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Om april måned
1.april har man ifølge gammel skikk lov til å
narre andre. Aprilsnarr, som er en narreskikk, er
knyttet til gamle kultiske narrefester holdt til vårens
ære.
På slutten av 1500-tallet gikk Frankrike som
det første europeiske land over til den
gregorianske kalenderen, som innebar at det nye
årets start ble flyttet fra slutten av mars til 1.januar.
De som fortsatt brukte den gamle
https://nydalen.oslovo.no/
kalenderen ble offer for lureri fra resten av
befolkningen, og de som ble lurt fikk kallenavnet
aprilfisk og fikk festet en papirfisk på ryggen.
I dag er aprilsnarr en kjent og praktisert
tradisjon over hele Europa. Et unntak er Spania,
der man i stedet har De uskyldige barns dag, hvor
folk kan bli utsatt for lurerier den 28.desember.
Fra og med mandag 10.april 2017, er det
påskeferie på alle skoler. Den varer til og med
mandag 17.april 2017.
Våren eller foråret er en av de tradisjonelle
fire årstidene og består av månedene mars, april
og mai. De astronomiske vårtegnene for disse
månedene er henholdsvis VÆREN, TYREN og
TVILLINGENE.

Månedens miljøtips

Bysyklene er på plass igjen!
Les mer her: https://oslobysykkel.no/

Rektor har ordet
Våren er her, og med den både sol og lys. Det
er sein påske i år, skolene er stengt fra
mandag 10. april til tirsdag 18. april. Vi venter
spent på resultatene av elevundersøkelsen
som ble gjennomført i uke 12 og 13. Husk å
spørre læreren deres om resultatene når de
er klare. Elevrådet pleier å gå litt dypere inn i
besvarelsene, så det blir interessant å høre
hva de tenker.
Byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo har
som plan å besøke alle skolene i Oslo. Denne
våren er det voksenopplæringssentrene i Oslo
som får besøk. Tone Tellevik Dahl kommer til
oss mandag den15. mai. Alle på senteret
gleder seg til å kunne fortelle byråden om alt
det spennende og viktige arbeidet som skjer
her. Fortell gjerne læreren din om det er noe
du ville ønsket å formidle til byråden.
Vi ønsker alle en fin og lærerik vår!
Vigdis Bratfoss, rektor

Ida og Jenny i Special Olympics!
Ida og Jenny
var to av Norges
35 deltakere i
Spesial Olympics.
De kom hjem med
med sølvmedaljer
og 4. plasser
i langrennsøvelsene de
deltok i.
Gratulerer til to
flinke og spreke
jenter!!

Fanden ta $vindlere
Svindel eller bedrageri er i dag vanligere enn du tror så vær forsiktig! Svindlingen er i dag et
omfattende problem. Ofte er ofrene for svindel helt vanlige personer akkurat som deg og meg. I
dagens samfunn er det ikke vanskelig å bli lurt trill rund. Vær forsiktig med din egen identitet, ikke alle
mennesker du møter vil deg like godt. En grunn til at det er lettere å bli svindlet nå til dags er at mye
sensitiv info lagres på mobiltelefonen. Mange har i dag hele livet sitt på mobilen og vet ikke hva dette
fører til..
Stian fikk en Apple mail og i god tro gikk han inn på denne. Alle som har dagenes Iphone må ha en
Apple Id. Spørsmålet i dette tilfelle var Trykk her hvis du har glemt din id hvis ikke trykk her. Da var det
altså to forskjellige felter, det viste seg at denne mailen ikke kom fra apple, men fra svindlere – dagens
svindler lurer deg trill rund sier Stian
Jeg føler at noen har trengt seg inn på mitt intimområde.
Fanden å ta svindlerne legger Stian til med en litt sur mine og som en advarsel til andre
Stian var heldig denne gangen, men ta aldri ting forgitt.
Tips
 vis nettvett
 Dobbelsjekk før du går inn på sider du ikke kjenner til.
 Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet,
da det kan følge med virus i programmene
 Ikke gå inn på suspekte mailer som du ikke vet hvor
kommer fra
 Eller ta telefoner som du ikke kjenner til eller som har
mer enn 8 siffer
 Ikke la noen se eller gi bort noen av kortkodene dine
eller passord.
 Ikke ha flere apper enn du selv synes er forsvarlig på mobilen

