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Ord for dagen

Ord for dagen
ved Jan Kristian Behrentz

Nok er nok!

En mor kom gråtende bort til meg siste
skoledag. Hun takket for året datteren
hadde hatt her på Borgund. Det hadde
skjedd en stor forandring i livet
hennes. Den sjenerte, litt usikre jenta
hadde blitt rakere i ryggen og så mer
positivt på reisen videre i livet.

Til Borgund
kommer det hvert
år over hundre
elever. De kommer
med sin bagasje,
sin tro, sin
usikkerhet og hele
sitt liv. De kalles
oljebarna. En
generasjon som
har lært at alt er
mulig. De skal
drømme stort og
de kan velge hvem
de skal være.
Muligheter er et
gode, men kan
ikke muligheter
også føre til
motløshet og
depresjon? Jeg
tenker noen
ganger at det var
lettere for
Bestefar. Han vokste opp på gård og
det var ingen tvil i verden om hva han
skulle bli når han ble stor. Han trengte
ikke å velge noen skole eller noen vei
videre, for opplæringen fikk han
hjemme hos sin far. Valg av ektefelle
var heller ikke så vanskelig. Det var
begrenset med aktuelle kandidater der
i bygda.

Nå består ungdomstiden av en rekke
valg. Skal jeg studere i Norge eller
Australia? Sykepleier eller lærer? Skal
jeg bo i Trondheim eller Bergen? Skal
jeg satse på forholdet med den jenta
eller gutten fra England, som jeg har
snakket med på internett? Sammen
med valgmulighetene kommer også
kravet om å lykkes. Oljebarna har jo
fått alt på sølvfat sier noen.

Mange unge kjenner seg igjen i sangen
«Fix you» av den engelske
musikkgruppen Coldplay. På norsk kan
første verset i sangen oversettes slik:

«Nårdu prøverdittbeste, men ikke

lykkes. Nårdu fårdetdu vil ha, men ikke
detdu trenger.
Nårdu følerdeg så trøttatdu ikke
klarerå sove. Satt i reverse!»

Jeg tror vi prøver vårt beste hele tiden.
Vi jobber for å få det bedre og gjør det
vi kan for å få et godt liv. Selv om vi har
fått alt, føler mange seg mislykket. Og
kanskje blir en ikke fornøyd selv om en

har fått det en ønsker seg? Vi ønsker
oss mer penger, mer ferie, mer
harmoni. Den som alltid ønsker seg
mer, får aldri nok. Og kanskje er det
nok, som skal være vårt kjennemerke
som folkehøgskole. At du har nok, du
er nok og du er god nok. For meg
beskriver nok noe viktig i min kristne
tro. At det Jesus gjorde for meg og deg
er nok. At for han er du god nok selv
om du ikke når opp til egne og andres
forventninger. At selv om du føler på
skam over misbrukte muligheter, så gir
han deg en ny mulighet. At uansett
hvor vanskelige valgene er, så
definerer ikke valgene din verdi.

«Min nåde ernok
fordeg, forkraften
fullendes i
svakhet», sa Gudtil
Paulus

Det tror jeg Gud sier til deg, meg og de
hundre oljebarna som fyller Borgund
folkehøgskole hvert år også.

Moren som kom gråtene hadde i løpet
av et år sett en forandring i datterens
liv. Hun som kom usikker, redd og liten
og som strevde for å bli god nok,
hadde i løpet av et år erfart at nok er
nok. Nå er jeg god nok.

Derfor er Borgund
folkehøgskole
viktig. Vi ønsker å
formidle at du er
nok. For Guds nåde
avhenger ikke av
hvor godt du lykkes
med valgene dine,
men av han som sier
at «min nåde er nok
for deg».

Jan Kristian Behrentz

Ordfordagen kallarvimorgonsam-
lingane våre. I innhaldogmål erdesse
samlingane deimest slitesterke av
alle fag som harvore vedfolkehøg-
skulen vår. Viheldfram på same viset
som i1914, medordom livet, ordom
Gud, om håp og frelse, oftemedbøn
og allsong til. Gjennom åretblirdet
kring 160Ordfordagen forBorgelev-
ane. Nokre kan ligne dette.
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I sofakroken med Karie og Tore Johan

Når verdien ikke kan veies og måles

Portrettintervju

I et forsøk på å finne ut hva en folkehøgskole er og bør være, har vi snakket med en fra
` innsiden´ og en fra `utsiden´. Henholdsvis varaordfører i Ålesund, Tore Johan Øvstebø og
elevrådsleder på Borg, Karie Oksnes.

Når jeg spør Tore Johan hvilke
assosiasjoner han får av ordet
folkehøgskole, er det vennskap og
danning som dukke opp først.
Videre nevner han glede og moro.
Alle Tore Johans tre barn har gått
folkehøgskole, og han er

overbevist om at
folkehøgskoleåret har viktig for

dem, som en arena for danning,
men også fordi man gjerne får

venner for livet.

- Vennskapsbåndene som knyttes i
løpet av disse månedene er vel det
aller største, smiler han, idet Karie
spaserer lettbent ut fra peisestuen
med rød nisselue på hodet. På
storskjermen vises nemlig årets
julekalender, og ` alle´ er med og
ser.

- Er du enig i det Tore Johan sier,
Karie?

- Ja, det viktigste jeg har fått i
løpet av det første halvåret er nok
vennskap. Før høstferien hadde vi
DEN avskjeden. Slik hadde jeg ikke
sett for meg at det skulle bli. I
tillegg har jeg selvfølgelig fått
mange, gode opplevelser. Når jeg
skulle velge valgfag, gikk jeg for
det som utfordret meg, som jeg
aldri har gjort før. Klatring valgte
jeg for eksempel for å bli kvitt
høydeskrekken.

- Hva mener dere utgjør et
vellykket folkehøgskoleår?

- Et år man ser tilbake på med et
smil, og hvor man har vokst som
person. Hvor man fant seg selv, og
er mer klar for årene videre. At
man rett og slett tenker YES, dette
var et godt år, sier Karie.

- Et år på folkehøgskole er en
gavepakke, mener Tore Johan. - En
mulighet til å få studiepoeng, reise
verden rundt og oppleve så mye.
Det er virkelig et flott tilbud fra

«Alle de små bitenemedlærdom danner
til sammen et stort, komplettbilde.»

- Karie Oksnes

-Aktivbrukavemneknaggen #borgfhs på Instagram kan gjøre såmye, menerKarie,
som understrekeratmange søkerpå flere skoler. Da erdetde små tingene som vipper
vektskåla iden ene ellerden andre retningen.
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I sofakroken med Karie og Tore Johan

Når verdien ikke kan veies og måles

den norske stat. Du brukte ordene
`bli trygg på seg selv´, Karie. Og
trygghet er viktig. Å kjenne at man
står på egne ben, våger å stå for
det man mener. I et folkehøg-
skolemiljø blir man utfordret, men
man har samtidig voksne ansatte å
snakke med når det røyner på.

