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Møt friluftsman-
nen fra Andøy i 

et ekslusivt 
intervju

s.2Flykningsstrøm til Andøy

På grunn av tra-
gedien i Syria og 
Afghanistan har 
dette ført til at 
mange tusen barn 
og voksne har 
kommet til Nor-
ge. Noen av disse 

flyktnin-
gene har 
bosatt seg 
på selveste 
Andøya!
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Friluftsmannen fra Andøy
Friluftsmannen fra 
Andøy Geir-Einar 
Solvang bor på Bø 
i Andøy,han har 
en samboer og fire 
barn, og er veldig 
glad i naturen og fri-
luftslivet. 
På spørsmål om hva han 
liker å drive med på fri-
tiden, svarer han at  og  
idrett er en stor del av fri-
tiden. Han trener  ca 3-4 
ganger i uken. Det han 
husker best fra  sin barn-
domstid var at dem var 
veldig mye ute og gleden 
de hadde av det både vin-
ter og sommer. De lekte 
mye på ski og skøyter og, 
lagde konkurranser som 
skiskyting og skøyteløp. 
På sommeren spilte de 
mye fotball og, lagde fri-
idrettskonkuranser med 
høydehopp lengde 60 me-
teren osv. Geir-Einar sier 
at han husker også veldig 
godt tiden som ung på 
kaia, de lærte å egne line 
og å skjære torsketunger. 
Slik lærte de også å tjene 
penger. Det å være ute i 
friluft og nyte dagene med 
jakt og fiske eller fjelltu-
rer og fjæaturer er dette er 

hans fristed og han elsker 
friluftslivet og det mang-
foldet som ligger der.
Geir-Einar er Maz-
da-frelst, og har hadd til-
sammen 6 Mazda biler. 
Når han kjører bil, hører 
han ofte på musikk, da 
går det i forskjellige sjan-
ger, musikksmaken hans 
spender seg til alt ifra 
danseband til heavy-rock.
Når Geir-Einar var barn, 
husker han spesielt godt 
utetiden der de også gjor-
de rampestreker som 
gulrotslang, og isaporg-
nikking på vinduer for så 
stikke av og gjemme seg
 Han sier at man ikke må 
tro på alt som blir sagt i 
medier, fordi det ikke nø-
devendigvis alltid er en 
sannhet. Videre råder

Redaksjonen har ordet
10.klasse på Risøyhamn 
Skole har hatt et avispro-
sjekt i oktober og novem-
ber. Dette prosjektet var 
lærerikt og meningen 
med dette var å lære om 
ulike sjangrer som du 
finner i en avis. Vi har 
lært om reklame, artikler, 
intervju, leserinlegg, de-
battinlegg, redigering og 
layout. 

Produktet vårt er denne 
avisen, og vi håper du får 
glede av å lese den.

Redaksjonen: 
Maria Haugen, Julie 
Mikkelborg Enoksen, 
Karoline Lundemo, Ale-
xander Belmonte Johan-
sen og Niklas Leander 
Vollan Grav. 



4 5

Det store 
øyeblikket i 
Marte sitt liv

Marte Ceci-
lie Mikkelborg 
Enoksen er en 
27 år gammel 
kvinne som bor 
på Tøyen i Oslo.  
Hobbyene hen-
nes er å kite, 
trene og reise. 
Hun interesse-
rer seg også for 
friluftsliv. De tre 
ordene hun vil-
le beskrevet seg 
selv med er glad, 
engasjert og nys-
gjerrig. På skolen 
ville hun si at 
hun var flink og 
gjorde sitt beste 
og at det beste 
faget var kunst 
og håndverk og 
det verste var 
historie.

Marte er lærer 
på Ammerud 
Skole i Oslo 

og hun har en 
3.klasse. Hun 
syntes det er 
fantastisk, ut-
fordrende og 
givende og hun 
trives veldig godt 
å være sammen 
med barn. Det 
beste med job-
ben er at hver 
dag blir hun 
møtt av smilen-
de barn og den 
opplevelsen hun 
får når en elev 
mestrer noe for 
første gang.

