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Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt.
-Brorson
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APROPOS JUL
Nettet snører seg til. Anten du likar det eller ikkje, er det jul i lufta og på
kjøpesentra og i steikeomnane. Eller yule som dei norrøne nordmennene kalla
midtvinters-ritualet sitt. Vi har nemleg arva både namn og tradisjonar frå dei. Yule
kom årleg ved vintersolverv som ei påminning om mytiske samanhengar som er
lengre, større og høgare enn oss menneske. Og som gav dei gamle heidningane
ei kjensle av å høyre ihop med elementa og kreftene i tilveret.
Dei festa og fylla i dagevis. Dei hadde faste ritual som dei måtte fylgje.
Konsekensane kunne elles bli fatale.
Når vi observerer våre dagars juleståhei både offentleg og privat, kan det sjå
ut til at kristendomen har hatt rimeleg lite suksess. Dei gamle jule-rituala held
fram med full styrke. Rettnok til akkompagnement av kristne julesongar og med
kyrkjeleg hjelp til høgtidsstemning. Men med nytt innhald? Ikkje særleg
framtredande. Kva er det mest av i våre dagar: julebord eller juleevangelium,
julehandel eller Jesusbarn?
Sjølsagt er det nyttelaust å setje alternativa rett opp mot einannan. Mange vil
ha ‘ja, takk begge deler’. Men så lenge vi har overteke førkristne tradisjonar kva
gjeld både namn og innhald i julefeiringa, trengs sjølkritisk søkjelys.
Kristne misjonærar var rimeleg gode til å omvende både tru og levesett hjå
germanske, saksiske og frankiske stammefolk. Men jula held stand. Skal tru om
jula nokon gong vart rett omvend? Og når nordmannen no har fått både tid og
pengar til overs, kan han tillate seg å vere seg sjøl heilt ut: «Det er jul berre ein
gong i året. Så pass fortener vi!»
Engelskmennene har teke eit steg lenger i kristning av jula: Gitt henne kristent
namn i alle fall: Christmas. Kven veit om Kristmesse ville gjort den store
skilnaden? Men jammen kunne det vere eit forsøk verd.
Eller kanskje gi solsnu-rituala heilt fritt spelerom no i slutten av desember. Og så
flytte kristmessa til stilla etter stormen, i starten på januar?
av Ottar Myrseth
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Lite akk og au fra audny
Vintermørket har for lengst lagt seg over Borg, og om ikke lenge setter også
førjulstresset inn. Med sin beroligende aura og smittende smil er Audny
Mongstad (46) tilsynelatende upåvirket av mørketida. Skal vi tro et
representativt utvalg elever, er Audny nemlig både ”sinnsykt koselig”, ”en
varm person”, ”hjelpsom, ”smiler alltid” og ”lett å prate med”. Til tross for
hennes travle timeplan, har vi fått æren av å ta en prat med skolens
administrasjonsleder.

Audny skarrer godt på r-en når hun forteller at hun begynte å jobbe ved
Borgund folkehøgskole 1. august i fjor(rrr). Hun vokste opp på en plass som
heter Frekhaug litt utenfor Bergen, og når vi spør henne hvordan hun endte
opp på Sunnmøre, svarer hun spøkefullt: - Nei, det var jo kjærligheten, da.
Mannen min er Ålesunder, nemlig. Aller helst ville hun nok bodd hjemme i
Bergen hvor fem av hennes seks søsken bor. Hun syns det er synd å bo så
langt unna familien, og å gå glipp av hyggelige ting sammen med dem som
kino og teater. – Men Ålesund er en god nummer to. Det er nydelig natur her,
og en vakker by, legger hun til. Samtlige av Redaksjonens medlemmer
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mistenker at Audny har mer i mot Ålesund enn det hun gir uttrykk for, og
vi graver derfor dypere i retning Kina og lurer på hva hun liker minst med
Ålesund? - Da jeg først kom hit syns jeg det var litt for snobbete, i hvertfall
mer snobbete enn mitt gamle miljø hjemme i Bergen. En del er kanskje litt
for mye opptatt av materielle goder istedenfor andre verdier som jeg syns er
viktigere.
Selv har hun aldri gått på folkehøgskole, til tross for at Norges største folkehøgskole befinner seg i hjembyen. Men om hun hadde begynt som elev på
Borg i dag, skulle hun helst tatt en svipptur innom alle skolens linjer. – Hvis
jeg absolutt må velge, tror jeg det måtte blitt Sør-Amerika, konkluderer hun
med til slutt. – Audny ville nok trivdes best i Multisport der jeg går, hun virker
jo tross alt en som en sporty dame, skyter medbergenser Camilla Sundsbakk
inn i etterkant av intervjuet.

