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Julekonsert
Lørdag 9. desember inviterte Karmøy folkehøgskule til julekonsert i nye Kopervik kirke. Etter at Kopervik kirke brant
ned i 2010 har vi hatt julekonserter i Avaldsnes kirke, derfor var det ekstra kjekt å være tilbake i hjemkirken vår i
Kopervik. Og det ble en flott konsertopplevelse for de litt over 50 frammøtte. Rektor Sigbjørn ønsket velkommen og
sa at han var stolt over ungdommene våre, og han var nok enda stoltere etter konserten!
Konserten hadde stor variasjon - fra Skolekorets «Stille natt» og «Det lyser i stille grender» via Vokallinjens «Deilig
er jorden» og Minikorets «Vitae Lux» til en rekke flotte soloinnslag med klassiske «Ave Maria», «O helga natt» og
«Mitt hjerte alltid vanker», internasjonale «Christmas Song» og «Have yourself a Merry little Christmas», svenske
«Himlen i min famn» og nyere julesanger som «Himmel på jord» og «Nordnorsk julesalme».
Dirigent og primus motor for hele konserten var vokallærer(vikar) Christoffer Utvik. Vi gratulerer både han og elevene
med det som mange etterpå mente måtte være folkehøgskolens beste julekonserten i manns minne!

Vi ønsker dere en riktig
god jul og et godt nytt år!!
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20 år siden Utgarden
Det er i år 20 år siden skolen vår skiftet navn fra Utgarden til Karmøy. Følelsene og meningene omkring navneskifte var
sterke og diskusjonen gikk høyt. Og mange tidligere elever ble skuffet da det ble vedtatt at skolen deres skulle få nytt
navn. Fortsatt er det mange tidligere elever og eldre folk på Karmøy som bruker Utgarden-navnet.

HEI
Vi har hatt en flott start på året. Derfra har det egentlig bare gått oppover. Med våre 95 elever går undervisning og internatlivet sin gang. Årets kull er virkelig en flott gjeng. De er kull nummer 111, om man tar utgangspunkt i at skolen ble
fast etablert på Eide i 1906.
”Jern skjerpes mot jern, menneske mot menneske”
Jeg er glad for å hver dag kunne treffe og være med så
kjekke elever og ansatte. Det å få oppleve forskjeller og
likheter, og å få ”bryne” seg på hverandre, er viktig for vår
utvikling som menneske. Elevene er her i 9 måneder, og vi
er stadig overrasket over hvor tydelig personlig vekst synes.

De flotte bildene dere ser på facebook og instagram er det
Torkild som har tatt.
Christoffer Utvik er vikar for Serine Iversen på vokal-linja.
Han kommer fra Avaldsnes og er engasjert i blant annet kor
og på Vikinggården på Avaldsnes. I tillegg til vokal-linja har
han minikor og skolekor. Takk for god innsats!

Serine og Marit er i permisjon. Vi håper de har det fint med
sine små, og synes det er svært hyggelig når de stikker
innom til oss. Marit har hatt en del tilsynsvakter og valgfag.

Jeg ønsker dere alle en fin adventstid med ”Ledestjerne” av
Einar Skjæraasen.

Torkild Groven er fremdeles vikar for Marit B. Wiestad på
linjene Puls og Baker&Konditor. Torkild bor på skolen og er
godt integrert som en viktig miljøfaktor.

Med vennlig hilsen
Sigbjørn Toskedal
Rektor

Vi roper i denne natten:
Gi oss en vei å gå.
Gi oss ennå en stjerne
å feste øynene på.
Gi oss ennå et hjerte,
ikke av vest eller øst,
gi oss et hjerte som favner
all verden – og grenseløst.
Gi oss ennå å gråte
over vårt mørke sted.
Gi oss igjen å høre:
Fred over jorden. Fred!
Gi oss ennå å bryte
opp som de vise menn.
Gi oss i natt en stjerne,
og gi oss å følge den.
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NYTT KARMØY-HILSEN
Da er et nytt nummer av Karmøy-hilsen på vei ut til våre
venner i både inn – og utland. Vi takker vår superfotograf
Torkild Groven som har tatt de fleste bildene i bladet!
Karmøy-hilsen er inne i sin 17. årgang, og vi har inntrykk
av at mange setter stor pris på å få en hilsen fra Karmøy
et par ganger i året.
Bladet sendes gratis til alle tidligere elever og ansatte
ved Karmøy folkehøgskule. Dette koster selvsagt en god
del penger, både til utforming, trykking og porto.
Vi synes likevel det er viktig å ha et slikt blad for å holde
kontakten med alle dere som er gode venner av skolen.

