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Bli inspirert!

Catrin og Stian, med gode hjelpere, har som vanlig pyntet vakkert til jul. Se flere bilder på siste side.

Hilsen fra Pernille

Nye sedler

Elins adventskalender
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AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. Den kommer ut hver måned.
AvisN er gratis. Redaksjonen består av elever og lærere ved senteret.
Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne elever
som har ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade.
Det er over 400 elever ved senteret, alle er deltidselever. Senteret har 60 ansatte.
Det er undervisning ved senteret fra 9.00 om morgenen til 20.30 om kvelden.
Oslo Voksenopplæring Nydalen, Nydalsveien 38, Oslo, tlf 23 39 39 00
E-post til AvisN: heidi.kristoffersen@osloskolen.no
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Desember

Månedens miljøtips

Den første snøen har falt og kulden kommer krypende. I
samme slengen minner vi alle på og kle seg etter vind og vær
og ikke minst være forsiktig når dere går ut.
Desember er den 12., den siste og for mange små den beste
måneden i året, veldig ofte fordi de forbinder den med sin
første opplevelse av snø. Det er mange som gleder seg til
julehøytiden, mens det også finnes de som gruer seg.
Det er mange ting du kan finne på i snøen, som å lage
snømann eller snøhule.

Husk brodder!

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

Rektor har ordet
Først vil jeg gratulere Årets læringshelt i Oslo, Yolande Mafo! Hun fikk utdelt prisen på Deichmanske bibliotek på
Tøyen, 22.november. Det er tredje gang elever/deltakere fra Oslo VO Nydalen har vunnet denne prisen. Det er vi
veldig stolte av. Se mer på skolens hjemmeside.
Desember er her og mange forbereder seg til jul, med baking, julegaver og storrengjøring. For andre er julen bare
noen fridager i skoleåret. På Nydalen ønsker vi at alle norskdeltakere fra andre land skal få mulighet til å lære mer
om norske juletradisjoner. Derfor følger vi opp med samling i regi av Norsk-Teamet torsdag 13. desember på
selveste Luciadagen. Det blir lussekatter, grøt med mandel, pepperkaker og gløgg, julesanger, julefortelling og
julequiz.
F.o.m tirsdag 11.des. t.o.m tirsdag 18.des er det fellessamlinger med underholdningsinnslag, pepperkaker og
gløgg til alle i kantina. Innslagene starter kl 12.00 hver dag. De som ønsker å invitere venner eller familie kan
gjøre det på de dagene de selv opptrer.
Selv har jeg hatt en måned permisjon hvor jeg har vært i Berkeley, California på studietur og ferie. Der lærte jeg
mye om det amerikanske skolesystemet og om utdanning av skoleledere. I Norge er vi heldige å ha gratis
utdanning for alle elever og studenter, i USA er det meste av utdanningen privat og koster mange penger. Et
voksenopplæringssenter i nærheten der jeg bodde hadde mange av de samme tilbudene vi gir her i Nydalen, men
alle kursene koster ganske mye å delta på. Mens jeg var der startet noen av de største og verste skogbrannene
som har vært. En hel by som heter Paradise brant ned til grunnen og over 100 mennesker omkom i brannene.
Samtidig brant det sør i California, der mange rike skuespillere bor. Det skrev de om i avisene. Alle som oppholdt
seg i nærområdene jeg bodde; Berkeley, San Fransisco og Oakland ble anbefalt å holde seg innendørs pga stor
luftforusensing med røyk fra brannene. Alle skoler og universiteter ble stengt i flere dager, noe som førte til at jeg
ikke fikk gått på alle forelesningene som var planlagt.
I USA feirer de både Halloween og Thanksgiving ganske stort, så det var morsomt å oppleve. California er en
meget demokratisk stat hvor mange er imot Trump og hans styresett. Trump kom til brannområdene for å vise sin
støtte til de som hadde mistet familiemedlemmer, hus og eiendeler, men mange ønsket ikke å se ham der. Det var
mellomvalg tidlig i november og demokratene fikk stemt inn mange afroamerikanske kvinner i Representantenes
hus. Det var mange i California glad for.
En av de siste dagene i november fikk jeg oppleve julegrantenning i San Francisco på Union Square og jeg fikk se
sjøløver og knølhval i bukten under Golden Gate Bridge. Det var flotte opplevelser. Jeg forteller gjerne mer om
reisen til de som er interessert.
Jeg ønsker alle deltakere og ansatte en fin desember og en riktig god jul!
Siste skoledag er torsdag 20. desember. Første skoledag etter ferien er torsdag 3. januar.
Vigdis Bratfoss, rektor