Med en utdanning innen offentlig administrasjon og planlegging, er Audny godt
rustet til jobben som administrasjonsleder. På spørsmålet om hva det beste med
jobben her på borg er, svarer hun at det er å være i kontakt med oss elever. –
Jeg kunne for eksempel ikke bare sittet og ført regnskap hele dagen. Hun
insinuerer at å omgås oss elever skaper litt mer action i hverdagen. Dessuten
innrømmer Audny at hun ikke har noen spesifikk utdannelse innen regnskapsføring, og vi i redaksjonen anbefaler derfor samtlige elever å dobbeltsjekke
fremtidige regninger utsendt fra Borg.
Intervjuet er på vei mot slutten, og vi spør pent om Audny kan avlevere en
vits. Litt nølende svarer hun at hun har godt humør (det har vi gjennom denne
praten selv erfart), men at hun ikke er så god på å fortelle vitser. - Jeg kan
en som jeg selv syns er litt søt, men jeg vet ikke helt om den passer seg.
En åtteåring spør mammaen sin: ”hva heter det når to personer ligger oppå
hverandre?” Moren svarer: ”det kaller vi å elske”. ”Nei, det er et annet ord jeg
tenker på!” sier åtteåringen. Senere på dagen kommer åtteåringen løpende;
”mamma, mamma! Nå husker jeg ordet! Køyeseng!!!” He-he-he…
av Johanne Kristensen Sandvik og Lisa Mathilde Donoghue
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100ArSFEIRING I EMNING
Skolen vår feirer hundre år i 2014. I 46 av disse årene har den vært kjent for
oss som Borgund folkehøgskole. Et sted med en helt spesiell atmosfære og
følelse av samhold, en følelse jeg håper og tror blir bevart også i fremtidige
skoleår. Det har vært hundre år fylt med unike opplevelser, læring og nye
vennskap over hele Norge. Dette skal feires med både jubileumsbok,
jubileumsfest og flere ekstrainnslag og overraskelser i løpet av året.
Opprinnelig het skolen ”Møre ungdomsskole” og ble startet opp av Gudleik
Kalsnes som en kristen ungdomsskole i 1914. Skolen ble drevet av han
frem til hans død i 1936, da driften ble overtatt av Sunnmøre Indremisjon. På
1970-tallet ble skolen flyttet til de byggene vi har i dag på Blindheim i det som
den gang var Borgund kommune. Da Borgund kommune kort tid etter ble
slått sammen med Ålesund, tok folkehøgskolen over det gamle
kommunenavnet. 100 år som ungdomsskole og folkehøgskole er nå gått, og
siden den gang har både undervisningsrom, internat og administrasjonsbygg
blitt bygd og renovert, med en stor, ny idrettshall som ble ferdig i fjor.
Borgund Folkehøgskole

Reiseskolen er hele tiden
under utvikling, både skolebygget,
det tekniske og opplevelses- og
læringsmessig. Folkehøgskole i
dag er antakelig ganske
forskjellig fra hvordan det var for
hundre år siden, men det bygger
på de samme kristne verdiene og
den samme filosofien om en skole
uten eksamenspress og karakterer.
Det er et år for vennskap og læring
gjennom erfaring – og så mye
Livsverkstad mellom hav og fjell
mer enn bare det. Det kommende
året blir et år hvor vi vil se tilbake
på historien til skolen vår, og se
framover på hva og hvordan skolen
bør være i framtiden. – Vi må stadig
meisle ut hvorfor det skal være bryet verd å gå folkehøgskole ett år, sier rektor
Sven Wågen Sæther.

Borgund100 år

folkehøgskole

100
år

- Reiseskolen skal utvikles videre.
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-ÅRET SOM KOMMER//Jubileumsfest for inviterte gjeste og åpen konsert – 27. og 28.
september 2014.
//Tidligere Borgelever får anledning til å bli med i jubileumskoret som
øver en helg i juni og blir invitert som gjester til jubileumsfesten.
//Flere jubileumsseminar utover høsten.
//Konsert med Sunnivakoret på Borg 22. juni.

