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Rektor har ordet
Advent er her, den mørkeste tiden på året, men
skolen er vakkert pyntet med lys og flotte
julekunstverk laget i sement og hønsenetting av
våre dyktige og blide kunst- og
håndverksansvarlige; Catrin og Stian. Vi er heldige
og takknemlige som kan glede oss over slik flott
dekor. Nok en gang serveres pepperkaker, gløgg
og frukt i kantina, så vi får ordentlig julestemning.
Som vanlig blir det også en uke med fremføringer,
presentasjoner og elevarbeider i lunsjen kl 12.00,
fra onsdag 9.des – t.o.m tirsdag15. des.
Godt nytt denne måneden er at vi endelig har fått
betalingsterminal i kantina. Heretter trenger ingen
bekymre seg over manglende kontanter. Bruk
bankkort!
Det blir lang juleferie i år også. Siste skoledag er
fredag 18. desember. Første skoledag etter ferien
er onsdag 6. januar.
På vegne av hele ledergruppa ønsker jeg dere alle
en riktig fin desembermåned og en god jul!

Vigdis Bratfoss, rektor

Advent 2015
Dette er en oppfordring til å bidra med noe i
adventstiden. Jeg tenker spesielt på at noen har
noe de gjerne vil vise frem, eller de har musikk de
gjerne vil fremføre. Det kan også være aktuelt å by
på kakebakst de har lagd selv. Alle grupper på
Nydalen VO har sikkert noe de kan tenke seg å
bidra med. Framføringene skal være i lunsjpausen
9. – 15. desember. Meld fra til Heidi eller Målfrid,
helst så fort som mulig.
Astrid O J

Månedens miljøtips

Ikke kast fett i oppvasken!
Det gir tette rør. La fettet størkne og
kast det i matavfallet.

Litt om driftsstyret
Driftsstyrets oppgaver er:
 Å vedta budsjettet
 Å vedta årsplan og langtidsplan
 Å ha ansvar for skolevurdering slik at
Oslo Voksenopplæring blir bedre og
bedre.
Driftsstyret består av tre eksterne
representanter, to elevrepresentanter og to
ansatterepresentanter. Alle har sine
vararepresentanter. Da det blir litt forandring i
styrets medlemmer i desember 2015, vil jeg
ikke fortell nøyere om navnene før i neste
skoleavis.
Hver medlem blir valgt inn for to år om
gangen. Hvis en elevrepresentant slutter på
skolen, mister vedkommende automatisk
plassen i driftsstyre.
Det holdes møter noen få ganger i løpet av
året, litt avhengig av hvilke saker som skal
behandles. Hvert møte varer ca. 2 timer.
Astrid O J

Den siste MøteplassN dette semesteret
er mandag 7. desember.
Året avsluttes med

sang og musikk.

Månedens bilde

Foto: Winnie Meyer

Operasjon Dagsverk, ….igjen…
Tusen takk til alle de som bidro
med kaker, sang og spill,
og til de som la penger på bøssa.
Totalt fikk vi inn 934 kroner.
Pengene går til Amnestys arbeid
blant unge i Chile, Peru og Argentina.

Adventskalender
Du trenger 1 appelsin,
24 nellikspiker
rødt silkebånd og knappenåler for å holde båndet på plass