«Det er faktisk vanskelig å tro at det er sant!
Prisen «Årets læringshelt» deles ut
hvert år til en person som har brukt
utdanning og læring for å komme
videre, og som har klart det, tross ulike
hindringer i livsløpet.
Det er voksenopplæringsforbundet i
Oslo som deler ut prisen.
Oslo Voksenopplæring Nydalen
foreslo Yolande Mafo til prisen.
Flere verdige kandidater var foreslått,
men Yolande vant fortjent prisen
som årets læringshelt i Oslo.
Prisen ble delt ut på Deichmanske
bibliotek avdeling Tøyen,
torsdag 22. november.
Det var både bevertning,
velkomsttale (Ellen Stavlund,
styremedlem Vofo Oslo) og
kulturinnslag før Hashem Jafari,
tidligere prisvinner, delte ut årets priser.
Yolande holdt en flott takketale.
I talen fortalte hun bl.a. om søsteren sin i Kamerun:
"Lillesøsteren min fikk gave fra skolen fordi hun var så flink til å lære. Hun fikk
skolesaker i gave. At lillesøsteren min fikk gave fordi hun var så flink, fikk meg til
å gråte. Jeg tenkte jeg aldri skulle kunne få en slik gave. I dag står jeg her og får
en pris som årets læringshelt! Det er faktisk vanskelig å tro at det er sant!"

Hun takket voksenopplæringsforbundet, Oslo VO Nydalen og lærerne som har bidratt til at hun fikk prisen i år.
Vi gratulerer med en vel fortjent pris!!

Kreative Linn Kristin
Hva gjør du nå du ikke finner
undervisningsmateriell som passer
for deltakerne dine?
Jo. Da lager du selv! Det gjør i alle
fall Linn Kristin.
Her er taktile symboler for
kommunikasjon under produksjon
på kontoret.

Manpreet jobber for tiden på IKT-kontoret i 4. etasje
Hva er jobben din her?
IKT opplæring
Hvorfor ønsker du å jobbe med dette?
Teknologi kan gjøre en stor forskjell i utdanning. Bare
ønsker å være en del av den forandringen
Hva har du gjort tidligere?
Jeg har vært lærer (IT) på høyskole i India
Har du noen interesser som du ønsker å fortelle om?
Liker å lese romaner

Årets elevråd
Årets elevråd består av:
Espen, Elin (leder) og Ahmad.
Elevrådets mandat er å sikre elevrepresentasjon og
medbestemmelse i ulike prosesser. Dette kan være
planarbeid eller planlegging av ulike sosiale
arrangementer.
Et annet viktig arbeidsområde er å sikre at senteret
bidrar til å fremme et inkluderende læringsmiljø som er
fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet.
Elevrådet har over flere år også arbeidet for grønt miljø
og kildesortering.
Elevrådet skriver artikler om viktige tema gjennom hele
året i skolens egen avis, AvisN.
Elevrådet settes sammen for ett år av gangen.