Navnet Utgarden ble i Utgardsungdommen (forgjengeren til
Karmøyhilsen) forklart slik i 1966:
Når skulen her vart heitande
Utgarden, kom det av at Jon
Hovda som styrde her frå 1906
til 1922, då han døydde, hadde
teke mot sterke impulsar gjennom Viggo Ullmann sitt høgskulearbeid på Utgarden i Seljord.
Få norske skulemenn hadde eit
så klårt pedagogisk program som
Ullmann. Namnet Utgarden kom
hit og vart eit ord som bar i seg ei
maning om å løysa ut skapande
evner og vilje til rikare liv ute i folket. Det gjaldt ikke berre arven frå Utgarden i Seljord, men
heile den rike kulturarven som nye ætter skulle henta kraft
og inspirasjon frå til nye dagsverk”.

Olavskolen ble til Bømlo
Rauma ble til Molde
Fredtun ble til Stavern
Øytun ble til Alta
Borgund ble til Ålesund
Vågan ble til Lofoten
Trondarnes ble til Harstad
Sandvik ble til Helgeland
Fortsatt har mange av folkehøgskolene sine gode gamle
navn. Det blir spennende å følge med hvem som blir
de neste til å skifte navn – kanskje Solborg, Lundheim,
Sagavoll eller Toneheim?

Idag er nok de fleste enige i at navneskiftet var et fornuftig
vedtak, ikke minst markedføringsmessig. Og vi er slett ikke
den eneste folkehøgskolen som har endret navn, det har
blitt en rekke navneendringer i årene etterpå, og i likhet
med oss har mange skiftet til lokale stedsnavn.

Send oss gjerne en julehilsen inn på 		
kontornummer 3361.05.02569

Redaktør:
John Kristian Hausken

Opplag: 3000 eks.

E-post: adm@karmoy.fhs.no
Tlf. 52 84 61 60

Frivillig kontigent,
bruk gironr. 3361.05.02569
To utgivelser årlig i juni
og desember

Adresse: Postboks 264
4291 Kopervik

Send gjerne innlegg, hilsener, tips,
idèer, ris og ros til
jkhauske@online.no
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Årets elevkull er det 111. i rekken siden starten på Eide i 1906. Etterhvert som ukene har gått lurer mange av oss som jobber på skolen på om dette blir tidenes beste kull. De er utrolig aktive, vi har hatt uvanlig få disiplinærsaker, de har lite
fravær, de fleste av dem elsker å synge og vi har det utrolig kjekt sammen. Så hvis dette fortsetter, lever de virkelig opp
til 1-erne i kullnummeret sitt.
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PANGSTART

TRAKTORSAFARI
De 2 siste årene har jeg tatt med meg elevene på Reiseliv-spansk på traktorsafari til Eikemostølen, til gårdene på den
veiløse siden av Åkrafjorden ”der ingen skulle tru at nokon kunne bu”.
Ideen med traktorsafari er hentet fra New Zealand, og det er bare her på Eikemo du kan oppleve dette i Norge.
dekning. Neste formiddag tok vi turen til fots ned til sjøen
igjen. Geir Arne skadet seg i en alvorlig ulykke tidligere i år
og hadde ikke fått sertifikatet sitt tilbake (Det var derfor en
annen som kjørte oss opp til stølen i år? Jeg hadde bestilt
middag, og vi fikk servert deilig lapskaus fra Åkrafjordtunet.
Til dessert var det lefser. Geir Arne vet ikke hva godt han
skal gjøre for gjestene sine så han ordnet med fiskestenger
sånn at noen fikk prøvd fiskelykken i elva. Da elevene i fjor
hadde vurdering av året kom traktorsafarien høyt opp på
lista over ting som hadde vært en positiv opplevelse – noen
syntes faktisk at det var enda bedre enn Spaniaturen.
Det er ganske fasinerende å oppdage steder som Eikemo
der det nesten ikke bor folk, og hvor annerledes deres liv
er i forhold til det stresset og travelheten en kan oppleve
andre, mer befolkede steder.. Det kan være godt for ungdommene og se at det faktisk går an å leve sånn i 2017.
Og hvor forskjellig tilværelsen er for de som velger denne
måten å bo på enn de som bor i store byer.

PANG-start på skoleåret
Samme kveld som skoleåret startet, dro vi med oss de nye
elevene til Kopervik på konsert.
Hydro hadde invitert til gratiskonsert i forbindelse med
50-årsjubileet for fabrikken på Karmøy, og innvielsen av
en ny teknologipilot hvor man skal produsere verdens
mest klima- og energieffektive aluminium
Sammen med 8.000 mennesker på festplassen i Kopervik
fikk vi oppleve en opplagt Alan Walker, som feiret 20-årsdagen sin med konsert i Kopervik.