Hennes beste 
minne må nok 
være de tre må-
nedene i Sør 
Afrika hvor hun 
jobbet på en bar-
neskole og stu-
derte. Mens hun 
var i Sør Afrika 
møtte hun sin 
nåværende kjæ-
reste som heter 
Jonas Bak Fos-
dal. Hun møtte 
han i februar 
2013 i Cape 

Town. Nå bor 
de sammen i en 
leilighet i Oslo.

Et veldig godt 
minne Marte har 
var når hun gikk 
opp på toppen 
av Kilimanjaro, 
Afrikas høyeste 
fjell ved solopp-
gang og det var 
nydelig sa hun. 
Turen tok totalt 
7 dager. 5 dager 
opp og 2 dager 
ned. Grunnen 
til det var at de 
skulle unngå å 
bli høydesyk så 
måtte man gå 
gradvis opp. Fjel-
let er 5885 moh 
nevnte hun på 
slutten. Et an-
net veldig godt 
minne var de to 
gangene hun fikk 
gleden av å bli 
storesøster.

Marte er opp-
vokst her i 
Nord-Norge 
men flyttet sør-

over for å ta 
lærerutdannel-
sen og der ble 
hun. Hun har 
lyst å tro at hun 
vil flytte nord-
over men at det 
kan kanskje bli 
vanskelig å få 
dansken med seg 
og med det fak-
tumet at hun er 
veldig fornøyd 
med tilværelsen i 
Oslo.

Om 10 år ser 
Marte for seg 
at hun bor i et 
rekkehus i Oslo. 
Hun har to barn, 
hun er gift og 
hun er fremdeles 
lærer.  

Av : Julie Mik-
kelborg Enok-
sen. 
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Rus er overhode 
ikke noe positivt 
for helsen, det 
ødelegger veldig 
mye på innsiden 
av kroppen til den 
som bruker rus. 
De vanligste for-
mene for rus som 
blir brukt mest av 
mennesker nå til 
dags er røyk og 
snus. De to type-
ne er de som blir 
brukt aller mest, 
og som folk flest 
blir avhengig av 
bare etter 1-3 gan-
ger etter de har 
prøvd dette ut. 

Det er mange uli-
ke årsaker til at en 
person begynner 
og ruse seg, noen 
har det vanskelig 
hjemme, noen må 
gjøre det for og bli 

likt av andre, 

Eller noen gjør det 
gjerne for og være 
tøff, også går det 
virkelig galt. Mange 
tenker som så at det 
går jo fint og være 

tøff denne ene gan-
gen forran vennene 
mine, trenger jo 
ikke gjøre det mere 
etter denne gangen. 
Men det man ikke 
tenker over er at 
det er så utrolig lett 
og bli avhenigig av 
rus, etter bare noen 
få ganger. 

Alkohol er også en 
form for rus, og 
dette er egentlig 
gift. Det betyr at 
alkohol ikke er noe 
bra for kroppen 
og værtfall ikke 
bra for hjernen.    

Mange ungdom-
mer vil teste ut fes-
ting i tidlig alder, 
der det er innblan-
det alkohol som 
oftest. Ungommer 
drikker alkohol 
og  tenker selv at 

det ikke er farlig 
om de bare drikker 
litt, det sier de alle. 
Men om man først 
begynner og drikke 
alkohol, vil dette 
påvirke kroppen 
og du vil ikke kla-
re og slutte. Det er 
veldig farlig, fordi 
kroppen ikke er 
helt ferdig utviklet 
enda, som vil si at 
kroppen ikke tåler 
mye. (vil si i 14-18.
års alderen)
Mange spør seg selv 
spørsmålet «hvor-
for gjør vi dette 
egentlig?» 