“Eg ser på året som ein
ekstra sterk årring i ein
trestamme. Den står der og
verner kjernen i livstreet
mitt.”
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PRANKING
av Johanne Kristensen Sandvik

albert & martin
”Redd for pengene”
Hva skjedde?
Vi satt og spilte ”Age of vampires”, og var borte i maks tjue sek. Rommet
hadde sett bomba ut, og da vi kom tilbake var alt helt strøkent. Det var i
tillegg lapper med kommentarer på ting som var dumt, for eksempel hadde
vi en tallerken fra kjøkkenet hvor det sto at ”denne skal vel egentlig ikke stå
her”, og en lapp om at vi måtte pante flaskene våre. De hadde til og med
tatt seg bryet med å re opp senga og legge klærne i tellekant. Det var magi.
Vinduet var også åpent, antakelig på grunn av stank. – nei, ikke skriv det!
roper Albert med en røst av angst.
Hvordan opplevde dere pranken?
Albert var veldig fornøyd, men jeg syns det var litt ”creepy”, fordi ingen
”claima” det etterpå, minnes Martin. Albert var dessuten redd for pengene,
og at de skyldige hadde tatt seg en finnerlønn. – Jeg var ikke redd for pengene, legger Martin til.
Hvem mistenker dere?
Jeg må si at min hovedmistenkte er de forrige som gjorde det (en lignende
prank har nemlig skjedd ved en tidligere anledning), jeg ser ingen annen
løsning enn det. Eventuelt Anders, Even og Johanne. Eller Line. Eventuelt
Camilla og Maiken. En ukentlig ordning mot fox kan vi gjerne ha om de skyldige melder seg, avslutter de og nikker fornøyde.
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Marie Odland
”Jeg er hevngjerrig”
Hva skjedde?
Jeg skulle på do, og det første jeg så var dopapir med nugatti på gulvet. Så
åpnet jeg dolokket og der var det klint masse nugatti i doen. En annen gang
pranket Dina meg ved å putte teposer inni dusjhodet, legger Marie til.
Hvordan opplevde du pranken?
Utrolig morsomt, forferdelig og uoriginalt.
Hvem mistenker du?
Jeg hadde flere mistenkte, og fant fort ut at det var Amund som gjorde det.
Men det viste seg å være Afrika-lærer Ato som tvang han til å gjøre det, og
han truet med å gjøre det samme med doen til Amund hvis han ikke gjorde
det. (Det bør nevnes at denne pranken skyldtes en tidligere prank mot Ato
utført av Marie med flere.