- Har dere noen tanker om hva en
kristen folkehøgskole bør være?

- Kristne lærere som bryr seg om
elevene og strekker seg litt ekstra,
er selvfølgelig viktig, sier Tore
Johan. - Man må også tenke over
hvordan man formidler at Gud
finnes, og at han alltid er der. Det
handler om å gjøre kristentro til
noe hverdagslig, i stedet for å kun
formidle ` gladkristendom´. Gjøre
den jordnær, vise at Gud bryr seg
om alle sidene ved livet vårt, og at
man ikke må ha et ` religiøst gen´
for å kunne ta del i det.

- Jeg synes det er bra at Borg åpner
opp for å gi rom for og ta vare på
kristne elever. Det gjør skolen på
en god måte. Samtidig er det viktig
med rom for diskusjon,
understreker Karie. - En ikke-
kristen må ikke oppleve å være
mindre verdt på noe vis. Alle
stemmer må bli hørt.

- Enkelte vil hevde at
folkehøgskolene ikke har rett til
videre eksistens? Hva vil dere
svare dem?

- Ikke alt som er av verdi kan måles,
kommer det raskt fra Tore Johan. -
Når folk tenker skole, ser de gjerne
for seg en fagutdanning hvor man
får studiepoeng og hvor all
fremgang kan måles. På en
folkehøgskole får man mye som

ikke direkte kan måles.

- Jeg opplever absolutt at jeg har
lært mye, men på en annen måte
enn i den tradisjonelle skolen. Her
lærer man fordi man vil lære. Når vi
for eksempel har kristendom eller
psykologi, tar vi til oss ting når vi er
åpne for det. Alle de små bitene

med lærdom danner til sammen et
stort, komplett bilde, sier Karie.

Intervju v/ Robert Botn

Portrettintervju

«Vennskapsbåndene som knyttes i løpetav
dissemånedene erveldetallerstørste.»

- Tore Johan Øvstebø

Tore Johan menerBorg gjørsåmye bra, men atdetkunne blittgjortendamerforå
gjøre detkjent i lokalmiljøet. Ikkeminst så han gjerne atman invitererog gjørenda
flere ungdommerbevisstpå alle tilbudene her.
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Portrettintervju

3 på internatet
Petter, Olav og Erlend svarer

Der folk vil hverandre vel

Olav, Erlendog Pettertartemperaturen på internatlivet,
kommermednyttige tips og rådog fortellerom sine
mestuunnværlige eiendeler.

Tre staute karer slår seg en etter en ned i den blå
sittegruppen. Fremoverlente, klare for å slå av en prat.

- Hva hardere så lærtavå bo på internatda?

- Man blir mer selvstendig. Vi må jo vaske rommet og
klærne våre selv. Rett og slett få det hjemmekoselig,
sier Erlend.

- Jo da, legger Olav
til, - Men det jeg ser
på som
hjemmekoselig, det
er litt rot, det. Jeg
har nok litt høyere
terskel for rot enn andre. Æ får itj pannikk om en sokk
mangle. Men pass, bankkort, de viktige tinga, de har
jeg kontroll på.

De viktige tingene

- Og detviktigste dere harpå rommet, hva erdet?

- Tven, kommer det nokså umiddelbart fra Erlend. -
Også Playstation og data, da. Jeg har ikke med meg
noe spesielt av affeksjonsverdi, men jeg tok med meg
gulvteppet. Det er viktig med litt lys og tepper.

- Romkameraten min og jeg, vi har samarbeidet om å få
en god, gammel platespiller, med høyttalere og
forsterker opp på rommet, forteller Petter. - Skal man
høre på en LP må man liksom dedikere seg. Man setter

mer pris på musikken,
og det er dessuten stilig
å komme mer konkret i
kontakt med
intensjonen bak, for
eksempel gjennom
omslagskunsten.

Ogdu, Olav?

- Tannkosten! Nei da, bare tulla! Men Mac´en, den er
viktig når jeg trekker meg litt tilbake og vil finne på
no´ sprell. Jeg fikk forresten tak i vannkoker for noen

«Ingen kommerhit foren dårlig
opplevelse. Folkvil hverandre vel.»

- PetterOlimb
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3 på internatet
Petter, Olav og Erlend svarer

Portrettintervju

PetterOlimb (??), fraNesbru.

OlavEllingsgård(19), fra Aure.

ErlendKandal (19), fra Sandane.

dager siden. Så nå kan jeg koke kaffe og nudler når jeg
vil. Og så har jeg med meg et sånt lite juletre i plast.

Folk vil hverandre vel

Hardere noen gode rådtil den som vurderer
internatlivet?

- Du først, Petter. Du er eldst, sier Olav.

Petter ler godt. – Vel, konseptet internatliv kan nok
virke litt stressende når det er helt nytt. Men ingen
kommer hit for en dårlig opplevelse. Folk vil hverandre
vel.

-

Men er man innstilt på at det skal være helt stille
klokka 1 0, kan man kanskje være forberedt på at det
ikke alltid går, smiler Olav. - Litt liv i gangene og på
rommene mener jeg må være lov.

Sosial når det passer

- Til slutt, hva erdetbestemedinternatlivet?

- Er man av typen som trenger mye sosialt opplegg, får
man det. Jeg trenger personlig litt mer tid alene, og
det er heller ikke noe problem. Man kan rett og slett
være sosial når man selv vil, sier Petter.

- Man blir fort godt kjent på et internat. Og når man
bor så tett, er det alltid noe som skjer. Det er bare å
legge ut en melding på Face: Ballspill. Nå. Og det er
alltid noen som stiller opp, sier Erlend.

- Har du forresten mista en Croc, Erlend? spør Petter. -
Det var noen jenter som kasta den inn gjennom vinduet
vårt. Ja, ja, da har jeg en ny Croc, tenkte jeg.

- Ja, jeg kikka innom rommet ditt i stad, og så den. Så
jeg tok den.

Og med det er praten over, og internatlivet kan igjen
gå sin gang.

RobertBotn

«Nårman borså tett, erdet
alltidnoe som skjer!»

- ErlendKandal
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Det låg i alle høve til rette for god
vekst i synlege linjetilbod når reise-
skulemodellen vår vart utfordra med
ønske om tydelegare marknadsføring
av fagretningar.

Dei siste 1 4 åra har vi kalla oss
Reiseskulen mellom folkehøgskulane.
Dette har mange gode ting med seg og
nokre utfordringar. Vi skal vere gode
på å utvikle allmendannande skuleår
med reising som verkty og innhald.
Reiseskuleideen har gjort det lettare å
gjere skulen synles for noko spesielt -
Reise. Men mange av fagretningane vi
arbeider med, har blitt mindre synlege.