I dag er det blitt mye lettere og få nett tilgang derfor kan du fort bli lurt så følg med. Svindlere fra
øst, vest, nord og til sør har funnet måter og tjene ulovlig penger på nett. Det beste du kan gjøre for
å beskytte deg mot online svindel i dag er å skaffe deg kunnskap om hvordan svindleren operer,
dette gir deg også en bedre beskyttelse.
I dagens Norge vet man aldri så pass på, Den snilleste mannen i gata eller dama bak deg i kassa
på Rema kan plutselig bli din verste fiende. Det er ikke alltid man skal tro for godt om alle
mennesker rundt deg.
Elin B

Brev fra leserne
Brev fra leserne
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Brev fra leserne

Stedet hvor alle trives!
Sognsvann er det beste stedet for meg både for kropp og sjel, både vinter og sommer.
Det finnes mye historie om Sognsvann og husmannsplassene rundt vannet. Det er ingen
olding i geologisk historie. Vannet ble skapt av breen under siste istid. Det var isen, mens den
langsomt seg mot lavere områder, som formet landskapet, skuret med seg løsmaterialer.
I dag er Sognvannsområdet et «Eldorado»
for barnehagebarn, skoleklasser,
handicappede med rullestol, foreldre med
barnevogner, joggere og vanlige turgåere.
Sykling er ikke tillatt, da dette vil være til
hinder for andre brukergrupper.
På turen rundt vannet undrer mange seg
over grunnmurer og andre rester etter
bosetting. Det har også vært gruvedrift,
med huler og gruveganger. Her har jeg
satt inn et bilde av barnebarn som er ute
for å se om de kan se nissen som bor i
denne hulen, og som lager gaver til jul.
Dette var en fast tur morfar hadde med
barnebarna i adventstiden. Den yngste var vel en2-3 år og han kikket langt inni hulen, og han
var sikker på at han så noe rødt, og vi lot han selvfølgelig få være i troen. men i dag når han
er 19 år vil han helst ikke tro at han hadde trodd på historien- heldigvis! I den ene gruven som
ligger på vestsiden av vannet som vi kaller Sognvannsgruven. Der sies det at det er det en
del flaggermus. Jeg har ikke sett noen, men jeg går aldri inn der heller.
Ved bommen før man kommer ned til vannet er det en teller, og det sies at ca. 6000 i snitt
passerer gjennom bommen pr. dag.
Sognsvann var drikkevann helt til 1967, før det fikk man ikke komme nærmere enn 25meter.
Det er alltid spennende ting en kan finne, masse rumpetroll når det er tid for det, mange
sorter planter og bær av mange slag.
Dette er mitt beste rekreasjonssted!
Cesilie B
Jeg har vært på Teknisk museum i helgen.
Der kan man se Trikker, propell-fly,
gamle tog, politibil, gameboy, sportsbil, sykkel,
og masse annet. Det var også en lekebutikk.
Det er gøy å være på teknisk museum.
Man kan ta trikk 11 til Kjelsås,
der ligger Teknisk Museum.
Man må kjøpe billett. Den koster 150 kr for voksen.
Hilsen Brandon 
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Daglige turer rundt Sognsvann
er det som holder meg i sånn passe
form - sommer som vinter.
Runden rundt er ca. 3,5 km.
Det som er veldig fint med denne
runden, er at det ikke er tillatt med
sykling. Veien blir holdt ved like da
det er en turvei for rullestolbrukere,
barnevogner o.s.v.
Joggere er det mange av,
men det hindrer ingen.
Når sommeren kommer er det
et yrende liv rundt hele vannet,
og det er plass til alle.
Det er morsomt å se alle våre
nye landsmenn som sitter rundt
på gresset med sine familier,
(og det er det vi kaller storfamilier).
De har med seg griller og masse
tilbehør, jeg blir veldig imponert.
Alt det gode jeg ser tar jeg med meg
videre, og det gir energi.
Kanskje møter jeg også noen kjente,
og har en lang prat,
det er jo mange av min
og min manns generasjon
som tar den daglige turen.
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Cesilie B

Månedens oppskrift
Oppskrift på scones til påske.
Antatt tilberedningstid: 40 – 60 minutter.
Størrelse på deigen: 2 runde sconesbrød
Ingredienser:
100 gram smør
7.5 desiliter hvetemel
2 teskjeer bakepulver
1 spiseskje sukker
1,5 teskje salt
1 egg
3 desiliter yoghurt
1,25 desiliter melk
Fremgangsmåte:
 Bland sammen 7 desiliter av hvetemelet, bakepulver, sukker og salt.
 Smuldre inn smøret og tilsett yoghurt, melk og egg.
 Rør deigen sammen. Ikke arbeid for lenge. Hvis deigen er klissete må en tilsette litt hvetemel.
 Ha resten av hvetemelet på bakebordet. Ta ut deigen og form den til to runde kaker (ca. 3
centimeter tykke). Legg på stekeplate med bakepapir.
 Skjær hver kake i fire kakestykker. Skjær nesten igjennom, men behold den runde formen
 Stek i varm stekeovn på midterste rille ved 200 grader celsius i ca. 15 minutter. Avkjøl på rist.
Astrid O J

