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FRA DNS TIL HYLKJE: Skuespiller Ragnhild Gulbrandsen leser to utdrag fra Utflukt, og satte stor pris på å bli invitert.

Det har vært både kjekt og utfordrende
å lage denne boken, innledet forfatteren
med.
– Kjekt fordi det har gitt meg mulighet til å
få en oversikt over det verdifulle arbeidet
som Åsane folkehøgskole har utført i den
vide verden. Utfordrende fordi mangel
på skriftlig bakgrunnsmateriell har stilt
store krav til min, dessverre noe sviktende,
hukommelse, sa han til humring fra
forsamlingen.
Hvis de to utdragene fra boken, som ble
fremført av DNS-skuespiller Ragnhild
Gulbrandsen, står i stil til resten, er det
ingen som trenger å frykte for hukommelsestapet. Først ut var en munter historie
fra Bulgaria, og deretter fikk vi høre om
en høyst dramatisk flytur fra Guyana i
Sør-Amerika.
Gulbrandsen har samarbeidet med rektor
Berentsen ved tidligere anledninger, og

var glad for å bli spurt om å lese opp utdrag
fra Utflukt.
– Det var kjempefint. Jeg gleder meg til
å lese den.

– Rørende og fint
Det var en glad Hofslett som tok i mot
både lovord og gratulasjoner i etterkant
av arrangementet.
– Hva synes du om dagens opplegg?
– Det var rørende, og veldig fint. Jeg er jo
pensjonist nå, og ble invitert til å si noen
ord om arbeidet med boken. Det har vært
en flott dag.
Målet med boken, som har tatt ham rundt
to år å skrive, er klart. Å vise verdien og
effekten av elever og lærere som engasjerer
seg for å hjelpe andre. På flere av reisene
har de opplevd mange sterke og emosjonelle øyeblikk. Tidligere har skoleklassen

vært med på å bygge et rehabiliteringssenter i Botswana, og akkurat i dag åpner
et behandlingssenter for gatebarn med
rusproblemer i India.

ministeren og Unge Høyre leser denne
boken, og hekler seg ut av sine vrangforestillinger om hva folkehøgskolene egentlig
står for.

– Boken tydeliggjør det som allerede er
gjort, og hva en folkehøgskole er i stand til
å gjøre av humanitært virksomhet.

Han tror pipen hadde fått en annen lyd
dersom de hadde blitt med på en utenlandstur eller to.

Ut mot Unge Høyre

– Jeg tar dem gjerne med på en intensiv
hekletur både til Bulgaria, Sri Lanka,
Botswana eller Ghana. Der kan vi hekle oss
ut av kunnskapsløsheten og direkte inn
i selve meningen med livet: det å kunne
være med på å legge grunnlag for et bedre
liv for andre, og dermed også for oss selv.

I mars i år slo Unge Høyre fast at en av
deres viktigste kampsaker var å trumfe
gjennom avvikling av statlig støtte til alle
folkehøgskoler i landet. I tillegg ønsker de
å fjerne de to studiepoengene som folkehøgskoleåret gir, grunnet sin bekymring
over hvilke akademiske kvalifikasjoner
kurs i hekling og annet dilldall fører til.
I årets forslag til statsbudsjettet mister
folkehøgskolene 35 millioner kroner. Dette
tror Hofslett er en sped begynnelse på det
folkehøgskolene har i vente.
– Jeg håper at Erna, undervisnings-

Ble beveget
Helle Nystad (19) fra Skien, og Ingrid
Børvann (19) fra Stange, var begge fornøyde etter dagens opplegg.
– Det var veldig bra, og interessant. Det
beste var boken. Jeg er veldig fan av Ketil,
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ORAKELET: Hele forsamlingen satte pris på Frank Aarebrot sitt
foredrag om grunnlovens jubileum og betydningen av folkehøgskolene.

Det har vært en fin og lærerik
formiddag, og det var kjekt å få innspill
fra folk utenfor skolen.
BLE BEVEGET: Venninnene Helle Nystad og Ingrid Børvann var takknemlige for den lærerike formiddagen, og ble beveget av
utdragene fra boken.

og jeg ble faktisk litt beveget av
å høre utdragene. Jeg gleder meg
til å lese den. Det var også kult å
få besøk av Frank Aarebrot, for
han har jeg hørt så mye om, sier
Nystad.
Venninnen, som går fridykkerlinjen, er helt enig.
– Det har vært en fin og lærerik
formiddag, og det var kjekt å få
innspill fra folk utenfor skolen.
Etter knappe to måneder på
Hylkje, er de to fornøyde med
valget av folkehøgskole.
– Jeg søkte meg her først og fremst
på grunn av skrivelinjen og linjetilbudene generelt. Jeg har hørt
mye bra om Åsane folkehøgskole,
og så er den jo nær Bergen med
sitt gode kulturtilbud, forteller
Nystad.

Ingrid Børvann

– Absurd å kutte støtte
I gangen satt Rudi Christiansen
(21), Katarina Nygård (19) og
Tina Mari Ljosland Egra (19) med
tallerkene sine fra lunsjbuffeten.
Også de er glade for at de valgte å
komme til Åsane folkehøgskole.
– Det er kjempeflott her, bedre
enn forventet faktisk. Det skjer
ting hele tiden. Det er nesten
slik at jeg ikke husker sist uke,
for det skjer så mye hver dag, sier
Nygård.
Det engasjerte dem da Hofslett
tok opp Høyre sin kamp for å
fjerne støtten til folkehøgskolene.
– Det er helt absurd at de vil kutte
pengene. De forstår ikke hva et
år på folkehøgskole går ut på,
forteller Christiansen.
ABSURD Å KUTTE: Politikerne forstår ikke hva et år på folkehøgskole går ut på, sier Rudi Christiansen. Her med Katarina
Nygård og Tina Mari Ljosland Egra.