Reisebrev fra Pernille
Hei alle dere på Nydalen! Her kommer
en liten hilsen/oppdatering fra mine
3 måneder på tur i Japan, Fiji New Zealand
og Australia.
Det startet med inntrykksfulle dager i Tokyo
og Kyoto (Japan). Alt er så annerledes der
- veldig fascinerende! Så dro jeg til Fiji
(øygruppe til øst for Australia), som var full av
hyggelige mennesker og fine strender.
Fikk også smake deres tradisjonelle drikk,
Kava - pepperrot og vann.
I nesten tre måneder reiste jeg rundt i hele
New Zealand, og naturen var såå flott!
New Zealenderne (eller Kiwiene som de også kalles)
var utrolig hyggelige og jordnære.
Jeg jobbet ca. 4 uker på diverse gårder/småbruk og har lært om både dyr og planter og deres funksjon osv.
Kunnskap jeg håper å ta i bruk hjemme i Norge.
Nå er jeg på toppen av østkysten av Australia og skal reise helt ned til Melbourne de neste ukene. Jeg skal blant
annet til Great Barrier reef, hilse på koalaer og kenguruer og se operahuset i Sydney.
Jul og nyttår skal feires i Sydney og Melbourne- det blir spennende!
Det er gøy å være på tur og oppleve nye steder og møte forskjellige mennesker! Man lærer om ulike samfunn og
hvordan det preger menneskene som bor der. Ikke minst lærer man mye om seg selv!
Jeg tenker ofte på alle dere jeg hadde gleden av å møte/jobbe med på Nydalen VO forrige skoleår! Håper dere
har det bra. God førjulstid!
Hilsen Pernille

Tre innlegg fra norskgruppe - tirsdag

Jeg har flere gode erfaringer i forhold til
saker/forhold som kan medføre en enklere
hverdag!

Diabetes 2 er en sykdom som alle kan få.
Jeg har fått den fordi jeg har gen-sykdom.
Den kan medisineres med insulinpumpe.
Det funker sånn at man setter inn en nål med
en slange inn i koppen og at den gir insulin fra
pumpen.
Det gjør at blodsukker blir lavere, samtidig
som jeg må være forsiktig med hva jeg spiser.
Hilsen Jessica Paola Voss Aspaas.

Min samboer og jeg liker å ha det rent rundt
oss, uten å måtte bruke altfor mye tid, energi
og penger. Det er vi sikkert ikke alene om?
Vi ruslet rundt i byen en høstdag i fjor. Alltid
spennende å se om en kan finner noe rimelig
og funksjonelt på Black Friday. Er en butikk vi
begge liker godt! Produkter med god kvalitet
som de fleste kan ha glede av.
Sist Black Friday fant vi en dampstøvsuger vi
fikk til en rimelig penge. Den forrige vi hadde
kjøpt ble kjøpt gjennom «Nytt og nyttig»
En maskin vi hadde hatt stor glede av,
men denne hadde dessverre dårlig kvalitet og
det var ikke mulig å klage på den.
Vi hadde rengjort både tepper, stekeovn,
overmadrass, bad og kjøkken og lett fått fjerne
flekker og smuss, som tidligere virket umulig å
få fjernet. Denne nye dampstøvsugeren har
flere deler, og enda flere bruksområder.
Dampstøvsuger er lett å håndtere og rimelig å
bruke. En trenger ikke bruke mye krefter til å
få en god jobb gjort. Ikke medfører den store
belastninger økonomisk heller!

Brev fra leserne Brev fra leserne Brev fra leserne
fra leserne Brev fra leserne

Brev fra leserne Brev

Tips for en enklere hverdag Dampstøvsuger

Brev fra leserne

HGH

Fredrikstad
Er kommunen i Østfold med 80121
innbyggere.
Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges
første renessanseby.
Gamlebyen er en av de mest populære
attraksjonene.
Skjærgårdsriket Hvaler er sammensatt av 833
øyer.
Renee Chanell Rørvik

Hva er rusmidler?
Det er mange ulike definisjoner av hva
rusmidler er. Politiet definerer det slik: "Et
rusmiddel er et kjemisk stoff som påvirker
sentralnervesystemet slik at personen
opplever endring i psykiske og kroppslige
funksjoner." For at middelet skal bli brukt som
rusmiddel, må endringene enten straks
kjennes tiltrekkende, eller være slik at
personen lærer seg til å like hverdagen.
Skrevet av Kristine Sortåsløkken.