Walker satte skikkelig fyr på Festplassen med sin særegne
stil og med moderne pyroteknikk.
Tilstede på konserten var også konserndirektør i Hydro,
Svein Richard Brandtzæg, ordføreren på Karmøy og flere

ministre med statsminister Erna Solberg og olje- og
energiminister Terje Søviknes i spissen.

Eli K. Haaland
Turen starter fra Teigland (Åkrafjordtunet) med båttur til
andre siden av fjorden der Geir Arne venter med traktor og
passasjerhenger. Turen snegler seg opp den bratte grusvegen mens sjåføren selv guider og forteller med humoristisk
snert underveis. Landskapet åpner seg, og vi kjører forbi
sjarmerende gårdstun på Eikemo der 3 – 4 personer bor
fast hele året. En ting som overrasker er alle de gamle
bilvrakene som befinner seg der, men det er nok fordi det
skal mye til for å få dem tilbake til fastlandet. De har hatt
en ferge der og fått fraktet noen over fjorden, men det
krever mye arbeid. Til slutt når vi fram til Eikemostølen, 6
kilometer fra fjorden. Rundt på stølsvollen ligger stølshus
fra 1800-tallet og en ny, flott lavvo. Her er det stille og
fredelig, bare lyden av elvebrus og bjelleklang - og ingen
mobildekning. Du kan spise medbragt niste ute eller inne
i lavvoen, of hvis du vil kan du få kaffe kokt på bålet. I år
spurte jeg om det ar mulig å få overnatte på Eikemo, og det
var ikke noe problem. Vi var rundt 20 stk., og alle fikk plass.
Vi hadde en fin ettermiddag og kveld med spill og lek både
ute og inne , og noen sprang rundt og lette etter mobil-
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Vi presenterer
VAKTMESTER ERLING ENDRESEN
Født: 1963
Utdannelse: Tryggheim Folkehøyskole, Fagbrev som
tømrer og møbelsnekker
Familie: Gift, tre voksne barn og ett barnebarn
Tidligere jobber: Jobbet som selvstendig tømrer, 10
år på Aski, attføringsbedrift som veileder.
Jobber med: vaktmester
Hvorfor jobber du på folkehøyskole: Har gode minner fra egen tid på folkehøyskole. Her er det kjekke
kolleger og flotte ungdommer samtidig som jeg får
bruke snekkerkunnskapene mine. Jeg får utvikle meg
og lærer mye nytt på mange fagfelt. Jeg har alltid hatt
lyst til å være vaktmester og liker spesielt godt at det
er så allsidig.
Hvordan trives du? Jeg har det veldig bra og trives
godt. Kjekke folk og allsidige oppgaver.
Dine 3 beste egenskaper: Hjelpsom, positiv og allsidig.
Et gyllent øyeblikk fra Karmøy FHS: Når lærerlaget
«The Dreamteam» slo alle elevlagene i volleyballturnering :)
Da lurte jeg elevene godt: Som vaktmester er jeg
brannansvarlig på skolen. Jeg lager brannøvelsene
og liker aller best de øvelsene som er før kl. 07:30.
Da kommer det mange trøtte og forskremte fjes ut
dørene og synes det er helt unødvendig med sååå
tidlige øvelser. :)
Visdomsord: Usikker på hvem som har skrevet dette
diktet, men det sier noe om å godta alle for den de
er:

NOK EN HØST MED BUDSJETTBRÅK

Favorittfag:
snekring
musikk:
Vamp, Sting
Tv-program:
Action-filmer
Mat: Liker
veldig godt å
grille all slags
mat eller å
lage pizza i vår vedfyrte steinovn.
Er aller mest glad i lam.
Interesser: Friluftsliv. Har vært speider siden jeg var
liten.
Jeg liker også godt å reise rundt i Italia.
Uttrykk: «ska sei`»

– Jeg er veldig glad for at vi fikk reddet folkehøgskolene i budsjettavtalen, sier Venstreleder Trine Skei
Grande.
– Vi har mer behov for folkehøgskolen enn noen
sinne. De er et viktig tilbud for mennesker som
ønsker en alternativ skolehverdag. Folkehøgskolene
lar folk – spesielt ungdom – finne motivasjon, interesse og retning, og de får venner for livet, sier Skei
Grande.

