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Solborg Avisen Høsten 2018

Foto: Hanne Kveli

Skrevet av Solborg skrivegruppe
Kjære lesere!
Velkommen til høstutgaven av Solborg Avisen.
Det har skjedd masse i løpet av denne sommeren. Det har vært tropevarmt og veldig
tørt, men det har vært en bra sommer. Det har vært bading, mange har vært på tur
og vi har hatt besøk. Vi har feiret bursdager og har hatt Åpen Gård.
Les om dette og mye mer i denne høstutgaven av Solborg Avisen! Vi ønsker våre
lesere god lesing og en god høst! Hilsen fra skrivegruppen, Hanne Kveli, Wenche
Monsen, Nina Maria Brun, Nils Erik Bondeson, Anuj Kumar, Jan Bang og AWA.

Høstdikt!
Av Hanne Kveli
Ja, nå er det
sensommer,
men snart
kommer høsten
tilbake.
Blomstene begynner
å visne,
gresset blir
brunt.
Bladene på
trærne blir
gule, røde, oransje
og brun tilslutt.
Mikkelsmess
begynner snart.
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Gratulerer med 70 års dagen, Karen Nesheim!

Foto: Hanne Kveli

Hele Solborg og Solborg Avisens redaksjon ønsker deg alt godt, Karen!
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Bli kjent med min landsby!
Tekst: Anuj Kumar. Foto: Hanne Kveli og AWA
I juli i år dro hele landsbyen til Koboltgruvene. Koboltgruvene har Kittelsen Museet
som nabo, og en av husene i landsbyen vår heter Kittelsen Hus. Det er det huset
hvor jeg jobbet den første måneden da jeg kom til Solborg. Jeg visste at huset var
oppkalt etter en kunster og å komme til Kittelsen Museet vekket min nysgjerrighet for
å undersøke mer om bakgrunnen for hus navn her på Solborg.
Da jeg begynte å undersøke fant jeg ut at best den måten var å spørre Gunnar
Nesheim som var en av de første som bodde Solborg. Så begynte min reise sammen
med Gunnar og undersøke navnene til landsbyens forskjellige hus. Gunnar fortalte at
grunnen til at de ga navn til husene var for å styrke den lokale kulturen og historien.
Mange som jobbet på Solborg tenkte at det var bra når de kunne gi hus navn etter
gode folk eller eventyr som bidro til norske kultur og samfunn.

Vi begynte å snakke om Kittelsen Hus hvor jeg laget mat i begynnelsen av min
Camphill opplevelse. Gunnar fortalte at Kittelsen Hus var ombygget i1979 og det fikk
navn etter Theodor Kittelsen som var en norsk maler, tegner og bokkunster. Kittelsen
var den som tegnet mange populære troll illustrasjoner som finnes i Asbjørnsen og
Moes Eventyr. Det var hyggelig å høre historien om Kittelsen.

Da Gunnar nevnte at Kittelsen tegnet troll i Asbjørnsen og Moes Eventyr spurte jeg
ham om det er derfor at Asbjørnsen og Moe Hus fikk navnet sitt? Han svarte ja.
Asbjørnsen og Moe Hus var det første hus hvor de begynte Camphill Solborg i 1977.
Gunnar fortalte at Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe skrev mange norske
folkeeventyr fra 1841-1844.

Etterhvert begynte vi med Parmann Hus som fikk navn etter forfatteren Øistein
Parmann. Huset var bygd i 1999. Øistein Parmann var en forfatter, kunsthistoriker og
statsstipendiat. Ved siden av sitt litterære arbeid var Parmann aktivt engasjert i
Steiner-bevegelsen, som lærer i Oslo i åtte år, gjennom flere kulturdebatter på 1950-
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tallet, som initiativtager til Steinerskolen på Nesodden, og som leder av Camphillbevegelsens representantskap i Norge 1970–80.

Bjørneboe Hus fikk vårt fokus etter Parmann Hus. Bjørneboe Hus fikk navn etter
Jens Bjørneboe som var norsk forfatter med stor produksjon og hadde en sterk
samfunnsengasjement. Han utfoldet seg i ulike genrer: romaner, skuespill, lyrikk,
essays og artikler. Han var også forbundet med antroposofi. Han jobbet på
Steinerskolen i Oslo som sløydlærer. Han var kjent også med Øistein Parmann og
Ingeborg Møller.