Too good to go
Mye-mye mat blir kastet hver dag mens det er godt nok til å spises. Bør butikker få bot om de kaster
mat som fortsatt kan spises?
Privatkunder kaster mest, vi som forbrukere har rundt 80% av all matkasting, tross vi ikke har god
informasjon om hva som kastes hos butikkene. Det begynner allerede med kasting av mat når bonden
tar det "opp av jorden" og det sorteres både der, hos produsenten, forpakkeren og til slutt
forbruker/butikken.
Hvilke ordninger finnes?
Jeg slår opp på internett om hvilke ordninger som finnes for bedrifter og matkasting. Der er det flere
som har egne ordninger som skal bidra til mindre kasting av (spisbar) mat.
Flere steder har de opprettet egne ordninger som skal bidra til at mindre går i bøtta, som
toogoodtogo.no, resterant.no eller holdbart.no, dette er noe av hva som ble funnet på ett enkelt søk på
nettet. Det finnes også egne applikasjoner for mobil hvor vi kan finne og bidra til at mat kan spises og
unngå kasting.
TooGoodToGo-applikasjonen
1. Finn Mat - Last ned appen
og bestill mat fra restauranter, bakerier med mer
2. Hent Mat Besøk spisestedet i angitt tidsrom
3. Vis Kvittering –
Spis og vær glad med god samvittighet
Dette er ett program som kan lastes ned
på nettet/applikasjoner på mobiltelefonen.

Butikker har svinn de også
Flere butikker har mat som ikke har blitt solgt og som vil bli kastet, som fører til tap for bedriften. Det
finnes "for mye" på enkelte steder, tross butikker er etter mitt eget syn gode på å flytte varer med
kortere holdbarhet frem for å selges først.
Dato-merking har skylden for at mye mat kastes og butikker må være nøye på å unngå å selge mat
som har nådd den "magiske dato" satt på produktet. Hva kan vi gjøre fremover for å finne en bedre
løsning for hvordan vi kan endre våre forbruksmønster og behandling av mat og bør det innføres en
bot/forelegg om bedrifter kaster mat? Noe som allerede finnes i Frankrike.
Har vi for mye? Noen tips til oss
 Planlegg innkjøpene dine
 Hold orden i skapene
 Les om hvordan holdbarhet fungerer
 Bruk nesen og øynene for å se på om maten bør spises

Bjørn S

Interessant informasjon om Karunanithy Paramsothy
Etter et relativt kortvarig intervju har jeg dette å fortelle:
Karunanithy kommer fra Sri Lanka.
Hvis jeg skulle reise i på ferie i hans hjemland
er det best å reise etter mars. Da er det sommer.
Man bør helst reise i øst eller nord. Været er flott,
og det er mange turister.
Man kan se på teplanter, fruktplanter, fjell,
elefanter og strand.
Maten er god. Det kan være oksekjøtt, lammekjøtt,
kylling eller høns. Det blir gjerne servert med ris og
grønnsaker.
Valutaen som blir brukt på Sri Lanka heter: Rupis.
Det er ganske dyrt å bo på hotell, men maten er billig.
Karunanithy har god utdannelse. Han har jobbet som politi i Sri Lanka ca. 10 eller 11 år. Ellers har han
jobbet som pleiemedhjelper på sykehjem. Her på VO Nydalen jobber han som renholdsleder.
Karunanity forteller at han trives veldig godt her i Norge. Barna hans er født i Norge. De har bra
utdannelse, og kona hans har også god utdannelse. Hun jobber på NAV.
Stemningsbilde fra landsbygda.

Flagget fra Sri Lanka

Astrid O J

PÅSKENØTTER

1 Hvor ligger Stonehenge?

5 Hvem var konge i Norge under
frigjøringen, 17 mai 1814?

2 Hvem er tidenes vinterolympier?
(lurespørsmål!)

6 Hva heter verdens største streaming
tjeneste?
3 Hvor ligger påskeøya?

4 Hvem spiller hovedrollen
storfilmen Heat fra 1995?

7 Hvilken nordmann er mest kjent i
utlandet?

Eivind H

Månedens musikk v/ Eivind
Morten Harket Soloalbum
Siden 1993 har Morten Harket gitt ut seks soloalbum.
I 1993 ga Morten Harket ut sitt første album som soloartist,
åtte år etter at a-ha ble verdenskjent.
Dette albumet er på norsk, og gjenspeiler hans kristne tro.

