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Huset vårt med baren i den gamle
geitestallen i forgrunnen. Langs
innkjørselen er det en 40 meter lang
geraniumshekk. Vi har laget fikenvin
av frukt fra fikentreet foran huset.

Pannekakestabler i El Torcal.

HumbleBee Home. Av Anette Langfeldt.

Et annerledes liv for en eks-konsulent –

Et bedre liv?

På tur langs jernbaneskinnene innover juvet
ved El Chorro. El Chorro er et kjent og populært
klatreområde. El Chorro er ca. 30 minutters
kjøretur fra HumbleBee Home.

Jeg var på besøk hos min
gamle arbeidsgiver i februar
2003 og møtte mange kjente
gjennom en lang og trivelig
lunsj. Som vanlig når man
møtes igjen etter flere år,
så får man spørsmålet ”Hva
jobber du med nå da?”. Da
jeg da kunne fortelle at jeg
driver et lite pensjonat i
Andalucía i Spania, så fikk
jeg raskt tilbakemeldingen
”Da må du skrive en artikkel
til Magacinet, for det høres
spennende ut.”

Undertegnede jobbet i fem og et halvt år
som konsulent i Andersen Consulting, fra
1994 til 2000. Et av årene hadde jeg permisjon og reiste jorden rundt. Det satte
fart i en del tanker om livet og livsstilen
som følger med enhver jobb i Norge.
Det ble først jobbskifte fra Andersen
Consulting til SOS-barnebyer, og derfra
til det ukjente – i den grad ”drømmen om
det gode liv” kan kalles det ukjente.

HumbleBee Home heter drømmen
... og den er stor og langsiktig. Noe tar
man med seg fra årene som konsulent,
bl.a. ”think big, start small, scale fast”,
og i vår visjon står følgende:
”Vi ønsker å være en smeltedigel for
uerfarne og erfarne reisende. Vi tilbyr
de uerfarne en trygg base hvor de kan
høste erfaringer fra de mer erfarne globetrotterne, mens vi gir de erfarne en
hjemlig oase. Vi vil gi begge grupper en
ekte opplevelse av stedet og landet de
befinner seg i. Vi ønsker å bidra til at de
får større åpenhet og toleranse og lyst til
å utforske andre folkeslag og kulturer.”
Dette er for oss viktige mål, og vi starter
smått i Andalucía, Spania. Først når vi har
en sikker driftssituasjon her, går vi videre

med den store drømmen – etablering av
neste HumbleBee Home. Hvor i verden
det blir, vet vi ikke ennå, men at det blir,
det er vi sikre på!

Det begynte i 2000

drømmen. Noenlunde beliggenhet visste
vi, det gjenstod å finne eiendommen.
Etter tre og en halv uke fant vi den og
ni uker senere fikk vi nøklene og skjøtet
– nå startet arbeidet for alvor. De fire
første gjestene (gode venninner) fikk
”gleden” av å vaske ned rommene sine
og skru sammen sengene!

Tre venninner fra jorden rundt-reiser
i 98/99 møttes til mimrekvelder med
bilder, rødvin og drømmer som etter
hvert ble en større og viktigere del av
Et skifte av livsstil
våre liv. Forretningsplan og konsept for
En konsulent er som poteten, kan
HumbleBee Home ble snekret sammen
brukes til alt. Det gjelder her også. Vi
av ideer og erfaringer høstet jorden
fungerer som murere, malere, vertskap,
rundt.
rørleggere, vaskehjelp, web-designere
Hele prosjektet har fellestrekk med en
(www.humblebeehome.com), kokker,
konsulents hverdag, med flere faser
gartnere, markedsførere, sjåfører, ja alt
i realiseringen
av
drømmen,
men litt mindre
En konsulent er som poteten - kan brukes
strukturert og
med en atskillig mer fleksibel tidsplan.
mulig. Fra dag til dag er det nye kunForretningsplanen tok form i løpet av 2
der, og alle skal møtes med et positivt
år, og budsjetter ble basert på en ukestur
ansikt. Dette er ikke jobbskifte, det
til Spania. Våren 2002 stiftet vi aksjedreier seg om et livsstilskifte, og det
selskap i Norge med oss selv, familie og
var dette vi ønsket oss sterkest etter
venner som grunnpilarer.
jorden rundt-reisen. Vi innså at vi ikke
Med litt penger på konto og store forvar økonomisk i stand til bare å reise,
håpninger dro vi i mars 2002 til Spania
vi trengte en inntekt. En kombinasjon
på enveisbillett for å realisere trinn én i
ble å finne et sted hvor ”verden” kunne

”
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Jentedagen 2003. Av Aina Småvik.

HumleBee Home. Av Anette Langfeldt.

Jentedagen

Den nærmeste landsbyen,
ca. 3,5 km fra HumbleBee
Home. Det går an å sykle
og gå opp på fjellet bak
landsbyen. Paraglidere og
Hangglidere svever rett som
det er ut fra kanten også.