BJORN E. & AMUND
”Svært lite dramatisk”
Hva skjedde?
- Æ har jo andrehåndsinfo, påpeker Bjørn Eivind. Amund kom inn på rommet
og oppdaget at alt var skifta om; mine ting var på hans side, hans plakater
hang på min vegg, senga og lakenet var på motsatt seng, klesskuffene var
byttet om. Og badeskapet var bare hulter til bulter. Det var skikkelig rart.
Hvordan opplevde du pranken?
Amund virket ganske opprørt og tok det hele med ”distrust”. Men for meg
var det svært lite dramatisk. Jeg flytta tingene på plass igjen, og satte meg
på senga. Jeg ønsket bare å finne ut hvem det var og gratulere dem, humrer
skolens elevrådsformann hjertelig.
Hvem mistenker du?
Anders med flere.
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- mann over bord På Borg nærmer desemberhyggen seg med stormskritt for ellevte året på rad
for Matthias Furrer (35), men i år blir vi dessverre nødt til å sette stemningen
uten ham. Med en livsglede som for vinterdeprimerte nordmenn kun hører jula
til, lurer vi i Redaksjonen på om USA-læreren rett og slett har funnet
ungdomskilden? Noe er det i alle fall, som gjør at han nå går ut i permisjon for
å gjøre akkurat det han vil, hva nå enn det er?
Tjuefireår gammel startet Matthias sin karriere på Borg som en av de eldste
blant elevene. – Jeg tenkte at det var nå eller aldri, og jeg hadde alltid hatt et
ønske om å dra til Skandinavia, forteller Matthias. Planen var å ta et
utvekslingsår i Norge, men da han fikk tilbud om jobb som miljøarbeider sa
han sporenstreks opp jobben hjemme i Sveits og begynte på Borg. I løpet
av sine år på Borg har han vært lærer for både en alpeklasse, Irland/Egyptklasse og nå USA Travelstudy.
Når vi spør hva hans
beste borg-minne er,
må han tenke lenge.
– det er et helt umulig
spørsmål, men jeg
vil tro… Nei, turen til
Nord-Irland var helt
fantastisk. Likevel er
det selve folkehøgskolelivet med elever
og
arbeidskollegaer han
kommer til å savne
mest. Matthias har
vanskelig for å tro at
det finnes andre like
givende og verdifull
arbeidsplasser.
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“Jeg ønsker å oppfordre Ottar
til å tenke litt over hvorfor jeg tar
permisjon”
Hele skolen og Matthias selv syns det er trist at han nå drar, og vi lytter med
skepsis til planen om hvordan han skal klare å fylle tomrommet etter
fantastiske Borg. – Jeg drar til
Tyskland allerede om noen dager hvor jeg kanskje treffer noen venner, hvis
de er hjemme. Så er planen å dra hjem til Sveits i jula, forteller han. Vi
mistenker at enkelte blant skolens ledelse mistenker at planen videre er å late
seg hjemme med indiacaen i
hånda og Hotell Cæsar skjermen. Dette kan vi i Redaksjonen til alles
fornøyelse avkrefte. Etter en tur til Tyskland og Sveits er planen bare å reise
mye. Han trenger ikke finne en ny jobb i morgen, men røper at han gjerne vil
ha en jobb i Alpene i
vintersesongen, enten det blir i en bar eller som traktorsjåfør. - Jeg har også
lyst til å studere litt på egenhånd, autodidaktisk, så det betyr at jeg ikke tar
noen formelle studier eller har noen eksamen. Jeg syns for eksempel det er
veldig moro med fysikk. Vi gjør et enkelt google-søk på ordet autodidakt, og
føler en viss æresfrykt ovenfor Matthias når vi ser at selveste Leonardo da
Vinci regnes som en autodidakt.
- Generelt vil jeg bare ta meg tid til det jeg har lyst til. Målet er å ta det som
det kommer, oppsummerer han, og vi begynner å innse at det antakelig blir vi
som får et tomrom å fylle, og ikke omvendt.
På grunn av de uklare svarene rundt framtida har vi skjønt at Matthias er en
misunnelsesverdig spontan og eventyrlysten person, og vi begynner derfor
å stille spørsmål rundt hvor vidt han har tenkt seg tilbake til Norge og Borg.
-Planen er å komme tilbake, men jeg har jo lært at planer fort kan endre seg.
Men skal han flytte fra Norge noen gang, ville ikke Sveits vært førstevalget.
–Ikke noe galt med Sveits, altså. Men jeg er glad i andre kulturer, legger han
til og tør ikke si for sikkert at han blir i Norge for alltid.
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Til tross for en påstått karriere som vitseforteller, nøler Matthias lenge når vi
spør om han kan fortelle en siste vits. Tilslutt kommer han på en. – Det er
gallakveld, og hovedgevinsten er en Ferrari. En blond kvinne sitter med vinnerloddet, og for å vinne må hun svare riktig på 30 + 10. Etter fem minutter
med nøling spør hun om svaret er 37. Publikum ler og krever at hun får en ny
sjanse. ”La gå, da. Si hva 20 + 20 er, og bilen er din”, sier dommerne.
Fortvilet svarer hun 30. ”En gang til, en gang til!” roper publikum. ”ok, siste
sjanse. Hva blir 1 + 1?”, sier dommerne. Den blonde kvinnen tenker lenge,
men sier tilslutt at det må jo være 2. Da reiser en østerriker seg fra publikum
og roper ”en gang til, en gang til!!”.