Med ¨Wild seed¨ lanserte Warner Brothers
Morten som internasjonal soloartist.
Her hjemme ble albumet en suksess,
men han gjorde det ikke like bra internasjonalt.
Favoritter fra albumet: Spanish steps,
Cind of a Christmascard, og Los angeles.

I 1996 gav han ut sitt andre album på norsk.Vogts villa.
Tekstene er skrevet av Håvard Rem og Ole Sverre Olsen.

I 2008 kom Letter from Egypt.
Morten Harket er sanger, låtskriver og produsent, sammen med Kjetil Bjerkestrand.
Magne Furuholmen (aha) er sanger på ¨We’ll never speak again¨

Out of my hands er fra 2012
Dette albumet inneholder Espen Linds megahit ¨Scared of hights¨
Morten jobbet med svenske Kent på låten ¨Burn money burn,
der han brukte soundet til ¨Kjærleken ventar¨.

Brother
Med utslippsdato 11. april 2014 ble albumet kritikerost i Norge,
også internasjonalt.
VG's musikkanmelder uttalte:
Ëndelig har Morten Harket fått ut sitt
potensiale som soloartist¨.

Morten Harket har jo som vi alle vet en praktfull stemme, som gjør seg vel så bra som soloartist.
Kanskje fordi det gir han full styring over musikken.

Espens epistler
An apple a day

Poenget

Der er enkelte ting jeg tror på, som viser seg å holde stikk.

Jeg tok poenget allerede i barndommen, så alle
som har prøvd å bokstavere det for meg siden,
er for seint ute.

"An apple a day keeps the doctor away" er en sånn ting.
Eller en eple-juice.
Prøv det og se om jeg ikke har rett!

Godt med påminnelser selvsagt, men jeg har et
kall og det er av denne verden.

5 om dagen heter det, men det er egentlig en overdose.

Det fikk jeg allerede som barn.

An apple a day, holder i massevis.

Jeg er en levende håndsrekning.

Tro meg, min doktor har vært borte i ukevis.

Vil du eller vil du ikke?
Jeg hjelper deg uansett.

Sentrum

Det er alltid best å være snill og hyggelig, er det
ikke?

Jesus forkynte at Gud var i sentrum,

Tenk lokalt

Kopernikus sa at solen var det,

Tenk lokalt og handl globalt

Freud mente at i sentrum var nok kjønnsorganene.

Tenk på dine nærmeste og handl på Amazone,
med Twitter, Facebook og Google

Og enkelte kretser bare rundt sin egen navle.
Hva skal vi tro på?
Da jeg var liten trodde jeg at mor var verdens sentrum.
Jeg vet ikke, men det er jo et godt sted å begynne!

Det er det muliges kunst – det er politikk.
Det er det nye liv.
Givet oss av herrene og damene i Washington
og Parkveien.
Hvilken mulighet det gir. Eureka!

Kjendisene blant oss
God morgen Norge
Hilde Strømsjordet jobber I ledelsen her på Oslo VO Nydalen,
Hun var denne uken på godmorgen Norge sammen med Kadafi
Saman
Hun fortalte om TV2 skole og om hvordan vi bruker TV2 skole i
undervisningen her på Oslo VO Nydalen – Hilde sier selv- jeg
håper jeg fremstilte alle deltakerne her på en best mulig måte.
Det var i hvert fall målet mitt.
TV2 skole er et program for ale type skoler. Fra barneskole til
voksenopplæring. Det er tiltenkt personer som kanskje har litt
problemer med å lære seg språket vårt
Her finner du mange situasjoner som du kan havne opp i daglig.
På skolen her blir TV2 skole aktivt brukt i undervisning

Elin B

Therese med familie og assistenter var med
på boklanseringen i formidlingssenteret i
Operaen søndag 26. mars. Ett av kapitlene i
boka «Musikkterapi i praksis» handler om
musikkterapitilbudet hun har fått på Oslo VO
Nydalen. Tom Næss viste videoer fra timene
hennes.
Astrid OJ

