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Se hva et dikt kan bli til!
Episode

Elevene i fotogruppa fikk lese dette
diktet av Inger Hagerup.

Det var på ingen måte noen trette.
Aldeles ikke, sa han. - Takk for mat
Og ordene falt høflige og lette
og blinkende av gammelt, islagt hat.

Oppgaven var:

Og: Velbekomme! svarte bare hun.
Så skjøv hun stolen inn til spisebordet,
mens hennes smale, sammenknepne munn
bygget en uforsonlig mur bak ordet.
De stod et lydløst øyeblikk på vakt
og lette begge etter nye våpen,
den spisse setningen de skulle sagt,
den aller siste beske, lille dråpen.

Hvordan vil du illustrere dette diktet?
Elevene har jobbet helt individuelt,
ingen har visst hvordan de andre har
løst oppgavene.
Elin sier: «Noen har plukket ut ord eller
fraser, andre har gått litt mer på følelser.
Noen har beskrevet en situasjon mens
noen kanskje har vært litt mer abstrakte.
Det blir gøy å se.»

Hun følte ordene bli giftig til.
Den gule fryden ved å kunne såre
slo ut i henne, hensynsløs og vill.
Da strøk hans fingrer rådløst gjennom håret.
Og plutselig ble hennes øyne fulle
i en avmektig, uforklarlig smerte.
Hun merket dypt bak hat og nag og kulde
den spente streng fra hans til hennes hjerte.
Ett av Elins bilder fra prosessen,
men ikke med på utstillingen.
Se bildene i 3. etg fra torsdag 7. april
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Nytt fra elevrådet
Miljøgruppe
Vi er miljøfyrtårn. I den forbindelse skal vi ha en
miljøgruppe som er med på å bestemme skolens
miljøarbeid. Gruppen skal bestå av både ansatte
og elever. Det er allerede noen som har meldt sin
interesse. Men har du lyst til å være med og bidra,
er du hjertelig velkommen. Det fins tre måter å si
ifra på:
 Si ifra til noen i elevrådet.
 Legge en lapp i elevrådskassa med navnet ditt.
 Snakke med Anders i 5.etasje.
Skolegenser
Har dere sett trøyene og genserne i resepsjonen?
En av skolens elever, Winnie Meyer, har vært med
på å lage designen. I den nærmeste fremtid kan
dere bestille gensere og/eller jakker og trøyer.
Snakk med Stian eller Saima i resepsjonen. Det
kommer informasjon i resepsjonen når
bestillingsarkene er ferdige. Du vil kunne velge
mellom flere farger og flere størrelser.
Det vil også være
mulig å velge
mellom størrelse
på trykk og/
eller trykk på
genserens bakside.

Drikk vann fra springen 

Rektor har ordet
Det er april og vår, påskeferien ligger bak oss,
og det er lenge til sommeren. Læring kan skje
på mange arenaer, så bruk mulighetene! Hva
med en tur langs Akerselva i norsktimen, ta
en tur på kunstutstilling i Vøyensvingen fra 19.
april, prøv bordtennisbordet i 3. etg eller stikk
innom trimrommet for en "sykkeltur". Kroppen
og hodet henger sammen. Aktivitet,
bevegelse og variasjon er viktig for alle, og
ikke minst – det er gøy! Husk også
gjenbrukskroken i 4. etg. Det er fint å se at
klær og gjenstander forsvinner fort, mens nye
ting dukker opp. Her er det noe for alle.
Som jeg varslet i forrige utgave av AvisN, er
det nå tid for elevundersøkelsen. Den er åpen
for besvarelse fra mandag 4. april og i litt mer
enn to uker fremover. Benytt anledningen til å
si din mening om skoletilbudet på
voksenopplæringen i Nydalen.
Vi ønsker alle en strålende og lærerik vår!

Vigdis Bratfoss, rektor
På vegne av elevrådet: Astrid O.J.

