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Solborg Avisen Påsken 2020 
 

 
             Foto: Anuj Kumar  

 

Skrevet av Solborg skrivegruppe 
 
Kjære lesere!  
Velkommen til påskeutgaven av Solborg Avisen.  
Snømannen / monsteret avbildet øverst var laget av Ilyas og Holger Gries da vi fikk 
det store snøfallet i begynnelsen av mars. Flott arbeid!  
I januar 2020 feiret skrivegruppen 10 år. I denne anledningen trykker vi Hannes 
påskedikt som hun skrev den gangen. Vi begynte med bare fire skribenter, Hanne, 
Nina, Nils Erik og Jan. Etter hvert kom Wenche, Anuj og Astrid. I fjor flyttet Hanne og 
Astrid vekk fra Solborg, så er det bare oss fem igjen. Noen år etter vi begynte tok vi 
ansvaret for Solborg Avisen, som vi har nå utgitt fire ganger i året.  
Hilsen fra skrivegruppen, Wenche Monsen, Nina Maria Brun, Nils Erik Bondeson, 
Anuj Kumar og Jan Bang.  
 

Dikt til Påsken 
Hanne Kveli 

 
Påsken er å gå på ski, 

Kjøre slalåm, 
Ake i akebakken, 

Skirenn,” Gaukrenn” med kostymer. 
Besøke slektninger, besteforeldre. 

 
Påsken handler om Jesus død, 

Oppstandelse, 
Og for opp til himmelen. 

 
Påskeharen, 

Kyllinger, 
Påske egg, 

Godter, god mat. 
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Hvordan det var å begynne Skriveverkstedet  
 
Tekst: Nils Erik Bondeson  Foto: Jan Bang  
 
Jeg skrev om en film ”A Beautiful Mind”, en film om schizofreni og mange fine 
stunder sammen. Vi satt også navnelapper på konvolutter som skulle sendes til alle 
som abonnerte på bladet Landsbyliv. Det har vært moro å være med helt fra 
begynnelsen.  
 

 
Solborg skrivegruppe på Bjørneboe Hus januar 2010 
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Solborg Skriveverksted fyller 10 år!  
 
Tekst: Nina Maria Brun  
 
Første treff var i januar 2010. Det var i Olavsalen nede. Det var bikkjekaldt, og 
vanskelig å komme i gang. Så neste gang, onsdagen etter, samlet vi oss rundt 
spisebordet på Bjørneboe. Der begynte vi å tø opp og å komme i gang.  
 
Vi prøvde å skrive på PC. Jeg lånte Jans sin PC, men syntes den var vrang og 
umedgjørlig å prøve å skrive på! Jeg skrev min første linje, men visste overhodet ikke 
hvilken tast jeg skulle trykke på for å begynne på neste linje! Så jeg rotet og 
avstanden mellom linjene ble ujevne og for store. Men det ble en lags liten tekst av 
det til slutt! Jeg husker ikke nå hva jeg skrev om, men sannsynligvis noe om autisme. 
Men noe husker jeg: ”En annerledes Barndom” av den svenske forfatteren Iris 
Johansson!  
 
Etter hvert flyttet vi ned til Moe Hus og begynte å verve abonnenter for Landsbyliv, 
klistre adressemerker og frimerker. Dette gikk fort og greit og var svært hyggelig og 
trivelig. Vi mestret heldigvis det meste.  
 
Ofte var disse skriveverkstedsonsdagene ukens høydepunkt.  
 

 
Vi feier 10 år, Nils Erik, Nina og Jan. Foto: Anuj Kumar Vårt første innlegg i Landsbyliv, vår 2010   
 
 
 

Jentene på Bjørneboe Hus  
 
Tekst og foto: Wenche Monsen 
 
Jessica ,Francesca, Katrine og Wenche var i Bjørneboe Hus en kveld og Wenche 
hadde lyst til å ta et bilde for Solborg Avisen fordi avisen trenger mange bilder.  
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Jong og Janos i samtale med Nina Maria Brun  
 
Foto: Wenche Monsen 
 
Nina Maria Brun: Dere møttes fra hvert deres verdenshjørne, du, Jong, fra Thailand 
og du, Janos, fra Ungarn. Jeg tror ikke på tilfeldigheter, og ”min prest” døpte deres 
kjære datter Lelle.  
Hva førte dere til Camphill, og hvor mange år har dere bodd og arbeidet i Camphill?  
 