Når reiseskulemodellen vart innført
kalla vi linjetilboda våre for reisemåls-
fag. Desse faga vart knytt til reisemål.
Reisemålslinjene hadde mindre flate å
boltre seg på i timeplanen, dermed
fekk vi meir tid til seminar/valgfag enn

det som er vanleg elles i folkehøg-
skulane. Fag som musikk, formingsfag,
klatring, dykking, friluftsliv, sykling,
skiaktiviteter, toppturer er vi gode til å
undervise i og vi har mange tilbod på
desse områda, men ved Borg ligg desse
inne som valgfag, ikkje som linjefag.
Dermed blir dei lite synlege i marknads-
føringa. Til neste år blir dei igjen
synlege. No set vi saman reisemålsfag
med dei valfaga som naturleg høyrer til
nokre av reisemåla. 8-9 reisemålsfag og
1 0-1 1 ulike valgfag med ein viss
storleik gjer at vi går ut med 34 linje-
fagspakkar neste år. Vi gler oss til å sjå
om ikkje dette gjer for eksempel
Dykking til eit meir synleg fag ved Borg
enn det har vore dei siste åra, sjølv om
det kvart år har vore kring 1 5 Borg-
elevar som har tatt dykkesertifikat
gjennom skuleåret sitt utan at vi har
hatt det som eiga “linje”.

Av nye reisemålsfag kan vi nemne
Canada Backcountry med sykkel som
sentral fagaktivitet, California CrossFit
som blir ei rein treningslinje med høve
til sertifisering i CrossFit trenings-
opplegget, Europa Idrett har fokus på
ein av dei mest spennande og varierte
verdsdelane som er - og som også ligg
oss nærast. Her ønskjer vi å få til ei
pilegrimgruppe med fokus på kristen
tru og ei idrettsgruppe. Europa-
satsinga vår kan bli eit berekraftig,
rimeleg reisemål og like fullt
innhaldsmetta.

Vår nye skuleplan forklarer alt dette og
meire til. Har du den ikkje så skaff den.
Vi sender ut til alle og det er ikkje dumt
å ha den liggande framme, så har du
noko å snakke om skulle du få besøk.

Sven Wågen Sæther

Linjeopplegg høsten 201 6

TRETTIFIRE LINJER!

“Har dere tatt for mye Møllers tran?” er ein av reaksjonane vi har fått på skuletilbudet vi går
ut med framfor hausten 201 6. Kanskje det.

Nytt i år og neste år

1 01 år med allsang
”Med Jesus vil eg fara” og ”What does the Fox say?”
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Linjeopplegg høsten 201 6

TRETTIFIRE LINJER!

Sang på Borg

1 01 år med allsang
”Med Jesus vil eg fara” og ”What does the Fox say?”
”What does the Fox say?” Veit du kva
setninga refererer til er det så er du i
bås med mange andre som fekk med
seg ein låt som brått vart gjenkjent
av alle, og som i dag berre er såå
201 3.

Det var Ylvisbrødrene som fekk høve til
å lage ein song produsert saman med
Stargate, og i skrivande stund har den
561 millionar visningar på YouTube og
er rangert som nr 1 mest
trendsettande videoen på
YouTube i 201 3. Denne låta
skal få vere det (nesten)
dagsaktuelle bakteppet for
denne artikkelen.

Korleis arbeider vi med fellessong i ein
skule med sterke intensjonar, når
målgruppa er unge verdsborgarar som
er aktive på nett, som let seg fascinere
av The Fox, Gangnam style og Harlem
Shake, og som er mindre erfarne i
robuste programerklæringer om livet?

På slutten av skuleåret, då har vi alltid
sunge saman på Borg. Ein eller annan
gong før eller etter 1 91 4 kom nokon på
at ”Med Jesus vil eg fara” skulle
syngast til slutt i avslutningsfesten ved
dei kristne ungdomsskulane. Ved
gamle Møre glei denne inn, slik den
gjorde ved mange skular. Den vart ei
tid brukt som siste song på alle
laurdagskveldar medan elevar og
tilsette stod hand i hand i
søskenringen. Og som siste song i
skuleåret var den sjølvsagt. I minst 70

år. Vi slutta å bruke den ein gong på
1 990 talet. Det er interessant å sjå på
kvifor vi slutta å bruke den og kva som
kom i staden.

Var vi med på å gå vekk i frå ein
normativ bodskap om Jesus som
medvandrar og haldepunkt i livet? Eller
kanskje handla dette om at det vart
viktigare å skape bru til ein stadig
myndigare ungdomsgenerasjon utan

stor bakgrunn i kristne samanhengar
enn å trasse igjennom ein song som var
ein bauta av ei programerklæring om
kristen tru - skriven i si tid? Fleire
sangar har fått erstatte Med Jesus vil
eg fara som avslutning av skuleåret,
dei siste åra har vi landa skuleåret i
Tore Aas sin versjon av Velsignelsen.
Det er Herrens velsigning vi syng om no
og det var å fara saman med Kristus vi
song om før.

Samstundes arbeider skulen stadig
med korleis vi skal forkynna Kristus
som medvandrar i livet. Det er
spennande å sjå desse to
avslutningssongane saman. Saman
beskriv dei ein skule på leit etter å
møte ei elevgruppe i endring, slik at
elevane kunne kjenne seg tatt imot og
respektert. Det er mogleg å peike på ei
utvikling her frå ein skule der foreldre,

personalet og eigarorganisasjon levde
tett på kvarandre og var sterke allierte,
til ein skule der eigarane ofte ikkje er
så synleg i det daglege, der foreldra til
myndige elevar er langt borte, og vi i
personalet identifiserer oss sterkt med
elevane sine ønskje.
Døgnflugene
Det er krevande å bygge felles
songtradisjon. Nøkkelen er repitisjon
og å ikkje gi opp ein song som det ikkje

vart så mykje lyd av etter første
forsøk. Elevane våre kan utruleg
mange songar.. som ikkje vi kan,
og knapt nokon av medelevane
heller. Vi har blitt individuelle
samlarar av songar vi likar å

høyre på. Nokre er eit blaff som reven i
overskrifta her, andre blir tidlause,
men når vi samlast til folkehøgskule
skal vi bygge fellesskapssongen frå
grunnen av. Det er vakkert når noko
med innhald plutseleg blir ønska som
fellessong i syng-livet timane fordi ei
førstegongsoppleving i ord-for-dagen
klang igjen i ein elev.