Flaskevann i bøtter og spann
Det selges flaskevann i store mengder og mye av dette er
unødvendig for å slukke tørsten vår. Det finnes vann i springen
som er vel så bra (tross noe ikke fullt så god smak enkelte steder)
og vi har blitt overbevist om at det er bedre med flaskevann.
Vann er en del av kapitalismen og status
Ifølge Charles Fishman som skrev boken The Big Thirst: «Det
tilbys hundrevis av varianter av et gratis produkt som strengt tatt
ikke kan varieres»
Hvorfor ikke åpne kranen og drikke gratis vann i stedet? Det
finnes flere hundre varianter av vannet som er ett gratis produkt
som vi får i springen. Salget av flaskevann fikk en økende trend
når det ble satt i sammenheng med ett statussymbol og at det var
mye "renere" enn det andre vannet vi har rundt oss. Når vi har
vann på flaske er det allerede da "gammelt vann" med frakt og
lagring i butikken.
Det krever over 1000 ganger så mye CO2 for å få ut vann på
flaske enn det vi får fra springen, når vi tar med produksjon av
flasker, transport av disse og resirkulering (eller avfallsmengden
som blir liggende igjen etter disse). Kostnaden av vann fra flaske
er mangedoblet i forhold til vann fra springen.
The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water
Dette er navnet på boken som inneholder artikkelens bakgrunns
og forteller om at vannet vi har, kommer fra en forhistorisk
opprinnelse, tilbake til triaperioden når dinosaurer styrte jorden.
Vann kan ikke bli brukt opp og det kan renses igjen (og igjen) klar
for å drikkes. Vann er det viktigste som finnes på denne planeten,
sier flere forskere. Vann kan ikke bli "brukt opp" og vil alltid være
rundt levende vesener her på jorden.
Vi har nok vann på jorden, selv om vi ikke tenker oss om, men må
bruke det smart nok.
http://www.newsner.com/no/2016/03/6-ting-som-ingen-har-fortaltdeg-om-flaskevannet-i-dagligvarebutikken/
http://www.amazon.com/The-Big-Thirst-SecretTurbulent/dp/1439102082
Bjørn S

Gjenbrukskroken
Bra tiltak! Har du tøy som du vil bytte med noe annet,
er gjenbrukskroken noe for deg. Hvis du leverer tøy,
må det være rent.
Du kan ta med deg tøy uten å levere noe.
I gjenbrukskroken kan du finne alt fra briller til
gensere, skjerf og kjoler.
Det kan være lurt å gå ofte innom.
Fine ting forsvinner fort.
Før påske forsvant det fort damekåper,
kjeler, dokker med dokketøy.

Elin B

Neste skoleår planlegges
Jeg har snakket med rådgiverne om hva de har fått inn av søknader for neste skoleår. Det er
kommet inn mange nye søkere på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og språkene
norsk og engelsk. For Mat & Helse ser det ut til å være noen færre søknader for neste halvår. Det er
også kommet inn noe flere søkere på matte.
Vi har ikke begynt å sette sammen grupper for neste skoleår, men arbeidet er snart i gang, sier
rådgiverne

Bjørn S

Språkkafé på Nydalen videregående skole
På naboskolen vår, Nydalen videregående skole,
kan du øve deg på å snakke norsk. De arrangerer
språkkafé hver 14. dag
Mariann Youmans, som er konsulent
på Deichmanske Bibliotek Nydalen forteller at
de har hatt språkkafé tre ganger, og kommer til å
fortsette å ha kafé hver annen torsdag gjennom
hele året.
Neste kafé er 7. april. De har stor tetthet på
frivillige, derfor kan de tilby ulike nivåer på
norskopplæringen.
"Vi har nybegynnerbord, mellomnivå og avansert.
Det har vært mellom 30 og 50 deltagere hver
gang, og mellom 20 og 30 frivillige. Det er gratis,
ingen påmelding, og ingen registrering. Gratis te,
kaffe og kjeks også" sier Mariann Youmans.
Du kan se programmet for språkkaféen
på www.deichmann.no. Trykk på Finn ditt
bibliotek og velg Nydalen. Der er alle
språkkafeer lagt inn.
De har også en Facebookside: Deichmanske
Bibliotek, Nydalen Filial.

HVA?

Språkkafé for flykninger og
innvandrere

HVOR?

Deichmanske Bibliotek Nydalen

ADR:

Nydalsveien 30C
0484 OSLO

NÅR?

16:00 - 18:00

DATO:

7. APRIL 2016 (and every other
Thursday)

Månedens musikk
Espen har startet musikkblogg.
Søk på espmusikk,
eller skriv inn adressen;
https://espmusikk.wordpress.com/
Ha en fornøyelig og opplysende
lesing om musikk hovedsakelig
fra 60- og 70-tallet.