Janos: Jeg har bodd i Camphill i til sammen 8 år. I 2006 var jeg i Camphill for første 
gang. Det var i England. Jeg kjente ingenting til Camphill og Antroposofi, og kom til 
Camphill i England, og følte det var så fint med kjærlighet og venner. Jeg ble 
inspirert, syntes det var en fin plass, hvor mennesker kan gjøre hva de kan. Først var 
jeg på The Hatch ett år, og så på Sheiling School i tre år i nærheten av Stroud. Der 
studerte jeg Steiner Pedagogikk som ung medarbeider. Og så fortsatte jeg å jobbe i 
Camphill. Jeg har også studert fotografi i Antrim i Nord Irland i to år.  

 
NMB: Dere møttes i Finland, hvordan gikk det til?  
 
Jong: Vi jobbet og bodde i samme hus. Vi var venner i en studiegruppe, og så tok det 

sin tid. Det var ikke vanskelig, men bare 
tok tid. Ja, og så flyttet vi til Norge.  
 
NMB: Hva synes dere om å bo i Parmann 
Hus og om diverse kulturtilbud her på 
Solborg? Og om Bibelaften?  
 
Jong: Veldig bra! Jeg føler helseimpulsen 
på Solborg virke helbredende på meg!  
 

Janos: Jeg trives veldig bra og liker godt bibelaftentradisjonen her!  
 
NMB: Tusen, tusen takk!  
 

Anuj Kumars artikkel på finsk   Foto: Jan Bang  
 

Anuj skrev en artikkel om det Baltiske Seminaret som ble oversatt og 
trykket i det finske Camphill bladet Tapola Lehti 2019.  
 
 
Artikkelen het ”Det Baltiske Seminaret – en vei til den antroposofiske 
verden” og sto i Solborg Avisen Påsken 2018, og i Landsbyliv 
nummer 44 våren 2018.  
 

Redaksjonen i Solborg Avisen gratulerer Anuj med at han har nå 
kommet ut på finsk!  
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Bjørneboes tur til Bergen  
 
Tekst og foto: Wenche Monsen  
 
I midten av november dro alle fra Bjørneboe Hus til Bergen.  
Vi reiste med tog fra Hønefoss i strålende vær og over Finse hvor det var mye snø. 
Vi overnattet to netter på hotell, ikke langt fra jernbanestasjonen. Vi ble møtt av 
Annlaug når vi kom, og vi spiste kveldsmat med henne. Hun  har det bra i Bergen og 
ser fin og frisk ut.  
 
Vi besøkte et akvarium og så på levende fisk som svømte rundt i vannet. Vi så også 
pingviner i en ute gård.  
 
Vi tok Fløybanen opp til fjellet og fant en kjempefin utsikt over Bergen. Vi så mange 
hus og kunne se langt ut over havet.  
 

 
 

 
Frammuseet tur 
 
Tekst: Nils Erik Bondeson og Anuj Kumar. Foto: Anuj Kumar  
 
Den 25. november dro vi alle fra Moe Hus til Frammuseet i Oslo. Vi dro kl. 9 fra 
Solborg og vi stoppet på Lysaker for å ha en liten pause.  For oss er det fint å ha tur 
til steder som viser frem Norsk historie fordi vi har medarbeidere fra utlandet. Det er 

interessant for dem å se og oppleve den Norske 
historien. 
 
Da vi var i Frammuseet, gikk vi rundt. Vi så på 
forskjellige bilder. Noen kjøpte suvenir. Det var en 
avdeling hvor en kunne se på forskjellige 
konstellasjoner ved hjelp av bryter. Vi så på polarskipet 
Fram, vi gikk ombord og under dekk for å se på 
lugarene, lagerrommet osv.  
 