Innledningsvis luftet vi spørsmålet rundt hvor vidt Matthias kan ha funnet
ungdomskilden. For hva annet kan være opphavet til denne spontaniteten,
denne nysgjerrigheten på livet og fremmede kulturer, denne selvstendige
søken etter kunnskap og ”livets lærdom”? Vi er i ferd med å komme til en
avslutning, og spør Matthias om han ønsker å gi noen en siste kryptisk hilsen
via Borg Enno. Et svakt nikk enses og han svarer; - jeg ønsker å oppfordre
Ottar til å tenke litt over hvorfor jeg tar permisjon.
av Johanne Kristensen Sandvik og Lisa Mathilde Donoghue
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NOVEMBER
“November” kviskra ho.
“Kva med han?” spør han.
“Det er noko mystisk med han. Stemninga blir trolsk og mørk. Frosten kjem
sigande og bit i nesa”.
“Eg likar ikkje november” sa han.
“Alle trea mistar blada sine, akkurat som om dei døyr. Deretter kjem snøen,
som eit laken over lika. Tørre, brune blader blir blåst rundt og hesja med av
vinden. Vinden som ikkje vil la oss vere i fred. Han dyttar og puffar oss. Han
er isande kald, og trengar gjennom marg og bein. Som eit iskaldt spøkelse.
Skuggane hånar oss, og skremmer oss på mørke kveldar.”
Ho grin på nesa og ser opp på han. At nokon kan bli så dyster kan ho ikkje
forstå. Men ho kan sjå at det er noko som plagar han. Ein skugge farar over
fjeset hans. Eit fantom frå ein einsam fortid. Og han kan sjå at ho forstår ham.
Men han blir ikkje kvitt den gnagande uroa.
“Du blir alltid så dyster på denne tida av året” sa ho.
“November er ikkje så ille. Morgonsola lyser opp alle fargane på blada. Frosten dannar nydelige krystallar på bakken. Og det er aldri så godt å sitte inne,
inntulla i eit teppe framfor peisen, som når vinden blåsar som verst. Du må
lære deg og sjå det vakre og positive i ting. Menneske no til dags fokuserer
alt for mykje på det negative. Vi må alle lære oss og sjå oss omkring, og nyte
livet med alt det har å by på. Hald fokuset framover. Så ska du sjå at november ikkje er så trist. ”
“Kan du lova meg ein ting?” Spør han.
Ho ser opp på ham. Ho kan sjå usikkerheita i dei kastanjebrune auga hans,
der han står og skjelv i den kalde vinden. I eit augeblikk ser han ut som
november sjølv. Fjeset hans er blekt og rent som nysnøen. Håret er pjuskete
som dei nakne kvistane på trea. Fargane på kleda er mørke og blasse, som
ein kald november kveld.
“Aldri forlat meg.”
Dette var eit spørsmål som ikkje behøvde noko svar. Ho tar hannes hand i si
og klemmer han hardt. Og som ved eit trylleslag blei all kulde og usikkerheit
borte. Den store bølla, vinden, trakk seg unna, og alt det triste og tunge blei
slukt opp av varmen frå henda deira. Og sjølv om sola allereie hadde gått
ned, verka det som om noko lyste opp vegen framfor dei, og jaga dei skumle
skuggane unna.
av Ida Lousie Meland Skarsten
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-BORGGOURMETHar du en liten kokk i deg? Legg ut bildet på instagram og
tagg bildet ditt med #borggourmet!
Vi kårer det beste bildet i neste utgave av borg.no!
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Det hellige land
Boker tov! Når vi sprør folk om hva de tenker på når de hører ordet «Israel»
er de gjenngående svarene krig, konflikt og jøder. Dette var det også flere
av oss Borgelevene som tenkte i perioden før avreise. Det Israel vi uvitende
kjenner til er det Israel vi har blitt kjent med gjennom media, et land som som
ofte fremstilles som et farlig konfliktområde.
Til tross for nyhetsbildet reiste vi ned til «the holy land» og tok på en nærmere
kikk på egenhånd. I løpet av den ti dager lange turen rakk vi innom både Tel
Aviv, Betlehem, Nazareth, Jerusalem, Vestbredden, Golan, dødehavet og en
beduinleir i ørkenen. Vi kom tett inn på lokalbefolkningen og opplevde det
meste Isreal hadde å tilby. Nyskjerrigheten rådet og flere var interessert i å få
se krig, konflikt og jøder. Dessverre(eller heldigvis, kommer an på øyet som
ser) ble ikke alle ønskene innfridd. Vi har intervjuet et par av elevene, Camilla
Sundsbakk og Maria Bølerengen, som selv var med til Israel for å høre litt om
deres opplevelse av det lille landet.
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Hva var inntrykket ditt
av Isreal?
Maria: Det har jo vært
mye på nyhetene om
krig mellom palestina
og jødene så det ble
litt til at det var det
inntrykket jeg hadde.
Også
bibelfortellingene,
da. Flere av
hendelsende i
bibelen har jo skjedd
i Israel. Jeg var også
litt redd for å bli frastjelt ting, men det endret seg veldig raskt da vi kom ned.
Camilla: Vel, nå er jo ikke jeg en sånn person som følger så mye med i
media, så jeg hadde ikke noe særlig inntrykk annet enn at det var Jesus land.
Når jeg hører Isreal tenker jeg Jesus, grønne enger, sauer, og små hus. Jeg
trodde også at alt skulle være veldig gammeldags. Så jeg ble litt overrasket.
Hva tenkte du i forkant av reisen?
Maria: Jeg håpte at det skulle bli gøy og at vi skulle få oppleve mye nytt og
få nye inntrykk gjennom en ny kultur og nye perspektiver. Også nærmest
forventet jeg at det skulle være varmt, da.
Camilla: Jeg var litt nervøs fordi jeg hadde hørt at det var mye krig, så jeg var
litt skeptisk på om det var ordentlig trygt. Men jeg ønsket å få større innblikk i
Israel-Palestina-konflikten og å se ting jeg ikke har sett før.
Hva likte du best/verst?
Maria: Veldig godt spørsmål. Kanskje det at man ble så fort kjent med folk
man egentlig ikke hadde snakket så mye med tidligere. Dødehavet var også
helt fantastisk.
Det verste var vel at det var litt for mye turistgreier, og den dårlige lønsjen.
Camilla: Jeg likte veldig godt å være i Tel Aviv, helt til det begynte å regne.
Dødehavet var også veldig spesielt, nytt og spennende. Det er noe man ikke
opplever ellers. Å flyte i vann og få vondt i tissen samtidig var en interessant
opplevelse. Det å møte soldatene og lokale i beduinleir var spennende og
lærerikt. Dromedarridningen var også sykt gøy.
Det verste var å synge i hver eneste kirke vi var innom. Jeg syntes det var
litt skummelt ved klagemuren. Det var rart å se mennesker som var så veldig
religiøse. De som stod der gråt og ba fikk meg til å tenkte. Våre problemer ble
så små i forhold.
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Opplevde du noe som motbeviste
tankene du hadde om noe i forkant?
Maria: Jeg var med Ottar på den
vagfrie dagen og vi tok en palestinsk
buss til Betlehem. På bussen stod
det en skål med vekslepenger åpen
for alle til å «ta», men ingen rørte
den. Da ble jeg veldig positivt overrasket i og med at jeg i forkant var
redd for at folk skulle være flinke til
å stjele. Vi opplevde jo heller ikke
krig, og folk levde veldig normalt.
Det var fint å få det motbevist, men
på en annen side fikk vi også høre
historier om andre områder vi ikke
besøkte. De var like de historiene
jeg tidligere hadde hørt om krig osv.
I den forbindelse var det litt ekkelt
med gutter med maskingevær i hverdagslige situasjoner.
Camilla: Da vi besøkte stedet der det
sies at Jesus ble født ble jeg overrasket og nesten litt skuffet over at det
var en grotte og ikke en stall som jeg
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i alle år har trodd at det var. Det at
Hyrdemarken var grå og ikke grønn
var heller ikke forventet. Jeg ble også
overrasket over at Tel Aviv var en så
moderne by.