Colosseum live av ESP
Colosseum live-, en av tidenes beste liveplater, og selv om det har gått noen år siden utgivelsen, er
det få plater som når opp til den i stemning, velspill, og autentisitet.
Platen kom i 1971 og var da dobbel. Den nyere CD utgaven klarer seg med en enkel disc.
Colosseum var trommeslageren Jon Hisemans gruppe, sammen med Dave Greenslade på orgel,
piano og vibrafon, Dick Hekstall Smith på saxer, Mark Clarke på bass, Dave Clem Clemson på gitar,
og sist men ikke minst STEMMEN Chris Farlowe på vokal.
På Colosseum live går dette lokomotivet igjennom 6 sanger. To av dem opptar en side hver.Her er
Rope ladder to the moon som Jack Bruce skrev (CREAM). Her er Walking in the park av Graham
Bond foruten de to lange Scellton og Lost Angeles (Det var i sin tid en Fredrikstadgruppe som kallte
seg opp etter den første). Vi får også vokalfantomet Chris Farlowes kjenningsmelodi Stormy Monday
Blues med på tampen.

Selv om gitaren til Clem Clemson kan bli litt anmassende for nye lyttere og lyden er gammel, er det et
stjernelag som er i aksjon og gir til beste tidenes liveshow. Her ekvilibriers det over en lav sko med
stemmeutskeielser fra Mr Farlowe, Hekstall Smiths saxisme, Jon Hisemans tromme-overlegenhet, og
Dave greenslade krydrer det hele med orgel og piano. Det hele kommer til oss så det vibrerer i ørene
lenge etter at platen er slutt.
Er du for ung til å ha opplevd 70-tallets stjerner? Kjøp denne og la deg rive med.
Sånn gjorde man det den gang! Colosseum er en av de største og er der fremdeles.
De ga ut sin siste plate i 2015 og på veien har de faktisk bare mistet en av mannskapet, Hekstall
Smith, som er erstattet av en vakker kvinne.

Anmeldelse, 40 år siden av ESP
I 1974 var jeg så heldig å se Camel i et klubblokale (en garage) i Twickenham syd for London. Dette
før de ble allemannseie blant norske freaks med Snow goose.
Det hele var et ganske alminnelig 4-manns orkester men det var en heidundrandes konsert.
Latimer, Bardens og co var vel aldri superinstrumentalistenes mest virtuose, men på konserten
sparket de unna mye takket være en fenomenal lydmann som fikk det til å høres svært tett og
samspilt ut. Så var det da også hans siste kveld med gjengen fikk vi opplyst.
Jeg eier også Camels første LP. Den er visstnok verd en del, men jeg har ikke tenkt å selge den. Bra
er den, langt å foretrekke fremfor senere mer kommersielle konstellasjoner. Camel kom seint i gang
som progidoler , men tok igjen de fleste på oppløpssiden når det gjaldt popularitet. Snøgåsen var
deres gjennombrudd hos freaksen, men da hadde jeg forlatt skuta. Jeg har prøvd den senere, men
synes ærlig talt den er en kjedelig og pompøs affære.
Dette var litt mimring om et gammelt møte, sommeren 74, med et band som kom til å bli
verdensberømt.

Masker i kantina
Ta deg tid til
å se på de
flotte
maskene i
kantina,

‘

laget av
Cecilie, Mai
Helene, Liv,
Natalie,
Aweis,
Fridtjof, Stian
og Catrin

Litteratur
Nytale
I George Orwells 1984 er der et etterord om språket i
fremtidssamfunnet, Nytale.
Det handler om hvordan språk kan styre tanken, og dermed
manipulere virkeligheten. Og at makthaveres språk alltid gjør det.
Språk er makt.
Orwell prøvde selv å bruke språket og litteraturen til frigjøring av
menneskene og gir i dette etterordet et tankevekkende bilde av
makt og maktspråk.
Vil du vite mer om dette, les 1984 og lær hvordan språk benyttes
til å manipulere og bedøve oss.
George Orwell er for øvrig en glimrende forfatter i både sine
samfunnskritiske essays og romaner. Han har et skarpt blikk
på virkeligheten. Eksempler her er: Animal farm,
Vi må ha en aspidistra, Hyllest til Catalonia
(om den spanske borgerkrigen som Orwell selv deltok i)
og selvfølgelig 1984, som betyr 1948, utgivelsesåret snudd litt på.
Boken er altså ment som en samtidsroman,
og Orwell prøver å speile tendenser i tiden.
Den er for øvrig stadig like aktuell i nåtidens pudder og overvåkingssamfunn.

Espens epistel
Av all forvirring
er den "klartenkte" den verste.
Og den er det en del av i dag.
Jeg vet ikke hva psykologien vil kalle det,
men for den del der er vel en del psykologer
som også er forvirret.
Og det griper om seg.
Teorier, Ny forskning, det ene resultat
mer halsbrekkende stupid enn det neste.
Og det verste av alt, noen prover for sikkerhets skyld
å gjennomføre det hele i samfunnssandkassen vår.
Sette originale teorier ut i livet.
Jo mer originale, jo bedre virker det som.
Det er alltid lett å la seg lure av autoriteter
og autoriteter på denne trippen kan være direkte farlige.
Både for samfunn og sinn.
Nei vi får gjøre som Mao sa til studentene i Peking:
Tenk sjøl! Så bøyde totusen hoder seg og skrev.
Tenk sjøl!
Hørt historien før?
Den gjentar seg,
og man blir ganske svimmel av denne runddansen.
Dansen rundt gullkalven?