Noen drakk kaffe på nybygd kafeteria. Line samlet noen 
av bladene for seg og sin kjæreste. Etter museet dro vi 
til Sandvika storsenter hvor alle spiste mat på 
McDonald’s. Våre kvinnelige medarbeidere og Astrid 
ruslet rundt i senteret.  
 
Etter hvert dro vi tilbake til Solborg. Alle likte turen til 
Frammuseet og ønsker seg flere hus utflukter.   
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Strømstadstur med Moe hus gjengen 
 
Tekst: Anuj Kumar og Nils Erik Bondeson. Foto: Anuj Kumar  
 
Den 6. januar dro hele Moe Hus til Strømstad i Sverige. Det har vært en tradisjon 
med vårt hus at vi ofte tar utflukter.   
 
Denne gangen hadde vi et nytt medlem av vår familie, Charlotte, med oss. Hun flyttet 
til vårt hus i november i fjor og for å gi henne følelsen at hun ble en del av vår familie, 
tok vi henne med oss. 
 

 
 
Vi begynte kl.10 fra Solborg. Da vi var i Lysaker, tok vi en liten pause. Etter hvert dro 
vi videre. Etter forti minutters kjøring var vi i Vestby og stoppet på vår yndlingssted 
for å spise og drikke. Alle koste seg med kaffe og niste som vi forberedte før vi dro. 
 
I Strømstad parkerte vi i nærheten av fergekaien og gikk til en restaurant for å spise 
veldig god mat. Etter hvert gikk vi på en bytur og da var det tid til å ta et bilde ved 
Strømstads skilt i midten av byen. Etter Strømstad dro vi til Nordby senter. Noen 
ruslet rundt i shopping senter og noen kjøpte godteri, cd-er og juice. 
 
Vi dro videre til Solborg etter at alle fikk handlet litt på senteret. Det var en fin tur som 
passet til alle. 
 
Takk for turen! 
 

Konsert med Stefan Hohlweg  
 
Tekst og foto: Wenche Monsen  
 
 

Søndag 2. februar kom Stefan Hohlweg fra 
Lanzarote for å spille for oss i Olavsalen. Jeg 
syns musikken var fin, særlig det siste han 
spilte. Det kom folk fra Gamleveien som 
hadde venner med seg fra Hønefoss.  
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Karneval på Solborg 
 

Tekst og foto: Wenche Monsen 
 

På mandag den 17. februar feiret vi Karneval på Solborg. 
 

 
 
Her fremfører de som bor i Moe Hus 
eventyret om votten hvor Nils Erik 
mister votten og mange dyr finner ly i 
votten. Det var et fint eventyr.  

 
Det kom et spøkelse på en solstråle 
gjennom vinduet i Olavsalen!  

 
 

Adaptor besøk  
 
Tekst og foto: Solborg skrivegruppe  
 
En av våre skribenter, Wenche Monsen, jobber en dag i uken på bedriften Adaptor i 
Hønefoss. Skrivegruppen var på besøk i slutten av februar.  
 
Det var en flott tur, og Nils Erik kunne godt tenke seg å jobbe der en gang i 
fremtiden, hvis det lar seg gjøre. En av de første ting vi så var hvordan de fletter 
seter til stoler. Wenche syns det var så morsomt at hun har begynt å flette som en 
del av sitt arbeid der. Det var veldig fint å se arbeidsplassen til Wenche.  
 
Vi traff Halfrid, som har ofte vært på vevstuen på Solborg, og det var hyggelig å si 
hallo til henne.  
 
Adaptor har hovedkontor i Oslo, med flere ansatte. I Hønefoss er det 28 VTA 
arbeidere. Dette betyr Varig Tilrettelagt Arbeid. I tillegg er det mellom 3 til 5 vanlige 
ansatte. Stedet er finansiert av Stat og Kommune, og har flere inntektskilder fra ordre 
fra andre bedrifter. Arbeidet består stort sett av innpakking av elektro deler, blanding 
og pakking av såpe, og snacks.  
 