Vi har meir på hjartet enn å lure på kva
reven seier. ”The Fox-generasjonen”
skal vinnast for ein allsongtradisjon.
Samstundes skal songen vise kva
kristne folkehøgskular ønskjer å stå
for. Det blir spennande å følge med på
kva songar som får oppsummere
folkehøgskuleåra dei neste
avslutningsfestane. Det skal vere råd å
kjenne igjen ei ungdomsgruppe frå ein
folkehøgskule – fordi dei syng livet!

SvenWågen Sæther

Viharmeirpå hjartet enn å lure på kva reven
seier. ”The Fox-generasjonen”skal vinnastfor
ein allsongtradisjon.
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Borg-musikal 201 5

Musikal 201 5

KARDEMOMME-BORG
Tre veker i november går Borg kvart år inn i musikal-modus. Dette året har vi ‘lista oss så
stilt på tå når vi skal ut å røve’, lytta til trikkefører Syversen og den talande kamel, og vi har
prøvd å ‘ikke plage andre, bare være grei og snill’. Kort sagt har Borg-elevane sett opp
Torbjørn Egners Kardemomme by-historie på musikal-scena.

I slike periodar vert timeplan og
klasselister lagt til side. Det vert
arbeidd med hammar og sag, symaskin
og målarkost. Langt inni ein gang øver
eit ny-samansett band. I formingssalen
surrar symaskinene seint og tidleg.
Kulisser stig opp av scenegolvet.
Dansegrupper øver på
sjølvkomponerte dansar. Eit kor øver i
festsalen. Lyd- og lysteknikarar legg ut
leidningar og prøver ut trådlause
mikrofonar. PR-gruppa ringjer
barnehagar og journalistar for å skaffe
publikum og presse-omtale. I eit

klasserom er det stemmeøving for dei
som har hovudrollene.

Historia som i år vart til musikal, er
velkjend for alle. Men det har berre
forsterka publikumsinteressa.
Målgruppa er barnehagar og 1 .-
klassingar. Dei elskar repriser og er eit
engasjert publikum. Det merkast godt
med 300 smårollingar i salen.
Skodespelarane får både spørsmål og
kommentarar undervegs. Det krevst
konsentrasjon på scena når ein skal
både halde publikums-kontakta og

ikkje bli vippa ut av rolla si.

Omlag 1 200 barnehageborn og 1 .-
klassingar besøkte fem dag-
forestillingar. Dessutan drog
premieren nesten 200 som deltok på
skulen si vene- og foreldre-helg. Og
300 frå nabolaget og byen fylte den
opne kveldsforestillinga.

Dermed vart det klingande mynt i
kassa også til Solidaritet Reiseskolen,
som er namnet på vår årlege
solidaritetsaksjon. I Nairobi og Lima
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Borg-musikal 201 5

Musikal 201 5

KARDEMOMME-BORG

deltek vi årleg i finansiering av prosjekt
for å gi born og ungdom meiningsfulle
liv. Det handlar om leiar-utdanning,
bygging av fotballbaner m.m. Dei siste
åra har kvart elevkull samla inn opptil
300.000 kroner, og målet er i år som i
fjor å slå fjoråret.

OttarMyrseth

Omlag 1200 barnehageborn
og 1.-klassingarbesøkte fem

dag-forestillingar.
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Nye tilsette

Ny på Borg

Tone Kvammen Langnes
Liten, spretten, klar i blikket, stø i talen og fast i
handtrykket. I mars 201 4 fekk Borg-kjøkkenet tilskot
av ein nokså nyutdanna kokk på 24 år.

Tone er fødd og oppvaksen på Skodje. Langneset for
lokalkjende. Grunnlaget for kokke- og bakar-karrieren
vart lagt på Ørskog vidaregåande der ho tok både
restaurantfag og matfag med baking. Dessutan eitt år
på Høgskulen i Volda med mat, kultur og helse. Og
førebels høgdepunkt i kjendis-karrieren som konfekt-
makar på NRK's julekalendar i 2008.

Til Borg kom Tone frå Skodje omsorgssenter, så det vart
overgang frå senior-mat til ungdoms-mat.

- Vi hadde eit max arbeidsmiljø på omsorgssenteret,
men det er kjempekjekt å arbeide med elevar nesten på
min eigen alder. Og på Borg får eg mykje meir og fleire
positive tilbakemeldingar enn eg er vant med. Elevane
spør etter mat eg likar å lage.

I haust deltok Tone som kokk på pilegrimsvandringa
over Dovrefjell til Trondheim, og sjefa over både
laksegrill, kotelett-grill og frukost-havregraut.
- Det var kjempekjekt å få vere med på turen. Etterpå er
det fleire som tek kontakt og vil snakke om maten. Det
skulle vi hatt mykje meir av, for det er ikkje lett å berre
måtte tolke ansiktsuttrykka.

- Eg trur eg blir i folkehøgskulen lenge, så sant det er
jobb til meg. For eg stortrivst. Eg kunne også tenkt meg
å undervise elevar, gjerne ha ei klasse innan mat,
mathistorie, matrettar og matlaging.

Tone vil også ha tettare samarbeid mellom kjøkkenet
og resten av huset. - Vi kunne samarbeidd om opplegg

av måltida og planlegging av turmat. Det er ikkje bra når det berre blir konkurranse mellom avdelingane. Og eg
skulle gjerne baka brød og kaker for heile gjengen.

Jenta Tone er glad i både friluftsliv og trening. Med ei veninne trålar ho høgt og lågt etter nye DNT-hytter. Mest
eksotiske til no var ei sikringsbu i Innerdalen med vakre treskorne møblar.

Elles tek vektløfting ein del tid. Ein kar med internasjonal erfaring innan strong-man-konkurransar er instruktør.
Han utfordrar henne til å gå Birken. Det blir nok ein dag. Men snøvintrane her i låglandet gir ikkje nok ski-trening.
Der har du Tone frå Langneset, laga av slikt stoff som folkehøgskulen treng.

OttarMyrseth

Ny på Borg

Robert Botn
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Nye tilsette

Ny på Borg

Tone Kvammen Langnes
Ny på Borg

Robert Botn
Australia Backpack-klassa har fått ny lærar dette
året. Ein 32-årig halv-sunnmøring med Vestfold-
dialekt. Oppvaksen i Tønsberg, med familierøter i
Austefjorden (Volda) og med lang fartstid i alle slags
feriar på Sunnmøre.

Robert er eit tilskot som utvidar den samla
kompetansen på Borg. Med bakgrunn som
tekstforfattar, skribent og bokomsetjar og med
skateboard og golfkøller i bagasjen.

Grunnlaget for karrieren vart lagd på Westerdals Act,
ein 3-årig tekst- og skribentskule, kombinert med
skjønnlitterær skriveutdanning på Høgskulen i Telemark
og RLE-studier på MF.