Jeg personlig ten-
ker at det kan være 
fordi det er gruppe 
press, eller at man 
rett og slett øn-
sker og være tøff 
ovenfor vennene 
sine. Sånn skal det 
ikke være, man 
skal ikke trenge 
og gjøre noe farlig 
med livet sitt for 
og komme inn i 
en gruppe. Det er 
helt patetisk, dette 
må vi virkelig få en 
stopp på.
Stopp på? hvordan 
i all verden skal vi 
få stopp på dette, 
vi er over 5 milli-
oner i Norge, og 
nesten halvparten 
bruker rus, hvor-
dan skal vi få stopp 
på dette da? Nei, 
det går ikke. Vi 
kan så klart gjø-
re det vi kan, 
men det 
er ikke 
stort. 

I Norge bruker 
veldig mange 
rus, dette skjer 
også blant ung-
dommer. 

Ungdom og rus
 
Dette viste du 

ikke om 
Folden

av: Julia Solvoll
Børge Kjetil Fol-
den.  Tidligere 
fotballproff. Kler 
seg alltid bra, og 
er godt likt av 
alle. Alder er 47 
år, bor i Risøy-
hamn sammen 
med sine to dø-
tre, Annabel og 
Andrea, og kona 
Lourdes.

Børge sier at bridge 
og fotball er det han 
brenner for på friti-
den. På dagtid jobber 
han på Risøyhamn 
skole. Som matte og 
naturfagslærer.  Da vi 
gikk over på temaet 
mat ble Børges tone-
fall et hakk kvikkere, 
Børge sier at er veldig 
flink til å laget mat 
særlig norsk mat. 
Favoritt maten hans 
er pinnekjøtt, men 
han spiser det bare en 
gang i året.

Det viktigeste i Bør-
ges liv er familien og 

jobben hans. At fami-
lien hans har 
det bra er et must for 
familiefaren. Og det 
at han trives på jobb 
med gode kollegaer er 
viktig tilføyer han.

Den beste dagen i 
livet mitt var selvsagt 
da den eldste datteren 
min kom til verden 
og tre år etter på den 
yngste forteller Fol-
den stolt. De to dage-
ne deler førsteplassen.  
Børge seier at famili-
en betyr alt for han og 
det er de som oftest er 
i tankene hans.

Mitt mål i livet gjen-
tar Børge, mitt mål i 
livet er vell og ha det 
bra med meg selv, og 
de jeg er rund, påvir-
ke de positivt til og ta 
gode valg.

Mitt favoritt klesplagg 
er mellomblå dres-
sjakke, som kun bru-
kes til høytider, for da 
skal jeg se ekstra bra 
ut forteller Folden

Manila i Filippinene 
er Foldens favoritt 
plass, mest fordi det 
er varmt der. Vi er der  
ofte siden kona mi 
har familie der.

I fjor sommer, be-
gynner Børge, sa jeg 
at viss det ble kunst-
gressbane her i lille 
Risøyhamn skulle jeg 
sove en natt på den, 
ute i åpen himmel. 
Det ble offisielt noen 
dager etter på, og 
kunstgressbanen sto 
ferdig i Risøyhamn på 
slutten av sommeren. 
Jeg holdt mitt ord og 
det tok ikke lang tid 
før jeg hadde satt opp 
telt midt på banen. 
Det er nok det sprø-
este jeg har gjort ler 
Børge.   

Når jeg spør Folden 
om hva han angrer 
mest på i livet, svarer 
han fort at han heller 
angrer på de tingene 
han ikke gjorde.

Da jeg var ungdom 
var Nelson Mandela 
forbilde mitt, mens nå 
er det Barack Obama 
fordi at han gjør så 
mye bra, tenker på 
andre og løser flere 
problemer enn han 
lager selv.

Folden sier at han 
sluttet med seriøs fot-
ball fordi at det ikke 
var noen lag å spille 
på. Men han trener 
fortsatt litt fotball.  
WEST HAM, TIL OG 
BODØ GLIMT er de 
beste lagene halvveis 
roper Børge inn i tele-
fon røret. 

Børge sier at med 
familie og utdannelse 
har jeg mer enn lyk-
kes i livet. 

Som russ var jeg med 
der det skjedde for å 
si det sånn ler Folden.
 