Brukt butikken på stedet er verdt å besøke! Der var det mye pynt, og mange 
interessante bøker og filmer. Vi an befaler sterkt at folk fra Solborg tar en tur innom!  
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Vi fikk en fin omvisning av veileder Marit, som har vært der siden 1989. Wenche har 
arbeidet der minst 10 år.  
 

 
 
 

Rudolf Steinerhøyskole Foredrag 21. januar 2020  
 
Tekst Nina Maria Brun  
 
Jeg var veldig nervøs på forhånd, dagene før dagen.  
 
Men så kom dagen: SÅ mange hadde jeg aldri holdt foredrag for, omtrent for så 
mange som når vi har Landsbymøte. Alle som var tilstede strålte som Juleengler! 
Noen stilte etter hvert spørsmål, flere, blant annet Karen, sa at det var flere ting jeg 
fortalte om i går som jeg aldri hadde fortalt om! Ikke til Karen heller. Mette sa også at 
dette hadde jeg aldri fortalt om og det var en episode i Vollen i Asker da jeg bodde 
der.  
 
Jeg var 8 – 9 år gammel. Naboens stripete katt hadde kislet i vårt lintøyskap, fødte 
nakne små vesener. De fikk fort pels. Hodene deres var så store da jeg løftet dem 
opp av kassen og holdt dem opp foran speilet i badet. Jeg puttet disse små 
nøstehodene i munnen og lukket munnen igjen et øyeblikk så ikke disse myke, 
varme små nøstene skulle få pustebesvær. Hode for hode. Kan hende jeg prøvde to 
om gangen også med disse små nøstehodene.  
 
Karen ble forundret og det spredte seg over hele den store studentgruppen.  
 
Janos var også med og hadde bare så utrolig utbytte av mine fargefulle skildringer 
fra barndommen og til voksen alder.  
 
Hovedtemaet var språket og språkutviklingen, fra språkløs 3 – 4 år gammel til 
språket fosset frem 27 år gammel. I mellom hadde jeg mitt godt forståelig Nina – 
språk med erstatningsord som jeg skapte i alle de år frem til 1984 da 
språkeksplosjonen kom, jeg forspiste meg på språket som jeg ikke har fått ordentlig 
fullt ut, alle mine 27 første år av mitt liv. Alt ble krammet sammen på bare få uker, 
selve resten av språket kom i løpet av 16., 17. og 18. august 1984. Så da sang og 
kvad jeg og talte, snakket og sa dikt jeg aldri kunne, turte og var stor nok til før, men 
for liten. Jeg forbandt det med å kaste opp, det jeg var reddest for i livet.  
 
Men etter tre år i London med ulykkelig kjærlighet i Udai fra Calcutta, oppvokst i Kent 
fra 3 ½ år til han var 22 og jeg ble knusende forelsket og ville lære Hindi. Og Hindi 
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hadde ingen tabuord, men var et språk jeg var på øyenhøyde med og dernest Hokus 
Pokus Pang.  
 
Så ble norsk og engelsk trigget, så også de steg ned til øyenhøyde med meg og så 
kunne jeg tale normalt engelsk og norsk! Men ga det bare ikke nok tid til å modne! 
Og så ”flyktet” jeg inn i en psykose, det ble for mye, jeg slukte språket for fort. Da jeg 
ble psykotisk og depressiv og måtte begynne med Stemetil og Sarotex og Noritren.  
 
Da jeg hadde mitt livs første krise var i 1974, da jeg sluttet på Steinerskolen og 
begynte på Oslo Husflidskole der hvor ungdommene bare snakket om omgangssyke 
og oppkast! Jeg var så syk og deprimert.  
 
Og ti år etter kom altså språkkrisen, min annen livskrise! Og både Karen, Janos, 
Bente Edlund og hele denne kjempeforsamlingen hvor vi satt i en stor ring i dette 
enorme lokalet – slukte alt med ”hud og hår”. Jeg gjorde braksuksess og nikket, 
takket og bukket for alle de skinnende stjernene av en forsamling, hvor jeg fikk det 
ene lovordet etter det andre og Bente og flere andre fikk nesten ikke takket meg nok 
for hvordan jeg skapte bilder med ord. Bente sa jeg så godt ut!  
 