Tema: JUL
Barndomsminner fra julen
Mange har minner fra julen som vi husker godt og gjerne gjentar igjen nå. Ved å "gjenta" dette håper vi
å kunne finne tilbake til de gode minnene vi hadde fra sist gang vi gjorde det. "Husker du hvor hyggelig
vi hadde det og hva vi gjorde?" det er ofte de gode minnene som "setter seg" og som huskes på.
Barndomsminner går ofte til hvor glade vi var, maten og hva man fikk i gave av julenissen, som ofte
kom inn i stua for å gi ut gaver til "de snille barna". Som regel hadde man vært snill nok til å få gaver
av nissen (tross man var redd for det likevel). Når nissen kom lurte vi alltid på hvem han eller henne
var og det tok litt tid før man fant ut av det (om man klarte det).
De siste årene har det blitt mer om sunnhet i hverdagen og redsel for å spise seg opp på usunn mat
for å mette magen (og sinnet). I julen bogner det mange steder med ferdiglaget mat som vi ikke vet
hva inneholder godt nok, tross innholdsfortegnelse på det er påkrevd. Målet er å spise seg mett og
hygge seg med gode smaker og tradisjon.
Peisen som knitrer og gløgg laget med rosiner og vørterbrød var ett annet minne som kom når jeg
skriver om minner fra julen og hva jeg husker fra den. En viktig del av julen er maten som spises. Den
har blitt gjort det lille ekstra med for å få frem tradisjoner og gamle smaker man husker fra årene før.
For flere var det tradisjon å gå i kirken for å delta og høre korsang i juletiden. Å delta på sang og synge
de gamle sangene om igjen var minner som ble tatt frem år etter år (for gjentakelse "mater" inn i
hukommelsen). Det var også fint å møte de andre familiene i nabolaget som var der i likhet med oss.
Det var også å komme seg ut i snøen (man håper ligger der ute) og hoppe i den eller ake. Å møte
barndomsvenner for å være ute til man nesten ikke klarte å gå opp igjen bakken (for enda en runde
ned bakken). Får så å komme seg inn med varm (og sliten kropp) før dusj tas etter tiden utenfor. Også
aking ned bakken hvor vi hadde laget ett hopp for å måle hvor langt vi hadde hoppet/fløyet er ett
annet minne som kom når jeg skriver dette.
Kanskje du har andre minner som dukker opp når du leser denne teksten som minner deg om hva du
husker fra gammelt av og som huskes som gode minner?
Bjørn S
De 7 sortene
Før var det vanlig i nesten alle husstander å bake alle de 7 sortene. Sannsynligvis fordi barna av den
generasjonen hadde mer glede av forberedelser til den store dagen. I dag er dette noe mer uvanlig
grunnet utvikling og andre interesser. De som baker alle de 7 sortene i dag gjør det for det meste fordi
de ikke vil gi slipp på tradisjoner og fordi dette er noe av julen for dem.
Det er alltid hyggelig å servere egen bakte kaker. En annen ting er at de smaker jo mye bedre når du
lager dem selv. Det beste med dette er da at du får lukta av jul helt inn i stua. Hvis du er oppegående
nok til det, bak kakene dine selv. Kjøpekaker smaker ikke like godt.

De 7 sortene
Berlinerkranser
Fattigmann
Goro
Krumkaker
Sandkaker
Sirupssnipper
Smultringer

Dette er de tradisjonelle gammeldagse, de tradisjonell 7 sortene, men du velger selv hva slags sorter
og hvor mange du vil lage. En julekake som har blitt populær de siste årene er pepperkake. Mange
velger å bake denne sorten fordi det er enkelt og fordi det går fort.
Elin B

Seks i Nydalen
Vi i skoleavisen her i Nydalen har intervjuet noen tilfeldig utvalgte personer.
VI stilte dem følgende spørsmål:
Hvor mange slags kaker baker du til jul?
Hvilken kakesort er det du helst baker?

.

Jeanette baker pepperkaker
og serinakaker til jul.
Hun baker helst pepperkaker

Christina Kilde og Sara Darvishi baker krumkaker,
pepperkaker, kransekake og riskaker.
Helst baker de pepperkaker.

Liv Thorstensen lager ikke vanlige
julekaker. Hvis hun baker kake lager
hun heller en annen kake.
Hvis det i hele tatt skal være julebakst,
velger hun seg serinakaker.

Saima har ingen tradisjoner til jul.
Hun baker helst fruktkake med
tørket frukt og nøtter.

Ibrahim Yahia
baker helst eplekake
og gulrotkake.
Aller helst
baker han eplekake.

Elin og Astrid

Månedens oppskrift - marsipan
Dette trenger du:
500 gram mandler
500 gram melis
1teskje tragant (kjøpes på apoteket) – kan sløyfes
1 spiseskje eggehvite
Smaksstoffer som konjakk, sherry eller likør (kan sløyfes)
Konditorfarge

Slik gjør du:
Skåld mandlene og tørk dem godt - gjerne på lav varme i ovnen ca. 1 time. Mal mandlene én eller to
ganger i kvern eller hurtigmikser. Mal dem igjen med melis. Bland inn tragant (et vegetabilsk
fortykningsmiddel som gjør marsipanen lettere å forme), eggehvite og smaksstoffer og arbeid
marsipanen sammen til den er glatt og henger godt sammen. Pakk marsipanen i plast og la den hvile
i minst et par timer. Tips: Bare fantasien setter grenser når man koser seg med marsipanverksted! Er
det vanskelig å forme figurer med hendene går det an å bruke små pepperkakeformer. Slik skålder
du mandler: Hell kokende vann over mandlene. La dem ligge i 2-3 minutter og skyll dem så i kaldt
vann. Klem dem ut av skallet med fingrene. La mandlene tørke noen timer eller over natten
Kilde: Christopher Sjuve
AOJ

