!

Global backpacking, Global Photo 

eller Africa United

Tips en bekjent om 
Solborg
Fortsatt ledige plasser på enkelte linjer.
Søknadsfrist frem til skolestart 22. august.
Kjenner du noen som enda ikke har bestemt seg for 
hva de skal gjøre til høsten. Be dem ta kontakt med 
Solborg, det er fortsatt noe ledig plass på enkelte 
linjer. Ring 51 51 01 00 eller send en mail;  
solborg@solborg.fhs.no

Besøk hjemmesiden vår – www.solborg.fhs.no – 
Her prøver vi i ny og ne å legge ut informasjon om 
hva som skjer på Solborg. Vi har over 3000 besøkende 
på vår hjemmeside i måneden.
Gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips.

En riktig god sommer ønskes alle våre trofaste 
 Solborgvenner. Det beste du kan gjøre er å be for 
 skolen og for oss som jobber her.  Vårt ønske og mål 
er at skolen skal få være en møteplass for troens 
mysterier. 
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