Siste om OD for i år
Her på skolen ble OD avholdt i hele 2 uker slik at alle fikk
mulighet til å delta. Disse 2 ukene var det mye aktivitet
i kantina. Her ble det blant annet avholdt et loppemarked.
Her kunne du få deg mange nye og spennende ting.
Det ble også solgt vafler og andre godsaker i kantina.
I år fikk vi inn hele 6715 kroner, som er ny rekord.
Vi gleder oss til neste år, og håper du vil delta!
Tekst og foto: Elin

I kjærlighetens navn
Line Ramsøe Bredesen er ei jente med Downs syndrom som hadde en drøm om å få sin film publisert.
Filmen bærer navnet «I kjærlighetens navn» og er en kortfilm fra 2017.Filmen ble vist på NRK i år og
ligger nå på deres nettsider De fleste som er med på dette prosjektet har Downs syndrom, men noen av
dem har også andre utfordringer.. Vi håper de fleste tar seg tid til å se denne filmen.
Lines store drøm er å bli regissør, med dette er hun på god vei.

https://tv.nrk.no/program/koif75001018/i-kjaerlighetens-navn

True Crime v/Axel
Eirik Jensen-saken.

Elin

Flere
voksenopplæringssentre i Oslo
I Oslo er det flere sentre for
voksenopplæring. Vi har her på
Nydalen vårt tilbud,
spesialundervisning i grunnskolefag
(musikk, norsk, matte, mat og helse,
engelsk, IKT, samfunnsfag, naturfag),
kommunikasjon, logopedi, ADL
(Aktiviteter i dagliglivet), og tilbud til
voksne med synsvansker.

Eirik Jensen var politimann. det er han ikke lenger.
De fleste har hørt om Cappelen-Jensen-saken.
Cappelen ble i 2017 dømt til 15 års fengsel for hasjsmugling.
Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon,
medvirkning til narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse.
Det er lovens strengeste straff. Nå pågår ankesaken til Jensen.
Den varer helt frem til februar. Cappelen og Jensen er uenige
om hendelsene. Når dette skrives pågår utspørringen av Cappelen.
Cappelen kom med et karakterdrap av Jensen. Karakterdrap er et
verbalt angrep for å skade en persons navn og rykte.

De andre har sine felter for opplæring
for voksne. De andre stedene er og
har opplæring i:
• Helsfyr: norsk-, grunnskole- og
videregående opplæring
• Sinsen: studiekompetanse,
yrkesfag og realkompetansevurdering
• Rosenhoff: norsk- og
grunnskoleopplæring
• Skullerud: norsk-, grunnskole,
opplæring i bedrift
• Servicesenteret: Innsøking til alle
tilbud i Oslo Voksenopplæring,
rådgivningstjeneste og
informasjonssenter for voksne
Bjørn S

Hva er penger?
Hva er penger?
Vi har en følelse av hva penger er og er verdt – selv om det er en papirlapp eller metallstykke. Bortsett
fra at det har noen kjennetegn som forteller hvor mye det også er verdt, bruker vi det omtrent flere
ganger hver dag.
Verdien av penger regnes om til hvor mye, av for eksempel hvor mye vi kan få av noe, antall eller
mengde av en vare eller tjeneste(r). Ved bruk av penger gjør vi det enklere å bytte varer med hverandre
for hver handle som vi gjør mellom to parter. Omtrent alle steder vi oppholder oss skjer det bytting av
tjenester og handel, noe som gjør at penger er en enkel og effektiv måte å bytte tjenester med
hverandre.
“Vi bruker penger som ett mellomledd mellom bytte av tjenester og varer”
Penger er innenfor samfunnsøkonomi alt som oppfyller tre krav — at det fungerer som byttemiddel,
regneenhet og verdioppbevaringsmiddel.