ESP

Tatovering mot barnekreft
Vil du ha eller tenker du på å skaffe deg en
tatovering? Nå arrangerer foreningen kroppskunst
mot barnekreft et arrangement for å hjelpe barna.
Hvis du først skal ha en tattis hvorfor ikke gjøre det
når det går til en bra sak? De fleste
tatoveringsstudios jobber frivillig akkurat denne
dagen, som blant annet memento tattoo. Nå kan
du få deg en tatovering for 500 kroner samtidig
som pengene går til en god sak. Det er 4e året på
rad dette eventet blir avholdt.
Den 15 februar er den internasjonale
barnekreftdagen. I 2015 klarte de å samle inn over
590000 kroner.
Jeg skal intervjue
Kari som driver memento tattoo og blir av mange
statuert som den beste tatovøren på stedet. Selv
om Kari tatoverer selv har hun også ansatt andre
tatovører i sin virksomhet. Som Camilla og Oliver,
de er også veldig dyktige.

Her ser du noen av motivene du kan velge mellom

Jeg spurte noen av kundene hvordan det
føles å bli tatovert og om de har noe annet
de kan sammenligne det med??
Det å bli tatovert er på en måte som å bli
tatovert. Det er vanskelig å sammenligne
det med noe. Det kan svi litt, men dette
kommer jo helt an på hvor du skal ha den
hen, hvor høy smerte terskel du selv har og
din egen dagsform. Jeg vil tro at for de som
aldri har gjort noe sånt før kommer til å få
seg et lite sjokk. De større tatoveringene er
kanskje mer smertefulle enn de små. Hver
forsiktig eller tenk deg om 2 ganger før du
går å får en tatovering det er ikke lurt å
gjøre dette som en impulsiv sak husk nå På
at du skal leve med denne for resten av ditt
liv. Det er kanskje ikke like kult å leve med
enn tattis når du er 80 som det var når du
var 20. Dette er ikke vondt ment, det jeg
prøver å si er at når du først har begynt så
tar de t ikke lang tid før du blir hekta.

Snakket med en jente som skulle tatovere seg for
første gang hun gruet seg litt og hadde med seg
hele familien som støtte.
Det er første gangen jeg også er her, mitt inntrykk
av memento tattoo er en hyggelig plass med proffe
tatovører. Det mange liker med den plassen her er
vel at ingen ting blir lagt bak en stol de aksepter
deg for den du er, og de spør heller enn å holde
munn. Når du kommer inn på memento tattoo tar
det ikke mange sekundene før du føler deg akkurat
som hjemme.
Lørdag 13.2 er dagen da det skjer, da er det mange
som kommer for å få seg en tatovering. Noen gjør
det her for første gang og gruer seg litt mens andre
har gjort det før og vet hva de går til. Jeg drar ned
bare for å titte litt da får jeg også møte Kari. Dette
var overhode ikke slik jeg hadde sett for meg det.
På denne dagen jobber alle tatovører og hjelpere
frivillig.
Jeg spurte om det er mange som stiller opp på slike dager?
i år har det ikke vært så mange her,
men i fjor var det kø langt utenfor døra her.
Da var det nesten sånn at vi måtte sende folk hjem ufrivillig.
For noen er tatoveringene en del av den personen de er.
Dette gjelder som regel de som gjør dette på impuls.

Et par dager etter dette eventet får jeg dette spørsmålet:
”Når er det du skal ha blekk på kroppen da?”
Jeg vet ikke helt svarer helt svarer jeg da slår ut med henda,
men jeg må innrømme det at jeg har litt lyst.
Kari møter meg i døra med et stort og bredt smil rundt
hele munnen
Kari er en inspirasjon og et forbilde for mange, hun sitter i
rullestol, er ufør og hun har startet sin egen bedrift. Hun
sier til meg når jeg spør at hun har drevet memento tattoo
i 8 år, men for to år siden fikk jeg en ryggmargsskade. Noe
som gjorde at jeg havna i rullestol. Hvordan kom dette
arrangementet i gang og hva er det som gjør at du
brenner så mye for denne saken? Jeg har en venninne
som jobber med barnekreft hun ringte meg en dag å
spurte om jeg kunne hjelpe henne litt, og siden jeg ikke
kan hjelpe barna på noe annen måte må jeg bare gjøre
det jeg eneste jeg vet hvordan man gjør, nemlig å tegne.
Det er den eneste måten jeg kan hjelpe på da, siden jeg
ikke kan gjøre så mye annet. Man kan jo ikke redde liv
bare ved å tatovere, men man kan bidra så andre kan
redde liv og ikke minst slik at barna får en bedre hverdag.
Jeg var litt sliten akkurat denne dagen, derfor ringte jeg
også til et par andre tatoveringsstudioer sier hun. Per i dag
så er det rundt 40 studioer som har hengt seg på denne
trenden og bidrar for å hjelpe barna.