Musikk og litteratur er hovud-lidenskapar i Roberts
kvardag. Innimellom vert det rundar på golfbanen på
Moa. Men det skin gjennom at han har 1 0-1 2 år bak seg
både på skateboard og snowboard. Så puddersnø er
heller ikkje å forakte.

Til Borgund kom han frå Akademiet vgs i Ålesund, men
også med eitt år som elev på Hedmarktoppen fhs. Her
vart han glad i det som kanskje er eit glansbilete av
folkehøgskulelivet.

- Det er både spennande og skræmande å kunne vere
med å forme unge menneske i eit så viktig år i livet
deira. For meg er det like viktig å få jobbe med det
kristne tilbodet på Borg. Og fascinerande er det å få
brukt seg sjølv og kunne vere seg sjølv heilt ut i eit så
spennande både kollegafellesskap og elevmiljø.

Bruke seg sjølv får Robert både med musikk, valfag
skriving, klasseromsundervising, sosialpedagogiske

opplegg, miljøskaping og tur. Då kjem det vel med at han har brei bakgrunn i barne- og ungdomsarbeid i kyrkja i
Tønsberg: Lovsongsband og dansegruppe, og arbeid i både SFO og barnehage.

Elles er han pappa til 1 1 /2. Selma Eline er 2,5 år og barn nummer to er venta til jul. Folkehøgskule er ikkje alltid
enkelt å kombinere med familieliv. Men det hjelper bra at fru Stine har fleksibilitet i jobben sin i Spjelkavik kyrkje.
Godt er det også at begge jobbane er litt i slekt, så det er felles-interesser å snakke om ved kjøkkenbordet.

Robert karakteriserer seg sjølv som urban-romantikar som trivdest godt dei 1 0 åra i Oslo. Men no er Hamnevika
verdas beste plass å bu, godt for born å vekse opp, og tenk å ha berre 5 min til jobb.

OttarMyrseth
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Nye tilsette

Ny på Borg

Kristina Nergård Fagerhol
Draumen eller kallet som gjekk i oppfylling. Slik
opplevde Kristina at ho fekk jobb på RBF (Reise, Bo
og Fritid)- linja på Borg sist sommar.

Kristina møtte apell om folkehøgskule på Frikyrkja sitt
sommarstemne på Stavern. Det rørte ved strengar i
henne. Vel heime leita ho fram Borgund si heimeside og
fann stillingsutlysinga. Det vart full klaff. Ho som bad,
fekk svar. Ho som leita, fann. Ho som banka på, vart det
opplate for.

Kristina er sulalending og voks opp med
ungdomsarbeidet i Frikyrkja, idag gift med ein annan
sulalending og med to gutar til i familien.

Heile livet har Kristina hatt eit stort hjarte for og lang
erfaring med elevar som treng spesielt tilrettelagde
opplegg gjennom sitt arbeid i barnehage, barneskule og
som SFO-leiar.

- RBF-linja har elevar som treng folkehøgskulen og
elevar som folkehøgskulen treng. Her har vi tid til å
bygge relasjonar ved å lytte oss bak tankar og kjensler,
forme fellesskap og gi sosial kompetanse.

Kristina snakkar seg lett varm i engasjementet for god
tilrettelegging og fridom til å vere seg sjølv, skapt i
Guds bilete.

- Somme av elevane våre er kristne og deler gjerne sine
åndelege erfaringar. Elles er dei like ulike som alle
andre.

På fritida brukar Kristina mykje tid som lovsongsleiar og
smågruppeleiar i Sula Frikyrkje. Veldig glad er ho i
jentekveldar.

- Jentekveldar er til for å dele livet med gode vener. Eg trur min generasjon er meir opne om livet og trua enn
generasjonane før oss. Vi vågar å vere sårbare og frimodige og gi kvarandre backing i kvardagskampane.

Kristina kallar seg ein ekstrem anten/eller-person. Både livet og trua er gjerne svart/kvitt, heilt ryddig eller heilt
rotete. «Står det i Bibelen, så står det i Bibelen. Ikkje meir å diskutere.» Men humøret er stabilt godt.

Kva er ditt beste råd i ditt arbeid med menneske?
- Tør å ta kontakt, tør å tulle og behandle folk med humør. Prat med dei, sjå dei, spør etter dei og bli kjend. Alle
menneske opnar seg for andre så mykje som dei tør. Men der tilliten er stor, er kontakta best.

OttarMyrseth

Folkehøgskolen for Framtiden

Aksjonsforskning og Bærekraft
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Ny på Borg

Kristina Nergård Fagerhol

Reiseskolen – en reise for livet

Folkehøgskolen for Framtiden

Aksjonsforskning og Bærekraft
Dette skoleåret deltar Borgund
Folkehøgskole i prosjektet
Aksjonsforskning og Bærekraft -
Folkehøgskolen for Framtiden, et
samarbeid mellom Folkehøgskolene
og Fremtiden i Våre Hender. Totalt
42 folkehøgskoler er påmeldt i dette
første året.

Prosjektet har som mål å utvikle og
gjennomføre undervisningsopplegg i
samarbeid med landets folkehøgskoler
knyttet til temaet bærekraft, styrke
miljøledelse i folkehøgskolenes drift og
husholdning, og skape kunnskap om
hvilke pedagogiske prosesser som best
fremmer engasjement og læring for
bærekraft. En stor del av arbeidet er
aksjonsforskning som elevene selv
organiserer under veiledning av en
lærer. På Borg er arbeidet godt igang
med to grupper som ser nærmere på
våre holdninger og praksis ved kasting
av mat og til strømforbruk i skolens
bygg.

En av elevene som tidlig var ivrig etter
å engasjere seg er Torkil Seljestokken.
Han representerte også Borg elevene

på prosjektets oppstartssamling på
Gardermoen i september. Her fikk
rektor, en fra kjøkkenet, en lærer og en
elev være med på undervisning og
ideutveksling i oppstartsfasen. Vi fikk
vekslet noen ord med Torkil om
hvorfor han ville engasjere seg og hva
han tenker om de store spørsmålene
og problemstillingene prosjektet
ønsker å belyse.

Hvem erTorkil Seljestokken?

Torkil e en 1 9 gammel gladlaks.
Gladlaksen så dagens lys i Trondheim,
og med unntak av et 1 8 måneders langt
opphold i Sør-Afrika er det der æ har
levd livet. Hjemme i T-town aka
Trondheim.

Hva erdet som fårdeg igang om
morgenen?

Tanken på nye opplevelser og
muligheter.

Hvordan kan en heltvanlig
folkehøgskoleelevforholde seg til store
spørsmål som klimaendringerog
miljøutfordringer?

På en folkehøgskole har man en unik
mulighet til å forholde seg til slike
spørsmål. Man har muligheten til å
påvirke 1 00 personer som man bor i lag
med.