Jeg syntes dette fjerde og hittil siste Forum Berleforedraget var det aller, aller beste, 
med cirka dobbelt så mange tilhørere som gangene før da jeg holdt foredrag. Mange 
kom bort til meg og ga meg lovord. Noen spurte. Knakende vellykket.  
 
Og Janos kjørte meg hjem, hvor begge skulle tilbake til Parmann Hus, for Karen 
kunne ikke kjøre tilbake, hun måtte overnatte i Oslo for hun måtte på et møte i 9 – 
tiden neste morgen.  
 
Det kom mangt et latterbrølkor gjennom foredragsrekken min som varte i cirka 3 
timer med pause.  
 

Om Familiestøtte  
 
Tekst: Nils Erik Bondeson. Foto: Jan Bang  
 
Jeg var veldig nær mora mi. Etter at jeg mistet mora mi, fikk jeg støtte av resten av 
familien min. Jeg reiser ofte til søstera mi. Hun har en hund som er veldig søt og jeg 
liker å være med ham.  Faren min hjelper meg som verge og passer på at mine 
behov er dekket. Jeg drar også ofte til ham. Jeg inviterer også familien min til ulike 
kulturtilbud som skjer på Solborg blant annet åpen gård, spill osv. Om sommeren og i 
juletiden tar jeg ferie hos søstera mi.  
 
Jeg er glad at jeg har noen utenfor Solborg for å dra til. Søstera mi er eldre enn meg 
og hun minner meg på mora mi. Jeg er glad i å prate med henne. Jeg har også en 

god kontakt med barna til søstera mi.  
Jeg syns at familien min spiller en viktig rolle i 
livet mitt selv om jeg har det fint på Solborg.  
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Lys-tregrening: Skapende, Varmende og Gledende! 
 
Tekst og foto: Anuj Kumar 
 
Forord 
 
Mitt forhold til lys går tilbake til min barndom. Jeg er fra India og der feirer vi en 
festival som heter ”Diwali” og som kalles festival av lys. Da jeg var barn gledet jeg 
meg mye til å feire denne festivalen fordi vi barna pleide å få nye klær, og søte ting 
”Mithai” til å spise. I tillegg om natta tente vi lys, og ”Dia” som er en type lys. Det var 
mitt yndlingsfestival. ”Diwali” er feiret i India av alle mennesker fra alle religioner. 
Lyset er sentralt i feiringen av denne festivalen for å vise frem folk sin glede med de 
forskjellige årsaker som de finner i sine religioner.  
 
I den indiske kulturen har lys en kraftig betydning. Vi kan se hvor viktig lyset er når vi 
besøker tempel, moske eller kirke i India. Lys er sees som et symbol av glede, 
ønsker og håp i religiøse prinsipper. 
 
Da jeg kom til Camphill, opplevde jeg at lys var veldig sentralt i hverdagslivet. På min 

første morgensamling hørte jeg en sang ”Lys 
over landet, det er det vi vil”.  Ved hvert måltid 
tenner vi lys. Hver høytidsfeiring bruker vi lys her 
på Camphill Solborg.  
 
For meg har et lys en tredelt rolle som kan 
beskrives gjennom disse tre kvaliteter:  
 
Skapende  
 
På mitt først introduksjonsseminar på Solborg 

lærte jeg at Vidaråsen landsby finansierte byggingen av mange hus og verksteder via 
lysaksjonen prosjektet ”Tenn et lys for Vidaråsen”. De solgte mange lys som var 
laget på stedet gjennom russen fra forskjellige skoler i Oslo. De solgte nok for å 
hjelpe å finansiere et bygg hvert år.  Gjennom lysaksjonen fikk også andre Camphill 
steder støtte for å skaffe hus eller verksted. Solborg kunne bygge hus, bakeri og 
veveriverksted. Det var ikke bare Camphill i Norge som fikk støtte gjennom 
lysaksjonen. Camphill Pahkla i Estland fikk også hjelp via lys salg. Pahkla fikk da lys 
verksted etterpå.  
 
