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Solborg Avisen sommer 2020 
 

 
       Skrivegruppen praktiserer ”social distancing”. Foto: Anuj Kumar  

 
Skrevet av Solborg skrivegruppe 

 
Kjære lesere!  
Velkommen til sommerutgaven av Solborg Avisen.  
De siste månedene har vært preget av noe helt spesiell her i Norge og i hele verden. 
Derfor skriver vi mye i denne utgaven av Solborg Avisen om hvordan Corona viruset 
har påvirket livet i vår landsby.  
 
Skrivegruppen består av Wenche Monsen, Nina Maria Brun, Nils Erik Bondeson, 
Anuj Kumar og Jan Bang.  
 

Hvordan var livet før og etter Corona? 
 

Noen tanker fra Nils Erik Bondeson: 
 
Den ene dagen var jeg med støttekontakten på tur og noen dager etterpå var Corona 
der. Et virus som har slettet noe av livet blant menneskene. Det er grusomt sådan, 
det er forferdelig det som har skjedd.  
Hvordan kom Corona til oss og hvordan blir vi kvitt det og hvordan startet det?  
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En kraft for livet 
 

Vår fødsel kun en søvn og glemsel er: 
den sjel som oppstår med oss, vårt livs Stjerne, 

har hatt sin hjemstavn langt fra her, 
og kommer fra det fjerne. 

 
Rudolf Steiner 

 
Fuglekasser på Solborg 
 
Tekst og foto: Anuj Kumar 
 
Rett før Påske fikk alle husene på Solborg råmaterialer for å lage fuglekasser.  
 
Koronavirus tiltakene la oss ikke organisere felles aktiviteter i Påsketiden i år. Men 
medarbeider Piet kom på denne ideen å gi alle husene materialer for å lage 
fuglekasser slik at landsbyboere og medarbeidere kunne gjøre noe sammen. Ideen 

var ikke bare begrenset til 
å lage fuglekasser, men 
det var også anbefalt å 
male dem og henge på 
trær i nærheten av 
husene.  
En ettermiddag i 
stilleuken samlet hele 
Moe hus for å bygge 
fuglekasse. Etter bygging 
malte vi kassen og Jake 
fra byggegruppen hjalp 
oss å henge den bak 
huset på et tre.  
 

Da vi hang kassen, kom en dompap og en kjøttmeis for å sjekke om de passet til å 
bygge redde. Men ingen av dem tenkte å leie dem for familien! Etter noen dager kom 
en linerle og tok fuglekassen for å bygge rede for familien sin.  
 
Dette var en veldig fin ide. Det var veldig fint å se at fugler aksepterer noe som er 
laget av folk med kjærlighet. Det hjalp beboere av Moe hus å skaffe noe til natur 
gjennom felles meningsfylt arbeid selv i den vanskelige tiden med Koronaviruset.  
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Et Maleri gjennom felles arbeid 
 
Tekst og foto: Anuj Kumar. Maleri: Anuj Kumar med fargeinnspill fra alle i 
huset. 
 
En god ting som Korona pandemien bar med seg var at den ga muligheter til 
mennesker for å tenke litt annerledes og gjøre noe kreativt. Folk i Moe hus var ikke 
noe unntak og de gjorde flere tiltak for å ha det koselig. En av de aktivitetene som vi 
gjorde var å male.  
 
Da vi begynte å leve under restriksjoner, følte vi et behov for å bruke tiden vår 
sammen på en måte som kunne skaffe glede og noe kunstnerisk til huset samtidig. 
Alle i huset fikk en spennende oppgave, å observere soloppgang og solnedgang. 
Målet bak dette var å merke de forskjellige fargene som himmelen får på 
begynnelsen og slutten av dagen. I en uke snakket vi om de forskjellige farger som 
var observert. Alt var notert. 
 
Så en dag begynte jeg på et maleri som er illustrert her. Jeg brukte de fargene vi 
observerte for å få til et bilde som viser både soloppgang og solnedgang når du ser 
dem fra ulike vinkler.   
 
 

                       
 
Det var en veldig fin opplevelse for oss alle i huset. Jeg likte mye at alle bidro til å 
skaffe kunst til vår daglig stue i Moe hus.  
 
Takk til alle! 
 