Treningstips til jul
Vi minner om treningsrommet nede i kjelleren, der du har mange forskjellige varierte muligheter til å
trene. Et tips nå rett før jul, er blant annet å teste ut hvor sterk du er. For å bruke disse vektene, må
du ha rett rygg og stå på riktig måte. Slik bruker du vekta: Løft den opp fra hofte høyde til rett under
brystene med bøy på armen. Dette er viktig for å kunne gjøre øvelsen mest mulig riktig. Noen vekter
er tunge andre vekter er lettere, du kan bestemme selv hvor mye vekten skal veie. Har du ikke
vekter kan du bruke flasker du fyller med vann eller en tyngre ball. Da for du også sakte men sikkert
mer styrke i armene. Dette kommer du også til å føle i hverdagen din. Vi har et kjempe fint
treningsrom på skolen med mange fine treningsapparater og det beste er – du slipper å betale.

Når du først har startet og trene kommer du ikke til å angre.
Alle må kjenne på sine egne begrensninger,
ingen kropper er like.
God trening!
Elin B

Brev fra leserne
Brev fra leserne

Sommerminner fra Gran Canaria
Det tok 4,5 timer å reise til Gran Canaria med fly.
Jeg tror at alle satte pris på de flotte strendene der.
Det bor 838 397 innbyggere på Gran Canaria.
Det var en veldig god mat der. Jeg kan anbefale biff og en
Paella med ett lite glass rødvin til.
Det var min 2. gang i mitt liv att jeg reiste til Gran Canaria.
Jeg har badet i Atlanterhavet og i basseng.
Det var 22 grader C i havet. Vi var på Gran Canaria i 2 uker.
Jeg likte best å gå turer og gå rundt i butikker. Jeg så fem
kameler på strandveien til Maspalomas.

Brev fra leserne
Brev fra leserne

Hilsen Espen Juul Kristiansen

Fadderbarnet vårt Casmonesa
Det er nå blitt bestemt at all flaskepant som
taes mot i kantina skal gå til inntekt for vårt
fadderbarn Casmonesa.
Som tidligere nevnt går hun på skolen
og bor sammen med sin mor i Øst-Timor

Når vi hjelper Casmonesa får hun en enklere
hverdag og mulighet til videre utdanning.
Alle på skolen ønsker at Casmonesa skal
få det bra både i dagliglivet og i forhold til
videre skolegang .
Astrid og jeg var på butikken å panta flasker,
vi fikk 121 kroner til fadderbarnet vårt.
Penger vi håper hun vil nyte godt av.
Vi minner om at sparegrisen fortsatt står i kantina.
Det er fortsatt mulig for alle og støtte Casmonesa.
Vi i elevrådet håper dere husker at det snart er jul
og tenk hvor glad Casmonessa vil bli
hvis vi legger på 1 eller 3 kroner ekstra!
Elin B

Mine Tanker
Jeg går mange turer i
Nordmarka Jeg gå hver
helg fra Frognerseteren til
Ullevålseter og hilser på
dyrene og jeg går hver
helg fra Sørkedalen til
Kobberhaughytta via
Finnerud og hilser på
hestene og hønsene og
kaninene.
Vi har hatt besøk av to
studenter i fire uker, jeg
syns det er hyggelig å ha
Marte og Ingvild her og
Catrin og Julianne
Jon Jonsen