Utsiktsbilde
mot juvet
ved El Chorro.

Anette (til venstre) og
Grethe nyter en drink på
terrassen utenfor baren.
Bordene er selvlaget med
flisemosaikk. Lampen er
en over 100 år gammel
gass gatelykt.

komme til oss. Latmannsliv er det ikke,
her er ofte arbeidsdagen opp mot 10-12
timer, men hvem teller timer når man
realiserer en drøm?
Driften er godt i gang, men prosjektet
er slett ikke sluttført. Høsten 2003 blir
det ny emisjon. Vi trenger kapital til
svømmebasseng og utvidelse av huset.
Vi ønsker også å bygge noen små hytter som kan fungere som skrivestue og
atelier.

Så markedsføringen: Vi ligger ca. én times
kjøretur nordvest for Málaga, i hjertet av
Andalucía, midt blant små, hvite landsbyer, mellom fjell og daler, mellom hav og
innsjøer. Vi har kjøpt en finca (småbruk)
med 25 mål tomt og hus med utvidelsesmuligheter. Fire dobbeltrom er klare til
utleie, og naturen rundt oss innbyr blant
annet til sykkelturer, fotturer og klatring.
Fuglelivet er rikt og flere innsjøer i nærheten gir bademuligheter. Kulturen er i
høyeste grad levende: små barer med flaVi trenger kunder – men hvordan
menco-sang og gitarspill, utført av lokale
skaffe dem?
”artister” som elsker sin kultur. Men du
Markedsføring blir stadig viktigere, og vi
kan også komme hit med ønske om og
har begrensede ressurser. Heldigvis synes
behov for å slappe av og lade batteriene.
mange at prosjektet
Da er utsik... finne et sted hvor verden ten fra Bar
vårt er spennende og
ønsker å skrive om
”La Cabra”,
kunne komme til oss
oss. Dette har hitvår intimbar
til resultert i fem artikler (denne er den
i den ombygde geitestallen, å anbefale!
sjette) og vi har vært i Britta Blomquists
Vårt slogan er tross alt ”Just be...”
”God tur” i NRK P1 i april 2003. WebHåper det frister til avkobling fra en
sider hadde vi klare i september 2002,
stresset konsulenthverdag – ta turen til
og vi har fått positive tilbakemeldinger
HumbleBee Home Andalucía! Velkommen
på disse.
skal du være.

”

30. juli arrangerte Jenter&Data ved NTNU Jentedagen. Bakgrunnen for dette arrangementet er den lave jenteandelen ved datastudiene. Jenter&Data-prosjektet ble startet
i 1997, siden jenteandelen var nede i 6 % i 1996. Målet er å inspirere flere jenter til
å velge denne studieretningen og å få dem til å få opp øynene for at informasjonsteknologi kan være interessant – og at studiet ikke er forbeholdt gutter. I tillegg har
de som målsetning å få flere av de jentene som begynner på datastudier, til å fullføre utdannelsen samt å øke trivselen på datasalene.
Prosjektet har hatt god påvirkningskraft, og jenteandelen har som en
følge av dette steget til 26 % i 2002. Andelen jenter som fullfører,
er også økt fra 50 % til 80 %.
Et fjellområde en drøy
halvtimes kjøretur
fra HumbleBee Home
med fantastiske
kalksteinsformasjoner
formet gjennom 200
millioner år.

Aina
Som en av de som fullførte studiet sammen med det første
Småvik
Jenter&Data-kullet, var det interessant å få komme oppover som
næringslivets representant under årets Jentedag. Alle jenter som
har fått tilbud om plass ved linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi,
blir invitert til denne dagen. 55 jenter hadde i år fått tilbud om plass ved de to linjene, og på årets Jentedag var det 23 jenter som valgte å ta turen til Trondheim før
de tok avgjørelsen om de ville ta i mot plassen. Dette er dessverre en reduksjon fra
fjoråret, da det var rundt 70 deltakere. Oppsigelser og lediggang blant ferdigutdannede datasivilingeniører er nok en viktig årsak til nedgangen. I en spørreundersøkelse
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i etterkant av arrangementet svarte 86
% av årets deltakere at de ville begynne
på studiet.
Dagens program bestod av velkomsttaler fra representanter fra instituttene,
kulturelle innslag fra Pirum (samt lunsj
med dem) og foredrag fra studenter
og næringslivet, der jentene fikk høre
hvordan det er å studere, og hva som
kan vente dem når de er ferdig med studiene. Dagen ble avrundet med middag
på Solsiden, hvor faglærere og tidligere
studenter var med, slik at jentene kunne
få snakke med dem. Som en avslutning på
kvelden fikk jentene gleden av å besøke
Studentersamfundet, og forhåpentligvis
fant alle veien ut fra hyblene i løpet av
natten etter å ha fått en omvisning i det
store studenthuset av guttene i Pirum.