Det flaueste jeg har 
gjort i hele mitt liv 
var da jeg gikk på 
ungdomskolen og var 
forelsket i en jente. 
Jeg mannet meg kraf-
tig opp og ringte hjem 
til jenta, så tok mora 
telefonen, nå i etter-
tid er det noe av det 
flaueste jeg har gjort, 
sier Folden. Men vil 
ikke røpe hvem jenta 
var. ” uansett hvor 
mye du spør nekter 
jeg og fortelle hva hun 
heter” ler Folden.
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En sak som blir 
belyst i dag i 
vårt distrikt, 
er hvor gamle-
hjemmet i An-
døy skal plasse-
res. I dag ligger 
gamlehjemmet 
på Åse, det er 
litt lengre nord 
enn sør på øya. 
Saken henven-
der seg slik at, 
det skal bygges 
et nytt gamle-

hjem. Spørs-
målet er hvor 
det skal være 
plassert. Noen 
politikere me-
ner at det nye 
gamlehjemmet 
skal bygges på 
Andenes. Og 
andre mener at 
det skal bygges 
et nytt på Åse, 
eller plasseres 
midt på øya. 
Andøy kom-
mune er ikke 

bare Andøy, 
men hindøya 
er også en liten 
del av Andøy 
kommune. Før 
de som bor på 
lengst sør i An-
døy kommune 
på Hinnøya, 
må jo uansett 
kjøre lengre for 
og komme til et 
gamlehjem hvis 
dette skal plas-
seres midt på 
øya. I mine øyer 

blir det derfor 
litt før dumt å 
plassere et nytt 
gamlehjem på 
Andenes. Selv 
om Andenes er 
Andøys kom-
munesenter 
så er kom-
munen vår en 
lang kommu-
ne, og alt kan 
ikke være der 
ute. Andenes 
er også veiens 
ende, man kan 

ikke kjøre vi-
dere, for det er 
bare hav. Når 
man skal plas-
sere et så viktig 
bygg, burde 
man tenke på 
andres mulighe-
ta før og kom-
me seg fram til 
dette bygget.

La oss si at det 
nye gamlehjem-
met blir plassert 

på Andenes. En 
gammel mann 
i forfjorden blir 
så syk og dårlig 
at han må flyt-
tes på et gam-
lehjem. Kona 
hans blir bo-
ende hjemme, 
og ho må kjøre 
7mil en vei for 
og dra på besøk 
til mannen sin. 
Det blir 14 mil 
fram og tilbake. 
Istedenfor at 

innbyggerne i 
kommunen kan 
dele likt. 

Hvis gamle-
hjemmet blir 
på Åse, må 
damen fra for-
fjorden bare 
kjøre 3-4mil og 
6-8 mil fram 
og tilbake. Ei 
dame eller en 
mann fra An-
denes hadde 
også måtte kjørt 

3-4mil før og 
besøke sin. 

Det har vært 
snakk om å 
bygge to gamle-
hjem, som nok 
er det mest ide-
elle for alle inn-
byggerne. Men 
det blir dyrt, og 
som alle vet er 
det ikke økono-
mien i kommu-
nen det beste.
 

G a m l e h j e m  d e b a t t e n
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FEM PÅ
 GATA MED 
ALEX
Flere og flere per-
soner lar være å 
stikke foten ut av 
døra om dagen og 
er blitt bestevenn 
med sofaen, dette 
er en katastrofe.

Jeg gikk rundt på ga-
tene her i gården og 
spurte folk jeg traff 
om et veldig enkelt
spørsmål, jeg spurte 
følgende: “Hvor ofte 
trener du i uka?”
Dette var den re-
sponsen jeg fikk:

“Jeg trener 2 -3 gan-
ger i uka på tre-
ningssenter og drar 
også ofte ut i marka 
og går”
(Jente, 17 år).

Jeg spaserte videre å 
var overrasket over 
hvor aktiv folk er, jeg 
snublet over et par
og stanset dem for 
så å stille samme 
spørsmålet.