Små uskyldige barn fortjener ikke å få kreft, de har jo omtrent
ikke levd et liv en gang. De fortjener mer sier hun til meg. Er
det bare denne saken som opptar deg eller har dere flere
arrangementer spør jeg henne. Vi tatoverer bare for
dyrebeskyttelsen og for mot barnekreft saken men jeg vet om
flere studioer som tatoverer for blekk mot mobbing.
Vi har jo kalde poter til inntekt for dyrebeskyttelsen, jeg tror
ikke jeg selv hadde klart å jobbe med skadede dyr. Da hadde
jeg vel bare begynt å grine sier hun. Jeg har selv ingen barn,
men jeg har to katter og de blir på en måte barna mine. Så
barn og dyr er det viktigste for meg.
Kari har ansatt to hjelpetatovører, Camilla og Oliver de kaster
meg ut når de syns jeg har vært her for lenge for jeg vil jo aldri
gå hjem.
Totalt på barnekreft arrangementet fikk vi inn 570000 kroner,
hun legger til at det ikke er like mye som i fjor, men at de er
kjempefornøyd med oppmøtet. Kari ser seg selv som en del
av inventaret på memento tattoo.

Denne saken er gjort på eget initiativ uten at læreren min har visst om det.
Takk til Kari Kommandant Kjelskau for et godt intervju og godt humør,
Winnie Melody Meier for bilder og god hjelp, og til Stian Andersen for selve ideen.

Kilder nettsidene og facebooksidene til memento tattoo og google.

Elin B

Quiz

Vi har laget noen spørsmål du kan bryne deg på:
1. Hva heter låten Agnete Kristin Johnsen skal synge når hun representerer Norge i årets
Eurovision-konkurranse?
2. Hvilke bussruter kan tas til Nydalen?
3. Hva heter den gule og spraglete blomsten som er en av de aller første vårblomstene?
4 Et annet ord for "skudd" (plante) er …
5 Hvor ofte er det skuddår?
6. Hva heter bandet som spilte på MøteplassN på skuddårskvelden?
7. Hvem avsluttet sitt arbeid i kantina i Nydalen i februar 2016?
8. Hvilke andre voksenopplæringssentre har spesialundervisning her i Oslo?
9. Hvem er nå leder av driftsstyret i Nydalen?
10. Når er det valg til Oslo kommune neste gang?

Bjørn S

Aprilkryssord av Astrid

Tema: Land
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Løsningsord på forrige måneds kryssord var: Europa
Løsning på quiz (forrige side)
1. Icebreaker
2. Buss 23, 24, 30, 37, 51, 54, 56, 56B og 58
3. Hestehov
4. Knopp
5. Omtrent hvert 4.år for å jevne ut antall dager
6. RagnaRock
7. Ibrahim Yahia
8. Skullerud
9. Anne Lise Rygvold
10. 2019

7

Turist i egen by

Søndag 17. april 2016 er alle i Oslo invitert til å oppleve byen sin gratis.
Turist i egen by er et arrangement for Oslos befolkning, som arrangeres av Oslo kommune og
VisitOSLO i samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og Ruter.
Dette er en enestående anledning til å besøke attraksjoner du spaserer forbi hver dag, men ikke
har tatt deg tid til å stikke innom. Målet er at du som bor i byen, skal bli en god ambassadør for
hovedstaden og en kunnskapsrik vert for gjester fra inn- og utland.
Hva skjer denne dagen?
Alle som møter opp foran Oslo rådhus, får utdelt et gratis Oslo Pass. Med turistkortet Oslo Pass
kan du få gratis førstehåndskjennskap til byens turistattraksjoner og tusen år lange historie. Passet
gir også fri offentlig transport med Ruter og Bygdøyfergene, i tillegg til spesialtilbud en rekke steder.

Nytt ansikt i kantina

Hils på blide Aster. Hun skal være vikar for Jeanette en periode.

Husk gjenbruk!