Hva er“bærekraft”fordeg?

Bærekraft er å leve på en måte som tar
vare på både mennesket og naturen.

Hvorforønsketdu å delta i
aksjonsforskningsarbeidet?

Fordi det er på tide at jeg tar tak, og
setter meg inn i de problemene vi står
over, og da spesielt de problemene jeg
har muligheten til å være med å løse.

Hvilken plassmenerdu atdenne typen
arbeidharietnasjonalt perspektiv i lys
avde utfordringene verden ståroverfor
iforholdtil klima ogmiljø?

Om alle folkehøgskolene i landet
kjører et lignende initiativ blir flere
1 000 unge voksne påvirket til å ta mer
miljøvennlige valg, og som vil være
med å påvirke flere mennesker. Dette
er en god vei å gå.

Hva erdin oppfordring/utfordring til de
som leserrelatertditt engasjementog
interesse forbærekraftig livsstil?

Ta grep! Det skal så lite til når alle er
med.

PerStrøm
“De unge har ikke tidtil å
vente. De vil gjøre noe herog
nå!De ønskerhandling og vil
se resultateravsittarbeid.”

Tom Tiller, Vitenskapelig LederforAksjonsforskning
og Bærekraft - Folkehøgskolen forFremtiden
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Reiseskolen – en reise for livet

Ungdom Kultur og Tro

Et år for hele mennesket
I snart 20 år har Lars Johan Klokk fått ta del i en folkehøgskolehverdag hvor målet er gi
næring til hele mennesket. I løpet av to års deltidsstudier innen Ungdom, kultur og tro ved
Menighetsfakultetet, har han blitt bevisstgjort på skolens trospraksis og hvordan denne kan
bli enda bedre.

Bevisstgjøring av ansatte

Å studere ved siden av
fulltidsjobben som inspektør har
krevd sin del, men samtidig ser Lars
Johan at det har vært veldig bra for
ham.

- Utdanningsløpet dreide seg i stor
grad om å bevisstgjøre oss ansatte
i folkehøgskolen på
verdigrunnlaget som skolene er
bygget på. Hva slags trospraksis
har vi på vår skole? Hva
fungerer, og hva bør
videreutvikles? Mange av
trospraksisene ved
Borgund er veldig bra, sier
Lars Johan. Han
understreker likevel at
skolen alltid kan bli bedre.

- Det er viktig alltid å være bevisst
på hvordan vi kan finne rom for
trossamtaler. Jeg mener vi må øve
oss på å snakke med elevene om
troa vår. Når vi er ute på tur,
gjennomfører onsdagsmøter, er
samlet i sosiale settinger utenom

skoletid, og også når vi samler
elevene i ulike smågrupper som
NonStopGud eller i bibelgrupper.

Nøkler til god trosformidling

Den årlige turen til Israel opplever
Lars Johan som en viktig del av
skolens måte å formidle den
kristne troa på, men når det
kommer til god trosformidling inn i
elevenes liv og hverdag trekker han
frem to viktige nøkler.

- Det er kjempestilig å observere
det paradigmet vi opplever nå om
dagen. Pizza og underholdning i
kirkekjelleren er ikke lenger nok.
Ungdommene er på utkikk etter
innhold med tyngde. Det får de på
onsdagsmøtene vi arrangerer.
Disse møtene er veldig godt

besøkt. Og vi ser at elevene
opplever å finne det de er på
utkikk etter her, nemlig noe som er
ekte.

En annen viktig nøkkel i enhver
folkehøgskoles kristne arbeid,
mener Lars Johan er stipendiater
som kan fungere som gode
meglere.

- Stipendiatene er medlemmer av
to grupper på en folkehøgskole. De

er både personale og en del
av elevgruppa. Har man
stipendiater som etterlever
skolens verdigrunnlag, vil
det vi ønsker å presentere
inn i deres praksisfellesskap
faktisk bli tatt opp som en

del av måten de opptrer i
hverdagen.

Et år for hele mennesket

- Jeg synes det er veldig
meningsfylt å kunne være med og
formidle kristen tro og kultur i en
skolesammenheng, slik jeg får ved

«Viseratelevene oppleverå
finne detde erpå utkikketter
her, nemlig noe som erekte.»
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Ungdom Kultur og Tro

Et år for hele mennesket

Reiseskolen – en reise for livet

«Kanskje erdet litt flåsete å si, men jeg opplevervirkelig jobben herved
Borgundsom etkall», sierLars Johan Klokk.

Borgund. Det å kunne være et godt
medmenneske og en medvandrer, bidra til
allmenndanning, rett og slett å kunne få gi
noe til hele mennesket, gir meg en fred for
at jeg faktisk er der jeg er ment å være.

Blikket til Lars Johan leter etter noe i
horisonten, og han finner det han leter
etter; et vers fra Ivar Aasens Mellom bakkar
og berg.

- Fram på vinteren stundom han tenkte: «Gjev
eg varieit varmare land!»Men nårvårsol i
bakkane blenkte, fekkhan hug til siheimlege
strand.

Han flirer hjertelig, og fortsetter.

- I overgangen oktober, november er det
endel elever som kan se litt mørkt på
tilværelsen. Og når våren kommer får vi se
fruktene av innsatsen vi la ned for disse
elevene gjennom vintermånedene. Så får vi
gjerne besøk av de samme elevene på
elevstevnet året etter, og de forteller oss
hvor godt de hadde det her. Det er da en
forstår at det vi driver med ikke er fåfengt,
men viktig!

RobertBotn

«Hva slags trospraksis harvipå
vårskole?Hva fungerer, og hva

børvidereutvikles?»
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Casa Alianza er et gjestehus som er
drevet av Misjonsalliansen som Sør-
Amerika Xplore klassen benytter på sin
tur til Peru og Bolivia til våren. Vi tok
oss en prat med Ana om hvordan det
har vært å komme til Norge og for å bli
bedre kjent.

Ana kom til Norge i august direkte fra
La Paz via Amsterdam til Vigra. For ei
som aldri har besøkt et land utenfor
Sør-Amerika var alt nytt. Det første
som slo henne var naturen vi er
velsignet med. Havet, Bolivia er et av
to land i Sør-Amerika uten tilgang til
kysten, fjellene og at det var frodig og
grønt.

Ved spørsmål om kultursjokk er det
flere ting Ana trekker fram. Det ene er
aktivitetsnivået til de nordmennene
hun har møtt og ikke minst elevene på

Borg. Det ironiske, sier hun, er at
Bolivia også er et natursjønt land med
utallige fjell, men menneskene kjenner
ingen trekning mot å bevege seg på
dem. Om du spør en vanlig beboer av
La Paz hva de liker å holde på med i
fritiden vi de fleste nevne venner og
familie, med unntak av de mest ivrige
som kanskje fremhever fotball eller
volleyball.