Månedens musikk v/ESP
Bic Runga: Close your eyes
Ny plate med New Zealandske Bic Runga.
Før vi setter tennene i den, må det sies at god kritikk
fikk den ikke i de bladene og magasinene jeg har lest,
så jeg ventet meg ikke et herremåltid -og fikk det heller ikke.
Psykpop fra Bic Runga blir det forkynt på coveret. Mulig det ,
men av og til virker det som sidrumpet New Zealandsk disco,
Hun synger vakkert Bic, det skal i hvert fall sies,
og vi har hatt glede av henne før. Stor glede.
Denne gangen har hun villet lage en coverplate, og da med psykedelisk tilsnitt. Men lykkes ikke å få med seg
selv i det hele. Tamt blir det uten at vi skal forakte de tamme. Her er hjerneføde her også , på det tekstlige, så
det er vel der det "psykedeliske" ligger dennegangen. Nei Bic , Recover from the dream til neste møte. Tror jeg
vi sier, Her er ikke alt som det skal selv om vi lukker øynene aldri så mye. Og drømmer psykedeliske drømmer-?
Something else
Jeg Kjenner litt på historien i dag.
Jeg kjenner på noen av beat-æraens siste toner og
overgangen til den "progressive" musikken; psykedeliaen,
bluesrocken og hardrocken.
Det siste ordenlige beat album er muligens Somthing else
by the Kinks fra 1967. Mens verden hadde funnet nye
verdier i San Fransisco, og nøt livet med røkelse til, var
The Kinks tro mot det engelske og den tradisjonelle popen.
Litt sent ute kanskje, men på Something else er det perler
på løpende bånd, selv om albumet som helhet hverken er
The Kinks mest helstøpte eller beste.

Dave slipper til.
Lillebror Dave slipper for første gang skikkelig til med låter
som Death of a clown, Funny face og Love me till the sun
shines. Men stort sett er også dette Ray Davies album.
Two sisters, No return, Afternoon tea, Harry rag ( som
mange nordmenn vil kjenne som barnesangen I gata vår),
Den sære End of the season,( skrevet etter Rays
nervesammenbrudd i 66), og sist men absolutt ikke minst;
den siste beatlåten Waterloo sunset, om hvordan solen går
ned over beaten og Liverpool.- Også en pseudopsyledelisk
sak er det plass til, den vindskeive Lazy old sun,
psykedelisk i sin form men ikke i sitt innhold og sin tekst,en
liten peke nese sang.
For et par tre år siden ble denne LPen utgitt i dobbel
deluxe CD forpakning, med bonusspor, både mono og
stereo utgave. I likhet med de andre Kinks LPene fra
samme periode. Dette er en godbit å få med seg. Så
kommer du over et eksemplar så benytt anledningen.
Så: Før psykedeliaen får festet grepet: Something else by
the Kinks. 1967

Dancing to the devils beat
Det er ikke ofte jeg henfaller til gamle syndere,
men Strawbs og Dave Cousins har gjennomlevd
det meste av 70-tallets eksesser og kommer opp
med en svært lesverdig plate i 2009.Både
hyggelig og velfundert.
Ja denne platen Dancing to the devils beat
begynner også å dra på årene, men er da
foholdsvis ny i Strawbs og syttitallssammenheng.
Med sin gaulende og haukende stemme
nedstemt til hvisking med årene, og dramaturgi
fra det hinsidige av prog, gjør denne platen noe
med meg, den fenger og rører meg. Her er
Strawbsprog på sitt beste og mest
underholdende, og legger man godviljen til kan
man til og med like Cousins alderdomsrøst.
Tekstlig litt å tygge på, både fantasi og
virkelighet, både filosofi og religion.
Strawbs koster også på seg en gammel sviske
helt på tampen. Fra en av de første platene sine.
Men aldri så forførende som denne nye
versjonen!

På denne platen er Strawbs: Dave Cousins, sang
og gitar, Dave Lambert ,Gitar og sang, Chas
Cronk : Bass, gitar og sang. Rod Combes:
trommer og Oliver Wakeman: keyboards.

Kryssord i april v/Astrid
Tema: Fornavn
Løsningsord: Et norsk ord for en berømt person.
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Løsning på kryssordet i mars var: Newspaper
Svar på påskenøtter
1. Stonehenge er et forhistorisk monument i Amesbury rundt 13 km
nordvest for Salisbury i Wiltshire i England.
2. Ole Einar Bjørndalen
3. Stillehavet. 3 515 km vest for det kontinentale Chile og 2 075 km øst for
nærmeste befolkede land, Pitcairnøyene
4. Robert de Niro
5. Før frigjøringen hadde Norge og Sverige felles konge.
Prins Christian Frederik ble valgt til norsk konge
6. YouTube
7. Magnus Carlsen

Bilder fra en utstilling – Uten filter 2017 – Oslo Rådhus