Hva sitter du igjen med? Tanker, synspunkter, materielle saker etc?
Maria: Yad Vashem, minnesmerke for jødene, syntes jeg var veldig sterkt. Det
ga meg mer innblikk i jødenes situasjon og jeg forsto mer om behovet for et
eget land. Å møte den kristne palestineren i Betlehem gjorde veldig inntrykk
på meg ettersom vi, gjennom hele reisen, kun hadde fått høre jødenes side
av saker og ting. Av materielle goder sitter jeg igjen med shorts, te, krydder
og olje.
Camilla: Det traff meg som en stor bombe av følelser å stå på Golanhøyden å
høre skuddene fra Syria. Det kommer jeg nok ikke til å glemme med det første.
Ellers kjøpte jeg et skjørt jeg er veldig fornøyd med.
Hva er ditt intrykk av Israel nå, etter du har vært der og opplevd det selv?
Maria: Det er et veldig interresant land med mange tradisjoner som strekker
seg veldig langt tilbake. Jeg oppøevde at folkene var veldig vennlige. Samtidig merket jeg fort at deres forhold til religion og deres forhold mellom religion
og stat skiller seg veldig fra i Norge. Religion påvirker hverdagen betydelig
mer i Israel enn i Norge.
Camilla: Det er veldig
mange forskjellige mennesker, der mange er
veldig religiøse. Jeg fikk
bekreftet at det er et land
med masse uenighet. Jeg
føler også at jeg har fått
mer innblikk i hva IsraelPalestina-konflikten dreier
seg om og hvorfor landet
er så viktig til for de.
La du mye merke til at det var «et hellig land» du var i?
Maria: Det eneste stedet jeg la merke til det var ved klagemuren.
Camilla: Mest på de hellige stedene, ellers så var det mange steder man
kunne føle at man var på sydenferie i Tyrkia.
Det Israel vi så ga inntrykk av å være et relativt fredlig land og ikke så alt
for ulikt vesten. Men til tross for at det er et demokrati er det fremdeles store
uenigheter, og bare to timer unna den moderne byen Tel Aviv ligger krigsherjede Gaza. Store deler av tiden tilbrakte vi i hellige klær, men til manges overraskelse var ikke kleskoden så streng. I og med at vi reiste som turister fikk vi
ikke så stort innblikk i de konfliktene som pågår i Israel, men vi fikk likevel en
god smakebit av landet bak bibelfortellingene og det midtøsten som er i dag.
Shalom!
av Vilde Vårdal Sletmoen og Lisa Mathilde Donoghue