Muligheten til å bli kjent med hvordan
nordmenn bruker naturen, går i fjellet,
fisker og bader i fjorden er noe hun
setter pris på. I løpet av oppholdet
sålangt har hun gått lange fjellturer,
klatret Via Ferrata i Loen, klatret
innendørs med tau og syklet lenger
enn hun noen gang hadde gjort før.
Klassen hun er mest med, Sør-Amerika
Xplore, er aktive og det trives hun med.

Det andre som står i sterk kontrast til
Bolivia er mellommenneskelig
kommunikasjon. Hun savner måten
man hilser på og viser interesse for
hverandre i hjemlandet. På lange
bussreiser til Oslo og Kristiansand har
hun opplevd å ikke få kontakt med
sidemann og kjenner tomheten av å
kanskje gått glipp av et nytt vennskap.

At mennesker har større makt en
kjøretøy i kryss er noe hun fortsatt ikke
er helt vant til. Flere komiske episoder
har utspillt seg med henne stående i ro
midt i veien, usikker på om bilene som
kommer imot faktisk kommer til å
stoppe. Det gjør de som regel, noe som
slettes ikke er vanlig i Bolivia. Som hun
sier, med fire millioner mennesker i La
Paz by hadde det vært evig trafikkork
om bilene skulle stoppet for alle
menneskene som ønsket å krysse

Sør-Amerika Xplore klassen har i år den store gleden av å ha Ana Gloria Lanchipa Aro som
stipendiat i klassen. Ana kommer til Borg fra La Paz, Bolivia. Veien til Borg ble til gjennom
en norsk venninne hun ble kjent med gjennom Casa Alianza i La Paz.

Reiseskolen – en reise for livet

Internasjonalt på Borg

ANA GLORIA LANCHIPA ARO
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Internasjonalt på Borg

ANA GLORIA LANCHIPA ARO

Reiseskolen – en reise for livet

veien.

For Ana har høstens høydepunkt vært
opplevelsene i naturen. Hun har fått et
helt nytt perspektiv på hvordan bruke
og sette pris på sine naturlige
omgivelser.

Ana har lenge hatt et ønske om å
besøke Europa, helt siden hun først ble
student. Interessen for europeisk
levemåte og kultur var
utgangspunktet, men i senere tid har
et mye større mål okkupert tankene
hennes.

Selv om Bolivia er det landet i Sør-
Amerika med størst økonomisk vekst
de siste årene er det fortsatt et av de
fattigste landene i Sør-Amerika og et
land med enorme samfunnsforskjeller.
Det er helt vanlig a se både unge, som
ikke har råd til å gå på offentlig skole,
og gamle tiggende på gatene i La Paz.

Det er ingen statlig støtte til videre
utdanning, sikkerhetsnett for de som
ikke kan eller finner arbeid og heller
ingen pensjonsordninger for de som
ikke jobber direkte for staten. Familier
har gjennomsnittlig 3 barn, noe som
kan gjøre det svært utfordrende
økonomisk å sende alle på skolen.

Ana ønsker å kunne gjøre noe for disse
menneskene. Hun drømmer om å
kunne starte en liten organisasjon som
bidrar med akutte behov som
næringsrik mat, klær, husly og penger
til helsepleie og utdanning.
Fremtidsdrømmen er veldig tydelig,
den største utfordringen er å finne
andre mennesker som deler hennes
visjon, som ønsker å engasjere seg å bli
med og danne den organisasjonen hun
ser for seg.

Dermed kan året på Borg også være en
arena for å stifte slike bekjentskap i
tillegg til å lære mer om hvordan hun
selv kan best jobbe med prosjektet
gjennom de ulike erfaringen hun får.

Vi gleder oss over å ha Ana som
stipendiat ved Borg dette skoleåret. I
Sør-Amerika klassen er hun er
fantastisk ressurs inn mot elevene som
forbereder seg til langturen til Bolivia
og Peru med sine erfaring og kunnskap
i alt fra matlaging til tradisjoner og
språk.

“Vårens høydepunkt bli nok det å vise
elevene i Sør-Amerika klassen min
hjemby og hjemland” sier hun. Å
besøke hennes familie og erfare
mellommenneskelig kultur på nært
hold er noe av det hun føler hun kan
lære de norske elevene. Variasjonene i
mat og varer som er mulig å finne på
gaten i La Paz er også noe hun gleder
seg til å vise fram.

Til slutt er det å gi elevene erfaringen
av å være fremmed noe som hun tror
kan gi mye. Det å kunne forstå hvordan
det er å være en plass der alt er
fremmed er en mulighet elevene har
når de reiser til et land som er så
annerledes fra Norge. Det er godt vi
har Ana med for å vise vei.

Per Strøm
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Å Vestland, Vestland!Nåreg serdeg slik
medfagre fjell og fjordog tronge vik,
det stig iall sin venleik stortog vilt
og attermøtermeg såmjuktogmildt.

Reiseskolen – en reise for livet

VAKRE VESTLAND
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I mange år har vi stolt vist frem trange veier, fjorder
og fjell til elevene på Borg. Og i år var intet unntak.

Det blåste godt, akkurat slik det kan gjøre på fjorden.
Noen elever tok raskt turen opp og nøt utsikten fra
Standal, forbi Trandal og Sæbø og frem til Lekneset.
Men som på de aller fleste skoleturer så er det alltid
noen som tror de liker seg best under dekk. Men de
skulle ikke få sitte der lenge, for oppe dekk måtte alle
sammen, og da de først kom opp steg entusiasmen
over et landskap som de sjelden, eller aldri har fått
oppleve.

«Åh så fint!Bra jeg fikk se det så jeg kan fortelle det til
pappa»

Og gleda strøymer i meg still og stor
med glans av bjørkeli og blåe fjord.
Og i meg sjølv eg kjenner dypter av
den stille skogen og det store hav.

Hotell Union Øye kom herskapelig til synet, og da vi
steg ut av bussen gav sola det ekstra glans. Her skulle
vi få høre om saknet om tjenestepiken Linda og
Greven Phillips forbudte kjærlighet, og hvordan mange
kommer hit, i håp eller forskrekkelse om å oppleve noe
utenom det vanlige, på «det blå rommet» hvor Linda

satt og gråt. Selv hørte vi ikke noe gråt, men noen
mente de kunne kjenne på en rar stemning inne på
rommet.

Min lette båt ein solblank kveld eg ror,
sjå fjell og himil sym på stille fjord,
og djupe dalen med sitt grøne fang,

som skin av lauv og blom frå lid og vang.