 
Dronningens utsikt tur med Moe hus 
 
Tekst og foto: Anuj Kumar 
 
23. april dro Moe Hus gjengen til Dronningens utsikt for å ha en piknik. Pga. 
Koronavirus var det bare halvdags verksteder på Solborg og om ettermiddagene 
brukte de forskjellige husene å gjøre noe koselig sammen med sine beboere. 
Dronningens utsikt er veldig populært blant Solborg folkene og vi valgte å dra dit for å 
nyte sol og deilig niste som vi tok med oss.  
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Da vi var der, så vi mange paraglidere som hoppet fra utsiktspunktet. Medarbeiderne 
som ikke hadde sett dette stedet før tok masse bilder av utsikten over Hole og 
Steinsfjorden. Turen varte tre timer og vi kom tilbake til Solborg ca. kl.17. Alle likte 
turen for det ga dem en mulighet å tenke på noe annet enn bare Koronaviruset. 
 
 
Social Distance Kafe foran Olav Salen 
 
Tekst og foto: Anuj Kumar 
 
For å følge Koronavirus tiltakene stengte vi verkstedene på Solborg f.o.m. uke 12. Da 
var hvert hus for seg. Det var ikke lov å blande folk blant husene, men det var lov å 
møte med forutsetning at forskjellige hus holdt avstand fra hverandre.  
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Det var viktig for oss at vi fant muligheter for å møte hverandre. Da kom en ide for å 
ha «Social Distance Kafe» foran Olav Salen. Tanken bak var at alle husene kan 
komme med sine beboere og ha kaffe og smågodt sammen og holde riktig avstand. 
Heldigvis skinte sola den ettermiddagen! Mange kom med smil, kjeks og kaffe foran 
Olav Salen og stemningen var full av glede og energi. 
 
 

Noen tanker om koronapandemien 
 

I og utenfor institusjoner og isolat over hele verden 
og hva den gjør med oss mennesker 

 
Tekst: Nina Maria Brun  
 
Hva gjør man, og hvordan reagerer man på at plutselig over natten stenger hele 
verden ned, Den Store Verdens – lock – down?  
 
Her på Solborg stengte vi fort: Vi fikk ikke besøke nabohusene selv innenfor husenes 
fire vegger. Ingen konsert, aktiviteter i olavsalen. Frisører, utelivsaktiviteter, 
restauranter, biblioteker, skoler, barnehager, alt var stengt. De fleste av verdens byer 
var folketomme spøkelsesbyer. Alle flyplasser var stengt.  
 
Men i de hardeste rammede landene begynte håpefulle mennesker å musisere 
sammen fra hver sin veranda tvers over gaten. I England klappet alle i hendene nfor 
sykepersonell og restriksjons og sosial dugnader. Mennesker som redder liv. De ble 
hyllet og klappet for – på avstand.  
 
Så begynte restriksjonene med å nekte folk å feriere på sine egne hytter, bare de var 
utenfor hjemmekommunene?!  
 
Da lurte jeg på om samfunnet var blitt helt hysterisk spinnvilt!  
 
Men det er sant!  
 
Nå i det siste kan skoler og barnehager så vidt åpne igjen.  
 
Også frisørsalonger! Sykehus, apoteker og matvarebutikker har jobbet på, og jobber 
fortsatt på spreng. Krisepakker har blitt sendt hit og dit. Tap, konkurs, håpløshet har 
rammet mange. Men tenk på dem med underliggende sykdommer fra før, kan hende 
alvorlige, sinnslidende, ensomme mennesker, som synes de får en stor, 
begivenhetsfull reise, bare de kommer utenfor isolatets fire vegger! Da synes jeg det 
er å vise fingeren til disse som ligger på isolat og kjemper for liv og helse, å prøve å 
få til Charterturer til Hellas igjen, for at solhungrige flottenfeiere skal få slikke sol og 
feste og nyte! I et land hvor mennesker setter sine liv på spill for å berge døende, 
blødende flyktninger og foreldreløse barn fra Syria og Tyrkia og til Morialeiren.  
 
Hellenerne som åpner opp!  
 
Ingen dopapir, mulighet for å holde avstand, håndhygiene, sult og tørst og trengsler, 
Grekere som berger liv, blir selv ranet ”som takk.”  
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Hva tenker disse brave sydenturistene om hva hele verden og særlig Hellas er stilt 
inn av farer og heltedåder, og så skal nordmenn bare dølje på, dra til Hellas og slikke 
sol?  
 
Ærlig talt: er det ikke nok sol og tørke her hjemme? Sommeren 2018.  
 
Hvor er det blitt av vår solidariske forstand overfor grekere og flyktninger i fare, uten 
(nesten uten) mat, vann og dopapir og såpe i trengsel i sommertelt på bar bakke i 
gjørme og kulde. Hva tenker nordmenn som hungrer og tørster etter solsteik, fyll og 
heisaturer? Sette andre i coronasmittefare med å fly utenlands, der andre er 
innstengt på isolat her hjemme, får ikke møte venner, feire sin dyrbare russetid?  
 