21

RÅKKEULVEN

Salen fylles av spente tilskuere, og stillheten senker seg idet scenen fylles
med dansende dyr. Både rever, mus og sauer danser i ring og ler og har det
gøy. Og plutselig dukker det opp en fargerik papegøye. Salen er stappet med
barnehage barn om etter hvert ikke klarer å være stille. Hjelpsomme blir de
når dyra ikke er helt sikre på hva som må gjøres. Råkkeulven er en musikal
basert på den gamle Rumenske musikalen «Med Grim og Gru» som man kan
se på TV lille julaften. Den har også blitt vist på flere teater rundt om i landet
med titler som «Rockeulven» og «Rock ‘n’ roll Wolf».

Geitemor har sju små geitekillinger som hun er alenemor for. Hennes
nærmeste nabo er den store skumle ulven. Ulven bestemmer seg for at han
har lyst til å spise de små geitekillingene, men da må han først forbi geitemor.
På markedsplassen har alle dyra i skogen samlet seg for å dra på marten,
der har nemlig papegøyen ankommet med masse rare ting fra hele verden.
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Der er det ekorn, sauer, en hare
og bjørnemor og bjørnefar. Det
er mus som danser og
svalemor synger. Det er til og
med en rev som gjør triks.
Geitemor skal også til
marten, og da må hun la
ungene være igjen hjemme.
Derfor lærer hun dem en sang.
De får klar beskjed om at de
må være sikre på at det er hun
som synger, og at sangen skal
synges ordrett. Med geitemor
borte kommer ulven med
vennene, gaupa, eselet og lille
ulv. Men ulven synger så stygt,
at geitekillingene skjønner at
det ikke er geitemor.
Med mye øving og en fin kjole kommer ulven seg til slutt inn i huset til geitene
og stikker av med nesten alle ungene. Han legger igjen en beskjed som sier
at geitemor må komme med en sekk med gullpenger for å få ungene tilbake
i live. Dyra bestemmer seg for og få en slutt på tullet til ulven og legger en
plan for å stoppe ham. Geitemor lurer ulven med falske gullpenger slik at
bjørnemor får festet ulven til et tau, og bjørnefar heiser ham opp over
brønnen. Og slik får de ulven til å love å være snill. Dermed blir alle dyra i
skogen venner, og geitekillingene levert i god behold til moren sin.
Alle elevene på borg har gjort en fantastisk jobb
med å få denne musikalen i boks, og den ble
meget vellykket. Over 600 barnehagebarn har
vært og sett den, og på familie og vennehelgen hadde musikalen premiere. Kostymene ble
kjempefine, og scenografi gruppa hadde laget
fantastiske kulisser. Etter en masse øving klarte
også band og kor å bli klare, og musikken ble
perfekt. Alle skuespillerne kunne replikkene sine,
og geitemor ble en stor favoritt og ulven en litt
skremmende men kul karakter.
av Ida Louise Meland Skarsten
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