Vi kjørte gjennom Norangsdalen og til Hellesylt. Stille
og fredelig og ikke et tegn på bølger og utslettelse.
Været var stort sett på vår side. Men oppover til
Briksdalsbreen kjente vi det piska godt i kinna når
fossen spruta friskt og lekent, og vinden gav den et
godt kast mot ansiktet. Men det er jo da vi lever! Når
været gir oss en påminnelse om, hvor godt det er å
komme inn på varme Fjordly, lage mat på dugnad og
mette den sultne mage. Og så, etter en «sigen» time
på sofaen, skape miljøkveld og sang. Da har vi det fint!

Sjå skuggane som kliv dei kvasse fjell,
lik dagsens timar tøyer seg mot kveld.
Det sveiper seg umtind og tronge dal
eit draumeslør av sumarnatti sval.

IngridRødseth

Reiseskolen – en reise for livet

VAKRE VESTLAND
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Valgfag på Borg

TIPP TOPP

Ut på tur, aldri sur! Nettopp dette
ordtaket har en gjeng med om lag 30
Borg-elever levd etter, etter beste
evne hver tirsdag de siste tre
månedene. Vi har gjennom Tipp
Topp-valgfaget fått muligheten til å
bestige en håndfull av de mange
majestetiske fjelltoppene
Sunnmørsalpene harå by på.

Fjelltopper som Hjørnshornet, Saksa,
Lauparen, Storhornet og Gamlem-
sveten, er topper vi har besteget. Flere
av oss har utfordret oss selv både
fysisk og psykisk, og derfor hatt
muligheten til å pushe egne grenser i
målet om å nå toppen. Vi har speidet
utover fjell og fjord, og både lærere og
elever har fått muligheten til å kjenne
på en stor mestringsfølelse når man
endelig står ved varden på toppen,
mens man nyter den utrolige utsikten.
Den varden som virket så fjern 400

høydemeter lenger nede. Men det som
er helt sikkert , er at vi har kost oss på
tur!

Den første fjelltoppen vi besteg var
Hjørnshornet, 1 41 9 moh, som er blant
de lengre fjellturene vi har vært på. Vi
brukte om lag 9 timer på turen, og det
var en sliten gjeng som ankom Borg
senere på kvelden. På den annen side
var det en av de mest spektakulære
fjellturene vi har lagt bak oss. Vi hadde
værgudene på vår side, og hadde skyfri
himmel og fantastisk utsikt fra toppen.
Det ble derfor tatt mange flotte bilder
denne dagen.

Senere besteg vi Saksa og Lauparen
som også var to herlige turer med fint
vær. Og det har vært en glad gjeng som
har kost seg med nistepakke og
tursjokolade på toppene. Kameraet har
vært med, og det har resultert i mange

(fjellfier) og andre fine bilder.

Etter en oppholdsperiode etter
Israelsturen og musikalen, var det
Storhornet og Gamlemsveten som sto
for tur. Det var nå blitt November
måned, og høstværet hadde dermed
inntatt Sunnmøre for fullt. Det var
derfor tid for å dra frem boblejakker,
ulltøy, lue og votter, som uttrykket så
fint sier: ”Det finnes ikke dårlig vær,
bare dårlige klær”. Så vi kledde oss
etter beste evne, for på tur, det skulle
vi! De to siste turene varte til gjengjeld
i underkant av fire timer, men som
tidligere nevnt, hadde vinterværet satt
inn for fullt og det var derfor flere av
oss som satte ekstra stor pris på å
komme tidlig hjem etter å ha trasket i
snø og vind. Men det å gå på tur 1 .
desember er noe vi sent kommer til å
glemme.
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TIPP TOPP
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Nå som Tipp Topp valgfaget er over, er
det en gjeng med takknemlige
ungdommer som sitter igjen med
mange fantastiske minner. Vi har fått
oppleve Sunnmørsalpene på sitt beste,
blitt bedre kjent med nærområdet og
hva naturen her har å by på. Vi har
klatret opp berg og ur, vasset i myr, og
brøytet oss igjennom snø. Men ikke
minst har vi fått noen fantastiske
natur- og turopplevelser. Gjennom
TippTopp-valgfaget har vi fått
muligheten til å få et lite avbrekk i den
vanlige hverdagen her på Borg. Hver
fjelltur har vært unik på hver sin måte,
vi har fått brukt kroppen, og ikke minst
kommet oss helt til topps!

Idunn Stabell

Foto: Idunn Stabell
ElinorMartinsen
FredrikkeHylen
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Borg fotokonkurranse 201 5
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Borg Catering
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Borg på tur – våren 201 5
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Informasjon

Aktuelle datoer i2016!
Aktiv tirsdag!
Aktiv tirsdag er åpne samlinger med temaforedrag, sang, kaffe, andakt og fellesskapsmiddag. Vi
samles kl 1 2.30 den andre tirsdag i måneden. Følgende datoer er satt opp for Aktiv
tirsdagsamlinger i 201 6:
Tirsdag 9. februar kl 1 2.30 - Steinar Farstad forteller bedehushistorier fra Sunnmøre.
Tirsdag 8. mars kl 1 2.30
Tirsdag 1 2. april kl 1 2.30
og avslutningssamlinga for vårsemesteret blir tirsdag 24. mai kl 1 9.30.

Borgbasaren!
Lørdag 5. mars er det ny Borgbasar. Gunnar Ferstad blir med oss på avslutningsmøtet kl 1 8.30.
Tidligere på dagen blir det familiemøte kl 1 5.00, åpen kafe med middagsservering, kaffe og kaker
samt loddsalg fra kl 1 4.00. Hjertelig velkommen!

Avslutningsfest skoleåret 201 5-1 6
Dette året kommer avslutningsfesten en torsdagskveld. Kl 20.00 er det fest med bunader og
programinnslag i festsalen. Foreldre og foresatte vil nok fylle mange stoler, men bakerst i Amfiet er
det alltid plass for de som vil ta del i fellesskapet.

Elevstevnet
Femårsjubilantene inviterer vi til forspill fredag 1 0. juni , elevstevnet for 1 0 års og eldre jubilanter
starter lørdag 1 1 . juni kl 1 2.00 med lunsj og avsluttes søndag kl 1 3.00 med middag . Invitasjoner
sendes ut til alle vi har adressen til, vet du om noen som ikke har fått invitasjon, ta kontakt med
skolen.

Generalforsamling i Indremisjonsforbundet
Årets største arrangement ved Borg er skoleeiers generalforsamling. Denne går av stabelen sist i
juli , fra 27.-31 . juli. Det blir åpne møter, konserter og bibeltimer, i tillegg til forhandlingsmøter.

Skolestart 201 6-1 7
Lørdag 20. august starter nytt skoleår. Foreldrehelg med åpne forestillinger vil ligge omkring 20.
november.

Og kanskje dukker det opp flere åpne arrangement gjennom året. Følg med på borgfhs.no!
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