Skjenker dere disse arme medmenneskene noensinne en tanke?  
 
Her, på lille Solborg Landsby, ute på landet, kan vi som sagt ikke besøke hverandre 
selv innendørs, bare tvers over tunet engang. Vi har visst vært sammen. Vi har 
eurytmisert (hver dag kl. 13 00).  
 
Vi kan være sammen likevel. En gang, det var i begynnelsen av april, så sto vi å 
eurytmiserte, da: plutselig som ut av det blå kom en tett snøvegg fra vest midt iblant 
oss og østover Bjørneboe! Det var en stor opplevelse for oss! Et stort naturens under 
her hjemme!  
 
Å få oppleve det helt store i de nære ting rett utenfor stuedøren. Begivenhetsrikt og 
eventyrlig!  
 
Hvorfor må man gjøre allting så stort og reise så langt? Det tyder på en rastløs 
åndsfattigdom og kynisme!  
 
For oss her på Solborg kom vi hverandre mentalt nærmere, alt ble roligere rundt oss!  
 
Mindre stress, mer ro!  
 
Vi sto og står fremdeles last og brast med hverandre! Men urettferdig ville det dog 
være, om, la oss si oktober, hvis vi her på Solborg fremdeles ikke kan ha venner og 
slektninger innendørs, mens andre drar skruppelløst til Skopelos!  
 
For det sliter også på, at vi selv her, trygt innenfor Solborgs grenser ikke kan være 
under samme tak, for eksempel på en konsert, et verksted, annet enn med dem vi 
bor sammen med! Ikke kan ha gjester utenfra innendørs selv i oktober, hvis disse 
skruppelløse flottenfeiere kan dra og slikke sol i Hellas allerede i august, september.  
 
I vår familie har 60 årsdager, brylluper, konfirmasjoner bare gått føyka, så det er 
blandede følelser av glede, jubel, fred, fryd, smerte, frustrasjon og sorg som har 
preget disse strenge Korona pandemitider i og utenfor Solborg, Norge og Europa! 
Hvordan kan vi vite forskjellen på hvor vi kan lette på tøylene, og når vi må atter 
stramme inn?  
 
Frykte for tilbakefall og oppblomstring?  
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Egentlig burde det være strengt forbudt å reise utenlands hvis ikke det er skrikende 
behov for det! Som for eksempel prester ved kriser og dødsfall, få komme hjem etter 
å ha stått koronafast? Det burde være langt færre flyavganger, også innenlands.  
 
Eller må vi stenge Norge og alle flyplasser og havner på nytt? Hvis noen slutter å 
vise hensyn til det store alvoret som vi nå står stilt midt inne i?  
 
Vi må fremdeles skjerpe oss og ikke bli for utålmodige og overmodige! Lettsindige!  
 
Denne alvorlige unntakstilstanden har ført menneskene over hele verden nærmere 
hverandre og sammen: Det har hendt en verdensforbrødring / forsøstring!  
 
I denne dramatiske koronakrisen har gjort noe med oss mennesker, ikke bare i 
Norge og Europa, men over hele jorden! Mange har satt sine liv på spill, berget liv. Vi 
har alle fått føle på noe av det verste og mest alvorlige i fredstid! Vi er alle i samme 
båt ute på stormfullt hav! Alle gjør og har gjort sitt beste ut fra hver enkelts 
forutsetning!  
 
Så: en helsebringende takkens ord, Saluto genese, til alle dem som har stått på hele 
tiden, blant annet på apoteker og sykehus og i matvarebutikker! Alle de store heltene 
som har berget liv, enten det nå er i Hønefoss, Morialeiren i Helles – der Hellenere 
daglig mottar blødende og dødende mennesker, foreldreløse barn fra Syria inn i 
Morialeiren, samt alle arenaer over hele Europa og verden!  
 
Guds herlighet og takk for deres Mikaelsmot og blodslit! Og gratulerer!  
 
Sharon Gamiao på Bjørneboe Hus  
 
Wenche Monsen intervju og foto (Sharon sammen med Olaug) 
 

 
 
Wenche Monsen: Hvor kommer du 
fra? 
Sharon Gamiao: Jeg kommer fra 
Filippinene.  
 
WM: Hvilken sang liker du? 
SG: Jeg liker kristne sanger.  
 