– Markeringen utenfor Stortinget og samtaler med
politikere i ettertid viser at folkehøgskolene står
sterkt. Spesielt takker vi KrF og Venstre for å ha nullet ut kuttene – også denne gangen, sier Netland.

Takk for støtten!
– Vi er glade for støtten hele opposisjonen på

REKORDMANGE I
Denne høsten begynte over 7.600 nye elever på folkehøgskoler over hele landet. Det er tredje året på rad med
rekordtall.

Skei Grande

Hareide

gjengen etter middag (forøvrig med TORSK på menyen!)
samme dag som stormen Ylva raste i Nord-Norge. På
spørsmål om hvorfor de valgte Karmøy svarte flere at de
ønsket å reise langt bort fra kulde og snø. Mange valgte
oss også fordi vi er skolen hvor du velger to linjer.

– Dette er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig
flere elever er slitne etter karakterpress på videregående,
og sier de ønsker seg et annerledes år før videre studier.
Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene
å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære videre, sier
informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene Marit Asheim.
7.640 elever begynte på de 80 folkehøgskolene som finnes i Norge i 2017. Det er en vekst på 2 prosent fra forrige
skoleår.

Så er det
ein annan
som er så klok
at ilag med han
er eg klok eg og.

– Elevveksten de siste årene er tydelig tale fra norske
ungdommer: Vi trenger folkehøgskolene, sier Asheim.

REKORDMANGE II
Dette skoleåret har vi 15 elever fra Nordland, Troms og
Finnmark på Karmøy folkehøgskule. Dette tror vi må være
ny rekord med nordlendinger– uten av vi har tatt oss tid til
å sjekke gjennom elevlister for alle årene siden 1906. Noen
av oss husker at vi hadde fem finnmarkinger en gang tidlig
på 2000-tallet, men 15 stk er jo ganske utrolig!
Erling har en allsidig jobb!
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Glad for å redde folkehøgskolen

Stortinget har vist folkehøgskolene i høst, sier Odd
Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.
Under demonstrasjonen utenfor Stortinget 17.oktober viste alle sju opposisjonspartier sin misnøye med
Regjeringens kuttforslag.

TO KLOKE
Det er ein
som er så klok
at i lag med han
skjønar eg
kor dum eg er.

Solberg-regjeringens budsjettforslag ble nok en gang
et slag i ansiktet for folkehøgskolene. For tredje
gang på fire år foreslo regjeringen kraftige kutt i støtten til folkehøgskolene, og man kan lure på om dette
er et politisk spill. Legger Høyre/Frp opp til kutt for
dermed å ha noe å gi i forhandlingene med støttepartiene etterpå?

Kuttforslagene resulterte som vanlig i et sterkt engasjement, både på grasrota og sentralt. Over 4000
nåværende og tidligere elever demonstrerte utenfor
Stortinget mot Regjeringens kuttforslag. Alle sju
opposisjonspartier var også med. Og resultatet ble
heldigvis at de planlagte kuttene ble fjernet.
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Vi synes det er veldig artig at så mange ungdommer har
tatt den lange veien nordfra til oss på Karmøy. Vi samlet
KARMØY HILSEN - DESEMBER 2017

På bildet ser vi bak fra venstre Nikolai fra Mo i Rana,
Andrea fra Fauske, Maja fra Steigen, Marie fra Bodø, Ratee
fra Alta, Mie fra Sortland og Andrea fra Alta. Foran fra
venstre ser vi Henny fra Nordreisa, Isak fra Narvik, Sondre
fra Alta, Nikolai fra Øksfjord, Louise fra Alta og Terese fra
Hammerfest. Ingvil fra Fauske og Ingvill fra Harstad var
ikke tilsted da bildet ble tatt.
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Årets halloween ble feiret med både spøkelseshus og
skumle kostymer på skolen. På bildet ser vi Celine og
Vidya-Helene.

Vi holder fast ved tradisjonen med Miljøkvelder for psykisk
utviklingshemmede. I begynnelsen av desember hadde vi
førjulsfest med grøt, godt program og god tid til sosialt
samvær. En flott kveld som både gjestene og elevene våre
satte pris på.

Vi har hatt en uvanlig våt høst på Karmøy. Men heldigvis
glimter det til med godvær innimellom, og da er vi kjappe
til å komme oss ut! Her fra en sagnomsust overnattingstur
på herlige Sandvesanden i september.

Så fikk elevene våre oppleve snø på Karmøy! Og selv om
det bare var 10 cm og lå i tre dager skapte snøen stor
glede og aktivitet. Snøballkrig, laging av snømann og
snølykter, fotballkamp i snøen og turer i et snødekt landskap. Herlig førjulsstemning!!

