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● Ble nummer to i NM ● Større oppgaver i mai

Tenkeren fra Ås
blir yngst i OL
Han ser opp til Sokrates og Thomas Aquinas. Om en måned blir
han den yngste norske deltageren noen
gang i filosofiolympiaden.
Solveig Wessel

solveig.wessel@oblad.no

ÅS: Som guttunge var Matis
Brøndbo ikke den som stilte så
mange spørsmål, men han ville
likevel ha svar på alt.
– Jeg har alltid tenkt mye,
ikke så mye over meningen
med livet. Om verden eksisterer, betyr ikke så mye. Vi er jo
her. Jeg har alltid holdt meg
godt plantet på jorda, sier Matis
Brøndbo.
Han innser at han nok en grubler, men også god til å reflektere.
Fra 23. til 27. mai skal Matis
konkurrere med andre unge

tenkere under filosofiolympiaden som arrangeres i Bar i Montenegro. Dit kom han etter å ha
blitt nummer to i norgesmesterskapet i filosofi som ble arrangert av Filosofiforeningen
for videregående skole 14. og
15.mars. I alt deltok 479 elever
fra 42 skoler over hele landet.
Det var et essay om viljens
frihet, skrevet på engelsk, som
ga Matis andreplassen i NM. Besvarelsen imponerte juryen
som kom til at Matis hadde gitt
en grundig og reflektert diskusjon av determinisme ((læren
om at alt som skjer er strengt
årsaksbestemt).
– Jeg kjente til teorien og det
hjalp meg veldig. Fordelen i
begge oppgavene var at jeg
hadde tenkt på de spørsmålene
og var kommet frem til at man
ikke har fri vilje, sier han.

Nytt fag
Det er første året Ås videregående skole har faget Historie og

filosofi. Og allerede kan de sende en elev til filosofiolympiaden.

Jeg har alltid
holdt meg godt
plantet på jorda

"

matis brøndbo
Ås-elev som skal til Filosofi-OL

– Det har vært en suksess, sier
lærer Nina Indreberg. Hun er
stolt av at en av hennes elever
både kom til NM og kvalifiserte
seg til filosofiolympiaden.
Elevene kunne velge å levere
oppgaven som en skriveøvelse,
eller være med i konkurransen.
Fem elever fra klassen valgte
det siste, og av disse ble to valgt
ut til å gå videre til NM.
Oppgaven til Matis utmerket
seg og han kom videre til andre
runde i NM. Blant de 33 som
fikkd elta her, rangerte juryen
de ti beste som ble vurdert av
en ny jury. Av de ti, kom Matis

på andreplass og får deltagelse i
OL.
– Det er morsomt at jeg gikk
videre for på skolen trenger
man bare å gjøre en person fornøyd, men her måtte jeg gjennom flere nåløyer. Nå gleder jeg
meg til å komme til Montenegro og få tre dager med fokus på
filosofi. Jeg skal bare gjøre mitt
beste. Det er premie nok å få
komme dit og få møter elever
fra 50 land, sier Matis sier Matis.

Vil studere jus
– Og hva skal du bli når du blir
stor?
– Jeg er opptatt av rettferdighet og samfunnsfag, så jeg tenker på jus, sier Matis Brøndbo.
Vi kan bare ønske god tur og
lykke til i International Philosophy Olympiad 24. til 27. mai i
Montenegro.

TIL OL: Matis Brøndbo fra Ås er kvalifisert for

Bilia hjulskiftdager 19. april og 21. april

Skift til sommerhjul hos oss for kr 300,-

*

Støtt ditt nærmiljø!
Vi gir inntektene til
Ski IL Fotball og Ski IL Håndball.
•
•
•
•
•

Ingen timebestilling, sving innom!
Torsdag 19. april kl. 16.30 - 21.00
Lørdag 21. april kl. 10.00 - 15.00
Det blir tegnekonkurranse for store og små med premiering.
Vi griller pølser mens du venter.

Ski IL Fotball og Ski IL Håndball har tilsammen
ca. 1.500 medlemmer. Klubbene har lag i alle
aldersklasser med fokus på hverdagsaktivitet
og det å ha det moro med ball.

*Mva kr 60,-, resterende kr 240,- går uavkortet til Ski IL Fotball og Ski IL Håndball.
**Sommerdekkampanjen varer t.o.m. 30.06.2018.
Forbehold om trykkfeil. Illustrasjonsfoto.

Ring oss på telefon 915 08555, chat med oss på bilia.no
og følg oss på facebook.com/bilianorge

Nokian Hakka Blue 2
225/50R17 98 W L, 1.799,- pr. dekk
Continental Premium Contact 6
235/60-18 103V, 1.899,- pr. dekk
Pirelli P Zero Nero GT
245/45ZR 18 100 Y XL, 1.999,- pr. dekk
k
NYHET HOS BILIA!
LAKKBEHANDLING
Med lakkbehanding beskyttes lakken
bedre og glansen varer lenger.

Velkommen til hjulskiftdager!

Alt som gjelder biler. Og litt til.

Sommerdekk til kampanjepris!**

Bilia Follo
Myrfaret 1

VURDERER DU Å BYTTE BIL?
Vi har gode kampanjer på nye og
brukte biler under hjulskiftdagene.
Se bilia.no/follo for aktuelle kampanjer.