WM: Hva liker du å jobbe med? 
SG: Jeg liker mye forskjellig. Før i 

Filippinene jobbet jeg på sykehuset og likte det veldig godt. Nå liker jeg godt å jobbe 
her på Solborg, med alle mennesker her og på gartneriet.  
 
WM: Hvordan hørte du om Solborg? 
SG: Min venn Julie er medarbeider her og hun fortalte meg mye om det.  
 
WM: Hvor lenge har du bodd i Norge? 
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SG: Litt over to år.  
 
WM: Hva gjorde du før du kom til Solborg? 
SG: Jeg var Aupair i en vertsfamilie i Oslo.  
 
WM: Har du noen fremtidsplaner? 
SG: Jeg har ikke planer akkurat nå. Jeg håper at jeg kan jobbe lenge på Solborg.  
 
WM: Tusen takk for intervju.  
 
 
Valg på Solborg  
 
Tekst: Nils Erik Bondeson. Foto: Wenche Monsen  
 
Landsbyråd valget var sånn: Jeg gikk til en urne, valgte et navn og slapp i urnen. 
Enkelt. Jeg sier ikke navnet, men jeg kjenner han godt. Alle i landsbyen var der foran 
Olav salen, det var en bra stemning.    

 

 
 
17 mai på Solborg  
 
Tekst: Nils Erik Bondeson. Foto: Anuj Kumar  
 
Det var flaggheising kl. 8. Alle i landsbyen var der. Senere var det grilling utenfor 
Olav salen. Det var også en Norge spørsmål quiz.  Moe Hus vant godterier og 
smågodt. Ellers var det kaker og mye godt. En flott dag!  
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Pinse på Solborg  
 
Tekst: Skrivegruppen. Foto: Wenche Monsen  
 
Solborg feiret Pinsen med en spredt samling og hvert hus tok med mat til benkene 
utenfor Olav salen. De tegnet opp en stor stjerne med ullgarn på plenen.  
 

     
 
Wenche feiret Pinsen med å ligge ute om natten under bar himmel. Hun koste seg!  
 
 
Nils Erik feirer 20 år på Solborg  
 
Tekst: Nils Erik Bondeson. Foto: Anuj Kumar  
 
Jeg ble utskrevet ifra Dikemark sykehus 11. april 1989. Først kom jeg til Vidaråsen 
Landsby og så til Kristoffertunet.   
 
Jeg kom til Solborg 1. september 2000. Jeg bodde på Pegasus Hus med Olaug. Hun 
er et vakkert menneske. Min mor, som er død, likte Olaug mye. Jeg spiste på 
Bjørneboe Hus og jobbet på bakeriet, veveriet, i skogen, i gartneriet og i urtegruppen. 
Jeg bodde litt på Parmann Hus.  
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Jeg flyttet til Moe Hus, et stort hus hvor jeg bodde med Magdalena, Hanne og mange  
medarbeidere. Så flyttet jeg  til Jevnaker Hus som Solborg kjøpte fordi noen ville bo i 
byen. Der bodde det mange, Nina, Hanne, Magdalena, Adrian og Maja. Det var et 
flott sted, lett å handle. Så flyttet jeg til Moe Hus igjen med mange mennesker. Så til 
Soltun hvor jeg bor med Thomas, Karen og Gunnar. Jeg flyttet fordi jeg trengte mer 
tid alene.  
 
Min sykdom er paranoid schizofreni og jeg har holdt ut på Solborg i 20 år med denne 
sykdommen i denne flotte landsbyen. Jeg syns Solborg er en bra plass for meg å bo, 
som ivaretar meg som den jeg er med min sykdom. Jeg lever og bor med mennesker 
ifra forskjellige land og trives godt.   
 
Solborg er et vakkert sted som jeg liker fortsatt og jeg vil bo her for alltid, resten av 
livet. Det er mye vakker natur.  
 
 

Strid for fred 
 

Ja, lat oss stride 
og lat oss tru 

og byggje med tankar 
ei bivre bru 

til den heilage, høge framtid! 
 

Me lever midt i 
ei villmannstid 

med blinkande knivar 
og levestrid 

og livet er som ein bloddraum 
 

Men vita skal me 
og tru for visst 

at ånd må vinne på 
troll til sist, 

og vit på den varge villskap. 
 

Så lat oss tru 
og stride som menn! 

For trui er 
som det skrivi stend 

den makt som vinner på verdi. 
 

Arne Garborg 
 

En hilsen i forbindelse med 10 års jubileum. 
Diktet funnet av Wenche og Olaug. 

 