Flykninger til Norge
I media kommer det mange nyheter nå om flykninger som kommer til landet og at de sendes til
asylmottak før de så får sin sak behandlet.
Utlendingsdirektoratet (UDI) mottar søknader om asyl og behandler de.
"Det er viktig for UDI at alle som bosetter seg i landet blir best mulig integrerte. I samarbeid med
kommuner og andre offentlige instanser arbeider vi hele tiden for å legge til rette mottak,
arbeidsplasser og samfunnet for øvrig.", står det på nettsiden til UDI.
Det er forskjellige definisjoner for hvem som er flyktninger, selv om de kan defineres som
forskjellige søkere: overføringsflyktninger, flyktninger, migranter, innvandrere, asylsøkere, asylsøkere
som er innvilges opphold eller grunnløse flyktninger. Det er også vesentlig på hvilket grunnlag de
søker for å få innpass til ett annet land. En forskjell er flyktninger og migranter, hvor den første
er «verdig trengende» og den andre mer «lykkejegere».
Selv om det er en "lang vei opp" til Norge vil flere så opphold her om de kommer seg så langt nord.
Det er flyktninger fra Syria som håper å komme seg så langt at de får søkt opphold i det landet de
gjerne vil flykte til. Tyskland og Sverige har vært mer åpne for flyktninger enn andre land i Europa og
har mottatt flere flyktninger enn noen andre land i Europa. Det er kommet 13,000 flyktninger til Norge i
år, fra Syria, Irak og Eritrea i hovedsak. Disse tre landene har mer enn 2/3 av alle flyktninger som er
kommet til Norge.
Tyskland har tatt imot 262 000 asylsøkere i årets ni første måneder, hovedsakelig fra tidligere
Jugoslavia og Albania kom mer enn 100 000 personer, det antas at de fleste av dem vil trolig bli
returnert raskest mulig som grunnløse flyktninger. Mange av asylsøkerne som kommer til Tyskland har
ikke det behovet som tar de imot som flyktninger som har det behovet de tilbyr.
Når en person kommer til Norge
Politiets Utlendingsenheten er først mottak og en asylsøker får sine papirer levert inn til og får
skrevet inn sin søknad om asyl. Så jobber politiet med å fastsette hvem de er og om opplysningene
stemmer.
Transittmottak (transitt betyr gjennomreise) er mottakssentraler opprettet som første oppholdssted for
nyankomne som ønsker asyl, der de er mens deres søknader blir vurdert.
Statlig mottak for asylsøkere, oftest bare kalt asylmottak, er et frivillig botilbud til asylsøkere som
kommer til Norge i venten på avgjørelse i søknaden.
Vedtak om opphold gis/avslås, og så blir søkeren(e) flyttet til stedet som tar imot den/dem. Det er
forskjellig tid det tar å få informasjonen som trengs for å behandle søknaden og noen får svar kort tid
etter intervju, mens andre må vente i mange måneder.
Reisens formål blir spurt om og om det har vært innom andre land på reisen opp til Norges grense.
Hvorfor søkes asyl er siste punkt for søknaden med forklaring på søknaden.
3,6 prosent av Norges folketall er flyktninger.
Les mer på www.udi.no hvor informasjon er hentet fra.

Bjørn S
Mohammad Hoori (28) er en av de mange
flyktningene som er kommet til Norge

- Det er viktig for
meg å danne familie
i hjemlandet mitt–
Hvis situasjonen i
Syria blir bedre,
takker jeg norske
myndigheter og reiser
rett tilbake. Det er
viktig for meg å danne
familie i hjemlandet
mitt

Jeg savner kona og moren min. Jeg har fått innvilget
familiegjenforening med kona mi, og jeg håper mamma
får det samme. Jeg kommer fra Damaskus
I august i fjor måtte jeg rømme fra Syria på grunn av
situasjonen der, men jeg ønsker ikke å snakke om
hvordan jeg kom meg ut eller om livet i Syria - bare om
fremtiden. I september i fjor kom jeg til Oslo og i januar
ble jeg sendt til Skibotn, før jeg i juni kom til Tromsø.
Norge ga oss en mulighet til å starte et nytt liv, og jeg
ønsker å studere. I løpet av to uker skal jeg sende min
universitetsbachelor i engelsk til godkjenning. Så håper
jeg å ta en master i enten historie eller lingvistikk. Min
siste jobb i Syria var som eksamenskoordinator ved et
nettuniversitet som heter Hopespot Organization. Etter
at jeg er ferdig med norskkurs på dagtid, går jeg til
hoteller og andre steder for å prøve å skaffe meg jobb. I
dag skal jeg i møte med Røde Kors, hvor jeg har meldt
meg som frivillig.
Reiserute: Damaskus – Oslo – Skibotn – Tromsø (VG)

Månedens dokumentar; om Hitlers medisinbruk
‘
Da krigen var over ble Hitlers leger beordret
av det amerikanske militæret til å skrive en rapport
om hans medisinering.

av Eivind H

I disse dager auksjoneres denne rapporten bort på
Alexander Autografs i USA.
Her avdekkes det flere oppsiktsvekkende elementer.
Hitler fikk kokain mot tette bihuler og oksesperm
for å øke potensen.
Det sies at Hitler ikke hadde noe sexliv,
men at han og Eva Braun uten tvil hadde hatt samleie.
Theodor Gilbert Morell, hadde egen klinikk i Berlin,
og gjennom felles kjente hørte han om Hitlers mageproblemer. Kvakksalveren øynet da muligheten til å klatre
på rangstigen, og fikk audiens hos føreren.
Hitler likte ideene hans og tildelte han stillingen som livlege. I tillegg til det overnevnte utskrev han
morfin, amfetamin, testosteron og en tysk soldats avføring.
I dag vil man kunne se at Hitlers medisinering rett og slett var misbruk av narkotika og doping.
Leger har hevdet at inntaket av denne form for preparater vil kunne føre til at man blir psykisk
ustabil/gal.
Kan Hitlers medisinering ha hatt noe å si for historien om 2. verdenskrig?
Kilde: Rikets sprøytemester, National Geographic Channel