Etter Bjørneboe Hus snakket vi om Møller Hus hvor jeg begynte som medarbeider da
jeg kom til Camphill Solborg. Jeg bodde i dette huset i over ett år og jeg var veldig
nysgjerrig å vite mer om historien til dette huset. Huset var bygget omkring 1990.
Møller Hus fikk navn etter Ingeborg Møller som var forfatter. Hun og flere sørget for å
få Rudolf Steiner for første gang til Norge. For meg det følte som en ære at jeg
begynte min Camphill reise i Møller Hus som fikk navn etter hun som var delansvarlig
for Steiners ankomst til Norge.

Siste på listen var Pegasus Hus som ikke fikk navn etter en person men etter en
konstellasjon av stjerner. Det var fortalt av Olaug som bor i dette huset at det var en
gang en dame som bodde i dette huset som kom ut av huset midt på natten og hun
så opp på himmelen og fant Pegasus konstellasjon rett over hodet hennes. Hun
ønsket å gi navnet til huset hennes og deretter kalte alle dette huset Pegasus Hus.
Gunnar fortalte at alle hus som fikk navn fikk godkjenning fra familiemedlemmer eller
folk som var i nær forhold til dem.
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Uten tittel eller tilbakeblikk
Fuglekvitter utenfor stengte dører
Tror jeg
Skrik for døve ører
En sorg for tung til tretten og bære
En visdom en ungdom ikke vil lære
Skriver nå for år i skyggens ære
Usynlig i galskapens hus
Forsvinner til mørket når engler i hvite frakker må hjem
Den nervøse på gata
Jeg blir 13 igjen
Et barn og et offer med varige mén
En sjel som mørket låner og fratar
Jeg vil ikke dempe - ikke nå
Behandle meg varsomt - ikke gå
La meg vise - vær med meg en stund
Hør ord som ikke staves
Les skrik ifra barnemunn
Hvordan ser trygghet ut?
Hvilken lyd er ro?
Hjelp meg med dette - for ærligheten kreves to
så skal jeg lytte
Kom inn i mitt sinn - jeg inviterer, men ikke føl du må
Jeg trenger bare en venn
Som kan se hva barneøyne så
Funnet av Nils Erik Bondeson, han husker ikke hvor, eller hvem som skrev det, men
vi er alle enige at dette er et flott dikt som vi gjerne vil dele med dere, våre lesere.
Red.

Bjerkely Festivalen!
Tekst og foto: Hanne Kveli
I midten av august dro jeg, Wenche, Alexander og Steffi til Bjerkely Festivalen ved
Vikerfjell. Det er en hytte som Bjerkely Stiftelsen eier. Da vi kom frem var det allerede
kommet mange folk. Vi i Austjord musikkorps spilte der som vanlig. Busserullgjengen
underholdt oss også der. Alle fikk pølser med brød, lompe, brus, kaffe og kaker. Det
var loddsalg også. Etterpå var det aktiviteter og der var det blant annet
hesteskokasting og slå spiker på en planke.
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Heldigvis var det opphold den dagen, men når vi skulle reise hjem begynte det å
regne. Men det var en fin dag likevel.
Kjempefint arrangement!

40 Årsparty for Moritz!
Tekst og foto: Hanne Kveli
I sommer var vi en hel gjeng fra Solborg som dro på 40 årsparty på hytta i Bjoneroa
hos Moritz og Steffi Hagedorn. Der var det kjempefin hytte, med utedo, utedusj og fin
hage og egen badestamp.

Når vi kom dit, fikk vi varm velkomst. Vi pratet litt og gikk litt rundt omkring på hytta.
Så var det mat og drikke og vi koste oss med god mat. Så var det kaffe og kaker.
Tilslutt var det taler av Jørn og meg. Vi var så heldig med været, opphold med litt sol.
Kom en liten regnskur, når vi skulle begynne å spise, men ellers var det stor sett
opphold. Det var et vellykket arrangement. Hipp, hipp hurra for Moritz.
Moritz har egentlig den 14 november, men han feiret den på forskudd på hytta.