Lys er ikke bare forbundet med Vidaråsen. Denne forbindelsen går tilbake til Karl 
Kønigs første Adventsfeiringen som inspirerte ham til å skaffe et hjem for mennesker 
med spesielle behov. Karl Kønig i sin biografi skriver hvordan lysene i barnas hender 
på denne Adventsfeiringen ga ham ideen til å bruke sitt liv for å organisere et sted 
hvor barn med spesielle behov kunne finne sitt hjem. Han så dette hjemmet som et 
lys i livet for slike barn. 
 
Lys hjalp Camphill bevegelsen i Norge til å skape hjem til medarbeidere og beboere.  
Og ikke bare fysiske hus. Bruk av lys ved måltider skaper også en følelse av hjem for 
mennesker. 
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Varmende  
 
Lys kan også sees som en varmekilde. Det er mange som bruker lys for å skape 
varme omgivelser i huset. Glede som jeg nevnte ovenfor, er tilknyttet til lys og man 
får ikke glede uten varme i hjertet. Å tenne av lys skaper et varmende miljø i huset. 
Hver Bibelaften har vi lys og det skaper varme. Det er ikke at varmen kommer fra de 
lysene som vi tenner, men at menneskene får en tilknytting til det spirituelle som 
tilhører det varmende aspektet. Lys er også veldig sentralt i Adventsfeiringen som er 

en stor del av høytidsfeiring i Camphill. Det skaper tro, 
håp og menneskelig forhold når alle kommer sammen 
og feirer Adventstiden. Det sår frø til det varmende. 
Når vi spiser mat i vårt hus i Solborg, tenner vi lys og 
synger, noe som gir en følelse av varme og skaper 
hjemmet. 
 
Gledende  
 
Lys gir bort mye fra seg. I mørke gir lys mulighet til å 
se. Lys gir mulighet for mennesker å fokusere. Lys har 
gitt mange mennesker et stedå bo og leve hvor de er 
akseptert med sine utfordringer, i form av Camphill 
bevegelsen. Lys gir følelse av hjemmet. Som nevnt 
ovenfor er lys et tegn av glede. Lys gir glede ved 
bursdagsfeiring. 
 
Lys og det sosiale tregreningen  
 
For meg er lys tilknyttet den sosiale tregreningen ved 

at det har skaffet hjem og arbeidssteder til mennesker med spesielle behovhvor de 
kan bo og arbeide som vanlige mennesker. I Camphill har lys gitt folk anledninger til 
å oppleve det spirituelle gjennom årstidsfeiringer.  Lys har også styrket brorskap 
mellom mennesker. Folk på Vidaråsen støpte lys som hjalp Camphill steder i Norge 
og utland for å skaffe hjem og arbeid til andre mennesker.  
 
 

Et vers  
 

Plantene lever 
i sollysets kraft. 

Menneskene virker 
i sjelelysets makt. 

Det solen himmellys 
gir til planten, 

det gir åndens sjelelys 
til mennesket.  

 
-Rudolf Steiner 
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Hva jeg liker å lese  
 
Tekst: Wenche Monsen    Foto: Jan Bang  
 
Jeg liker å se på bilder i både aviser og blader. Jeg liker helst familieblader. Jeg får et 
blad som heter ”Familiebladet” i posten omtrent hver måned. Jeg liker også å se på 
bilder i vår lokalavis, Ringblad. Huset jeg bor i, Bjørneboe Hus, får avisen hver dag.  
 
Jeg liker å se på pene bilder med mye himmel, det 
får meg til å tenke på fine solnedganger. Jeg er så 
heldig å bo i det værelset i Bjørneboe Hus som har 
den fineste utsikt over solnedgangen. Jeg liker 
også å se på bilder av både mennesker og dyr, 
hunder liker jeg best.  
 

 
 
 
Jeg ser også på både Solborg Avisen og på Landsbyliv. Jeg føler meg litt stolt når 
jeg ser bilder der som jeg har tatt.  
 

 
Det ble en kake på deling etter ti år med skriveverkstedet! 

 
 

 
Foto: Anuj Kumar 