Vi reklamerer gjerne for Nordpolens produkter!
Er det flere enn jeg
som har lyst til å gi
bort noe av dette i
julegaver? Hvis vi er
flere som bestiller,
så har Nordpolen
Industrier lovet å
levere direkte til oss
her i Nydalen.
…. Tenk så fint å
kunne si at årets
julegaver kommer fra
Nordpolen ….
Ta kontakt med meg,
så kan jeg samordne.
Heidi
Lyst til å lese mer?
http://nordpolen.allindigital.com/
https://www.youtube.com/w
atch?v=fch839FDPrM

Månedens musikk

v /esp

Bill Fays verden
Det virker som om enkelte "store" artister fra 60 og 70- tallet er i ferd med å gjenfinne sine jordiske
levninger, eller nå bakkenivå for å si det sånn. Og enkelte nye gamle blir "store" fordi de skal ha
stukket fingeren i jorda.
Det er synd å måtte leve og lære gjennom å føle de siste 50 årene på kroppen som Bill Fay har gjort.
Og det var nok neppe ment som et karriere pluss da han startet nedstigningen til det jordiske sånn
rundt 1970. I dag, mange år etter er han alles favoritt, og kunne dere ikke den før,- kunne jeg lire av
meg leksen; halvt Dylan,
halvt Davies. Som et musikkblad
ville ha det til.
Nei, Bill Fay er helt sin egen;
Tung, dvelende, tekstlig vond,
med en overtone av sin egen og
verdens religiøse hellighet.
(Bill Fay tror han skal kunne
redde Jesus)
Life is people het den forrige
platen hans. Den første skikkelige
på over 30 år. Og det er det jo.
Bill Fays verden er ellers tung og
vondt fordøyelig. Enkel, men
befolket av sut og savn og anger. Men den har tyngde til å holde Fay i live i noen år ennå.
Vondt har det forresten alltid vært. Bill Fay og Time of the Percecution, de to første er nøkler til
forståelse. Han kan stort sett ikke hatt mye moro de siste 70 årene, det forteller både hans output og
gestalt. 6 plater i alt vil jeg tro. Whos the sender den siste, i samme fasong som de foregående.
De fleste -; som et plaster på et levd liv?
St. Vincents-en amerikansk alien
Futuristisk musikk kaller hun det visst,
men om noen år er vel dette så utdatert
som alt annet "moderne"
Ålreit: Dette er nå. Et festfyrverkeri, en
godtepose, og gitar kan hun spille!
Og selv om dette verken kan eller vil
holde, holder det for øyeblikket og nå.

Ja, gitar det er greia. Hun spiller fletta av de fleste og det gjør oss ingen verdens ting at hun dertil er
syngedame.
Men som sagt her blir det av og til for mye av godsakene. Søtt og klissent og slett ikke så
fremtidsrettet som tenkt? Det er så det henger fast, alt det klissete og søte. Men du verden, hva kan
en vente i 2015 når gitarfantomet Bob Fripp er en aldrene gentlemann, og David Bowie står ved
gravens bredd, Hun minner litt om dem begge og bidrar i deres skole, når hun duetterer med David
Byrne fra fordums Talking Heads med glimrende resultat.
Annie Clark har gitt ut 4 soloplater og skal være en beskjeden jente med nervene utapå, sier hun
selv. Men ikledd gitaren virker det ikke sånn. Hun har dessuten alt det en moderne artist skal ha for å
være moderne og fremdeles oppegående, glitrende gitarisme, behagelig stemme, nokså gode tekster
om seg selv og verden rundt henne. Dessuten har hun utstråling, alene på scenen. Det er nesten ikke
å gape over godsakene av og til. Alene med all lyden. Alien- pop. Det hele lover bra så la oss få
fortsettelsen!
La henne ikke visne bort i det syntetiske tilbehøret.,
MEN når kjernen er god. 2015 holder vel en stund til!
StVincent:St Vincent

Julekryssord, av Astrid

Tema: Jul
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Fotogruppa viser nye bilder hver uke
på TV-skjermen i resepsjonen

Du kan lese om kommunikasjonsgruppa i den neste AvisN
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Gitar- og ukulelegruppa spiller
i lunsjen mandag 14. desember

Filmopptak på biblioteket.
Les mer på hjemmesiden!