7

Fredrikstad Tur
Tekst: AWA , Nils Erik Bondeson og Anuj Kumar
Mandag den 20. august dro hele Moe hus på dagstur til Fredrikstad og Gamlebyen i
Fredrikstad. Vi gikk rundt i Gamlebyen og så på alle de gamle husene og på statuen
av Fredrik den II og på gapastokken. Ved gappastokken tok vi bilder. Så gikk vi til
Østre Fredrikstad kirke. Vi tittet i kirken og hørte på to folk som sang helt nydelig.
Etter det gikk vi videre og tok bilder ved kanonene. Så spiste vi på Magenta
Restauranten. Derettere tok vi byfergen over til Fredrikstad sentrum og vi gikk til
handlesenteret og tittet og vindusshoppet. Vi tok båten til Gamlebyen igjen og dro
hjem. Vi var hjemme kl.21:45. Turen var veldig fin.

Foto: Anuj Kumar

Åpen gård
Tekst: AWA og Hanne Kaveli
Lørdag den 25. august var det åpen gård på Solborg. Vi var heldige med været og
sola skinte mye på denne dagen. Solborg gjengen samlet seg foran Olav Salen for å
gå gjennom dagens program. Oppgave lister var også tatt opp så at alle fikk beskjed
om hvem skal gjøre hva og hvor.Hanne meldte seg til å ta vare på parkering sammen
med Øyvind og Severin. Senere tok Adnan over parkerings ansvaret.
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Foto Hanne Kveli

Hanne hjalp også å selge grønnsaker,saft,syltetøy,brød,müsli, urtesalt og urte te
sammen med Sabina, Jovana og Tellef. Det var salg av kaker, kaffe og suppe.
Astrid hjalp i kafeteriaen. Det var mange mennesker som kom til åpen gård. Steffi tok
ansvar for omvisning rundt Solborg.Det var henting av kuene fra beite. Det var mulig
for mennesker til å lage sin egen te på urteverkstedet. Bjørneboe var presentert som
et åpent hus på denne dagen.
Det var et vellykket arrangement.
Takk til alle på Solborg som gjorde en god jobb den dagen.

Sommertakkefest
Tekst og foto: Hanne Kveli.
Fredag den 31. august hadde vi sommertakkefest her på Solborg. Vikingplassen i vår
skog var bestemt som et sted å holde festen. Festkomiteen hadde ordnet pynt og
bål. Alle husene bidro til festen med mat og drikke. Vi var også heldige med været.
Festkomiteen arrangerte også lek for små og store . Noen drev med ballkasting, og
noen med ansiktsmaling. Det var også grill mat som mange forsynte seg med.

foto:Anuj Kumar

Så var det dans med musikk, så vi danset nesten helle kvelden.Dette var
kjempegøy.Tusen takk til alle som bidro.
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Ringeriksdagen 2018
Tekst: Hanne Kveli
Den dagen var det Ringeriksdagen med masse stand fra forskjellige organisasjoner
og lag. Sola skinte hele dagen. Først var det Austjord musikkorps som spilte på
åpningen kl. 10 00. Det var veldig mange som kom for å høre på oss i korpset.
Etterpå kunne man gjøre hva man ville. Jeg gikk til standen til Camphill Solborg. Vi
hadde standen vår ved tidligere hjelpefengsel, nå Brasserie restaurant. Det kom
mange folk innom standen vår etter hvert. Det kom faktisk 30 – 40 stykker innom oss.
Det var et fint arrangement på Ringerikesdagen. Det var veldig morsomt å spille for
menneskene og så påde ulike bedriftene som har kommet i Hønefoss for å
presentere seg gjennom forskjellige produkter og brosyrer.

Foto: Anuj Kumar

Heidi, Torill, Maria, Ruth Andresen, Sabina, Steffi, Lone og Mellina var der og hjalp
til. Vi var så fornøyd med dagen, at vi også skal ha stand der neste år. Mye folk i
gatene.

Hanne tar første premie!

Gratulere til Hanne Kveli, som tok første premie i individuelt Boccia Turnering i Moss
den 9 september.
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Fra en gutt til en ansvarlig mann: Jake Bang Wilson.
Intervjue: Wenche Monsen og Anuj Kumar
Wenche Monsen og Anuj Kumar: Hvor lenge har du jobbet her på Solborg?
Jake Bang Wilson: Jeg begynte å jobbe her på Solborg i november 2014.