De måtte ta seg en 
god tenkepause og 
en snar diskusjon 
før de kom fram til 
at de
egentlig aldri trener, 
mens jenta i forhol-

det påpeker det at 
gutten alltid ligger 
på
sofaen og glafser i 
seg hurtigmat.

Da går jeg videre å 
ute midt i parken ser 
jeg en mann som står 
med en benk og
lufter hunden, han har 
på seg en trenings-
bukse og lett tøy.

Jeg stiller han samme 
spørsmål.
Svaret er oppsiksvek-
kende:
“Jeg trener aldri”, 
(Pensjonert mann, 96 
år).

 Forfatter: 
Brynjulf Jung 

Tjønn

 Denne boka 
handler om 

Henrik. Hen-
rik er en ung-
dom som har 
en onkel han 

har blitt veldig 
glad i. Hen-

rik har mange 
ting å tenke 
på, onkelen 

er døende og 
Henrik har 
jenteproble-
mer. Kjersti, 
forelskelsen 
hans, drar 

bort før Hen-
rik får kysset 
henne men 

Henrik sier 
allikevel til 

onkelen at han 
kysset henne. 

Henrik får 
dårlig samvit-
tighet av dette 
men da Kjersti 
kommer hjem 

kysser hun 
han. Onkelen 
har ikke lenge 
igjen og blir 
frustrert og 

sur pga det og 
det går utover 
Henrik. Hen-
rik syns det er 
så vondt å se 

hvordan onke-
len blir værre 
og værre hele 
tiden og ikke 
kunne hjelpe 

han. 

 Denne boka 
er en nydelig 
bok. Boken 
er skrevet av 
Brynjulf Jung 
Tjønn, og den 
er helt fantas-

tisk. Boken 
er lett og lese 
og du klarer 
å følge med 
hele tiden. 

Når jeg leste 
boka fikk jeg 
en følelse av 
at det var jeg 
som var Hen-
rik. Boken er 
skrevet på en 
bra måte som 
får meg til å 

forstå det som 
skjer. Selvom 
jeg ikke er en 
så stor “fan” 

av nynorsk 
så synes jeg 
likevel at “så 

vakker du er” 
var skrevet så 
bra at det ikke 
hadde noe å 
si. Jeg syntes 
denne boka 

var bra og an-
befaler den 

sterkt.

Niklas 
Lorentzen

 
  

Så vakker du er
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Vi ville vite mer 
om flyktningsi-
tuasjonen her i 
Andøy og derfor 
kontaktet vi Her-
mod
Bakkevold. Vi 
fikk svar på ak-
kurat det vi lurte 
på og vi fikk opp-
datering hvordan 
det er.
I følge Bakkevold 
har det kommet 
47 flyktinger til nå 
men det forventes 
å komme 48 i de
neste dagene. 

I løpet av 2016 
kommer det 50 
flyktninger til.  De 
fleste flyktningene
kommer til å bo-
sette seg på Ande-
nes, men det skal 
også komme 2 
familier til Risøy-
hamn.
De som kommer 
direkte fra en 
flyktningsleir må 
gjennom en ekstra 
helsekontroll og 
masse
registrering hos 
politiet osv. Det er 
mye registrerings-
arbeid for de som 

kommer fra en 
slik
leir. Men de som 
allerede har bodd 
på et asylmottak 
en god stund og 
som har
oppholdstillatelse 
trenger ikke så 
mange spesielle 
registreringer når 
de kommer. Alle
flyktningene skal 
på et introduk-
sjonsprogram 
som varer i to år. 
Av alle flyktninge-
ne som
har kommet til 
Andøy er det flere 

barn enn voksne. 
Det er ingen barn 
som har kommet
alene, men vi har 
flyktningbarn 
som kommer 
med familier. Alle 
15 ungdommene 
går på
skole og 5 begyn-
ner i barnehage 
etter nyttår.
Vi fra tiende klas-
se ved Risøyhamn 
skole, ønsker dem 
hjertelig velkom-
men!
av: Julie E og Ka-
roline L

Flyktningsstrøm til Andøy!
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