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Kambodsja-retur med målselvlefse
MÅLSELV: John
Daniel Solhaug har
for lengst trykket
Kambodsja til sitt
bryst. Til høsten skal
målselvpresten til-
bake for å hjelpe sin
datter med å starte
høgskolestudiet innen
ansvarlig turisme. Og
med seg i kofferten
har han blant annet
ekte målselvlefse.
Vera Lill Bjørkhaug

Selve studietilbudet tar datteren
Katrine Solhaug seg av. Hun
jobber for tiden med lærerne om
selve studieopplegget, og sørger
for at alle er godt nok forberedt.
Så langt har det kommet med 18
studenter som er klare til å starte
til høsten. Én av mulighetene er å
ta deler av bachelorgrad i rei-
selivsledelse, som er et samarbeid
med Norsk Hotellhøgskole ved
Universitetet i Stavanger.

Studie med ministerstøtte
John Daniel skal blant annet stå
ansvarlig for de hyggekveldene
som skal arrangeres én gang hver
uke for studentene. Den folkelige
presten tror ikke det vil by på
problemer å underholde nord-
boerne som går på skole langt
hjemmefra.

– Jeg har en masse ideer til ting
vi skal gjøre. Blant annet har jeg
tenkt å ta med meg ei kveite i
kofferten, som sikkert vil gjøre
suksess på grillen. Og for ikke å
glemme den fantastiske lefsa til
Marit Evenmo, sier Solhaug.

Han sier at det for en stor del er
studenter fra Norge, og også fra
Sørreisa, Lenvik og Målselv.
Solberg tror også at det kan
komme til noen etternølere som
kanskje ikke får studieplass i

Stavanger, tror han.
Med seg på veien har utdann-

ingen Global Studies og daglig
leder Katrine Solberg, en hilsen
fra miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim.

– Det å gi studentene praktisk
erfaring med denne type virk-
somhet er uten tvil verdifullt. I
den forbindelse er jo også
Kambodsja - som dere har valgt
å etablere dere i - et land hvor det
helt klart er viktig med en ansvar-
lig turistnæring, sier Solheim.

Ministeren er også enig i at an-

svarlig turisme må omfatte et
sterkt fokus på lokalmiljøet og de
økologiske sidene ved turisme.

Målselvpiken til Kambodsja
Ei eventyrlysten jente som tør å
prøve dette nye utdannings-
tilbudet er Stine Didriksen, som
sammen med kjæresten Thoralf
Utsi drar ned nå til høstsemes-
teret. Hun vokste opp i Takelvlia,
men har bodd litt sørpå og litt i
Tromsø. Hun kjenner John
Daniel både som prest og på
privaten, og hun innrømmer at
det er hans fortjeneste at hun nå

tar seg en studietur til det fjerne
Østen.

– Det kommer til å bli en helt
fantastisk opplevelse, og en
mulighet til å se mer av landet
enn om vi bare drar nedover som
vanlige turister. Ikke minst å være
omgitt av smilende, positive
mennesker, som John Daniel og
Katrine jo er, kommer til å bli ei
gedigen energioppladning, sier
Didriksen.

Hun har ingen erfaring med
reiseliv utover det at hun har
jobbet som servitør de siste tre
årene. Nå føler hun for en pus-

tepause fra jobben og kanskje
tenke hva hun har lyst til å gjøre
videre. Og Stine startet ambisiøst
da hun som fireåring «kuppet»
kongen på målselvbesøk, sprang
og satte seg på fanget til hans
nærmeste medarbeider og
dermed tok all oppmerksomhet
fra ordfører og det meste. Hun ser
med andre ord muligheten når
den plutselig byr seg fram.

– Vi gleder oss, men mamma
liker ikke noe særlig at vi drar til
Kambodsja, sier 27-åringen, som
likevel gjør som hun vil.

Nok en gang.

UNDERHOLDNINGSSJEF: John Daniel Solhaug drar til Kambodsja i september for å hjelpe sin datter med oppstarten studiene inne ansvarlig
turisme. Selv skal han bidra til hygge og kos. Bildet er fra da presten, hans datter og folk fra Global Studies var til fotosession i et kambodsjansk
fotostudio tidligere i vinter.

Helleristningsfeltet på Tennes:

Jens-Olav Løvlid

Nå har kulturetaten ved Troms
fylkeskommune sendt ut kon-
traktsforslag til interesserte
tilbydere på byggetrinn to som
ligger ovenfor og sør for den
gamle Prestegården på Tennes.

Ikke underskrevet
Arne Jan Pedersen, som jobber
mye med restaurering av his-
toriske bygg, har bygget første
byggetrinn i lag med Sverre
Løvmo. De gjorde seg ferdige
med siste rest av første bygge-
trinn for ca tre uker siden.

– Jeg har fått kontraktsfor-
slaget, men har ikke skrevet

under enda. Det aktuelle om-
rådet er ovenfor og sør for den
gamle Prestegården. Og første
byggetrinn ble vi ferdige med
for ca tre uker siden, sier Arne
Jan Pedersen.

Tilpasset rullestol
Også Kjersti Jenssen, som
driver Kjersti Jenssen
Arkitektkontor, har sin kon-
trakt liggende. Hun har tegnet
første byggetrinn som nå er
ferdig.

– Det har vært et veldig fint
samarbeid med de to som har
utført arbeidet. Jeg har gjort
ferdig mye av arbeidet for
andre byggetrinn allerede, men

det må gjøres tilpasninger
underveis etter hvert som bygg-
inga skrider fram, sier Kjersti
Jenssen.

Ernst Vidar Hansen hos

Brødrene Karlsen Anleggsdrift
AS sier de skal lage en
parkeringsplass nede ved veien.

– Så skal vi lage gangstier som
skal være tilpasset kjøring med

rullestol. Ved dette feltet blir det
mer gangstier med grus enn tre-
plattinger, sier Ernst Vidar
Hansen, og legger til at gangs-
tiene ikke blir asfaltert.

Videre utbygging til høsten
TENNES: I løpet av siste året har helleristnings-
feltet på Kirkely blitt ferdig med gangveier og ut-
kikkspunkt langs helleristningene. Dette feltet blir
betegnet som første byggetrinn. Til høsten går
man i gang med byggetrinn 2.

TREVAND-
RINGEN MED
SITTE-
BENKER; På
Kirkelyfeltet.
Arbeidet er
ikke helt ferdig
på dette bildet
som er tatt sist
i mai. Til
høsten starter
arbeidet med
byggetrinn 2
på feltet.