Foto: Wenche Monsen

WM og AK: Vi ser deg overalt, hva driver du med egentlig?
JBW: Som dere sa, jeg jobber overalt, litt her og der. Min hoved oppgave er
vedlikehold av hus, verksteder og nybygg. Jeg jobber fulltid her på Solborg.
WM og AK: Hva var din motivasjon til å jobbe på Solborg?.
JBW: Mine foreldre var husansvarlige i Bjørneboe hus og jeg bodde med dem der.
Etter hvert flyttet jeg ut av Solborg men bodde i nærheten av landsbyen.Jeg var kjent
med hyggelige folk her på Solborg.Jeg er utdannet som tømrer og det var et behov
her på Solborg.Det var også kort vei til landsbyen fra mitt hus. Så det var fornuftig å
begynne her som jeg nevnte og det er hyggelig.
WM og AK: Har du familie?
JBW: Ja, det har jeg. Jeg har foreldre. Jeg er gift og har kone og 3 barn. I tillegg har
jeg en katt som heter Findus. Kona mi jobber i Steiner barnehagen og hun jobbet
som medarbeider her på Solborg.
WM og AK: Tror du at din jobb fullfører dine personlige mål?
JBW: Stort sett gjør det det men jeg skulle gjerne snekre litt mer. Det er også
hyggelig å hjelpe husansvarlige og verkstedledere med å dekke bygg behov.
WM og AK: Hvor mange er dere i vedlikehold gruppen?
JBW: Det er 5 personer som jobber i gruppen.
WM og AK: Er det lett eller vanskelig å jobbe her ?
JBW: Det er lett men av og til er det lit utfordrende å bære ting til forskjellige steder.
WM og AK: Du sa at du bodde her på Solborg med foreldre. Har du jobbet som
medarbeider også?
JBW: Ja, jeg jobbet på gården og Wenche var min kollega der.
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WM og AK: Kan du fortelle oss om dine interesser?
JBW: Jeg gjør mange ting. Jeg bygger opp mitt hus og i fritiden min jobber jeg
hjemme. I tillegg liker jeg friluftsliv. Jeg sykler med barna mine. Jeg liker camping, og
fisking. Jeg liker å gå på ski og tur. Jeg liker å seile, svømme og reise. Jeg holder på
med håndarbeid. Men hoved interessen min er at jeg liker å være med min
familie.
WM og AK: Tror du at Solborg kan være et lærested til en som har utdanning som
deg?
JBW: Nei, jeg tror ikke det at Solborg kan være et sånt type sted fordi det dekker ikke
lærerplanen til en tømmer lærling.

Jake jobber på gården i Israel hvor han vokste opp. Foto: privat

WM og AK: Du jobber i en Antroposofisk landsby, liker du den delen ?
JBW: Jeg er ikke tilknyttet med Antroposofien men barna mine gå på Steiner skolen
og kona mi jobber i Steiner barnehagen. Vedlikehold har litt å gjøre med Antroposofi
men noen former av bygg er påvirket av Antroposofien også som jeg driver med.
WM og AK: Hva liker du med felleskapet, fordi du vokste opp i et felleskap?.
JBW: Felleskap er hyggelig og flott. Det er veldig trivelig å komme hit. Det er fint å
leve og jobbe på samme sted. Jeg er stor fornøyd.

Vits fortalt av Nina Maria Brun
Engelsklæreren spør klassen: Hva er ”This is Athens in Greece” på norsk, barn?
Rekk opp hånden.
Viktor rekker straks opp hånden, han som sitter på nest bakerste pult og rekke.
Ja, jeg vet det! Utbryter han. ”Dette er Athens, din gris!”

12

Astrid anbefaler tre steder å besøke
Foto og tekst Astrid Weum Abrahamsen

Gamlebyen i Fredrikstad er ett flott sted å besøke. De har butikker der, markeder
og gode spisesteder. Gamlebyen i Fredrikstad er kjent for å ha en egen TV serie som
heter Anno. Det er derfor det er verdt å besøke.

Langedrag er et fint sted å besøke fordi de har mange flotte dyr å se på. De dyrene
som er verdt å se på er elgen, gaupen og de flokk hester som heter fjordinger.

Kristiansand Dyrepark er et sted som er verdt å besøke. Der kan du se Kaptein
Sabeltann, gauper og kjøre tømmerrenna.