Verdier av penger
Vi har nå gått fra å ha en økonomi som har vært basert på fysiske penger som ble brukt for å betale for
mye av varene vi kjøpte og brukte. Nå foregår det i Norge mest overføringer av større beløp som
datatall og noteringer for å gi ett beløp fra en avsender til én eller flere mottagere.
Nå brukes penger for å overføre kjøpekraft, og har vist seg å være en god måte å gi noe en verdi. I
aksjemarkedet er det en “svingende” økonomisk verdi (etter hva jeg vil kalle det), som påvirker verdien
av ting og tjenester.
Mer digitalt enn kontanter
Vi har nå fått ett system som har gitt oss enklere overføring av midler på sikre(-re) betalingsterminaler.
Blant annet kan vi bruke bankkort/visakort, vipps og nettbank for å betale. Det er lite kontanter som
brukes til betaling av varer i forhold til tidligere, tross det er viktig å holde oversikten over hva penger er
verdt selv om du ikke har de “fysisk i hånda”. Nordmenn bruker bankkortet 370 ganger i året sier en
artikkel fra VG.
Kontanter utgjorde kun 2,5 prosent av pengemengden i Norge ved utgangen av januar 2013.[1]

Gjeldsbasert økonomi
I verden har de flere land nå gjeldbaserte økonomier, forteller Wikipedia. Vi bruker også denne formen
for pengesystem for vår valuta her i Norge. Pengene, som i seg selv er verdiløse, representerer
egentlig løfter om å betale for det vi skylder for noe. Vi bruker denne formen for betaling for å kunne
love å gjøre opp for oss om det skulle være noe som vi trenger av tjenester i våre liv her, her fungerer
pengeseddel som en mellomløsning for tjeneste-bytting.
Tidligere pengesystemer vi har hatt her i Norge var basert på Gullstandarden. Her brukte man en
utregning i forhold til mengde av gull som kunne byttes mot en tjeneste, mange land har gått bort fra
denne måten å regne ut verdien av penger. De fleste europeiske land har nå gått bort fra denne måten
å regne ut sin valuta for omregning av verdien av penger.
Vil vi fjerne kontanter helt?

Noen av artiklene som kommer opp etter søk på kontant/kort hinter til at vi kan i fremtiden få ett system
som kun er digitalt. Flere har spurt seg kan dette gå, føler vi oss trygg nok på at det alltid finnes en
sikkerhetsfaktor som kunne gi oss den verdien vi trenger der vi er der-og-da.
• I dag bruker vi bankkortet i gjennomsnitt 370 ganger i året, altså en gang hver dag.
• Og Vipps, som vi introduserte i juni, har allerede fått 1,3 millioner brukere.
• I desember brukte 15,2 millioner vår mobilbank.
• Kun fem prosent kontanter
• Det vil kunne forebygge problemene med ran, svart økonomi og kriminalitet ved bruk av kort
– Fra et personvernståsted er det først og fremst en bekymring at man ikke kan betale noe anonymt om
kontantene avvikles, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NRK i intervjuet på Nettavisen.
Lenke: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-okonomi

Bjørn S

Nye 50- og 500-lapper
I oktober 2018 kom det nytt design på sedlene for 50- og 500 lapper. De to nye designne har motiver
fra havet og navigasjon fra fyrtårn, her har begge motiver vært viktig for å få sjøfarere for å finne en
trygg leie på havet. Målet for designet har denne gangen vært at det skal bli lettere å se forskjell på
sedlene.
Det nye designet på 500-lappen er hentet fra
redningsskøyta RS 14 Stavanger, opprinnelsen
for dette skipet er designet av båtbyggeren
Colin Archer, kjent for sine ferdigheter og
design for skuter og farkoster på havet.
Collin Archer har hatt flere kjente skip designet
for å få sjøfolk trygt over havet.

Hovedmotivet på 50-kroneseddelen tar
utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune.
Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er
det vestligste punktet i landet.

Specimen som står på bildet fra internett betyr at det ikke er en korrekt seddel som
kan brukes i vanlig bruk

Har du gamle 100 og 200 sedler liggende kan du ikke få brukt de i butikk lenger, men de kan fortsatt
veksles inn i banken helt frem til år 2028. Gamle 50, 500 og 1000 sedler er fortsatt gyldige i butikk.
De nye motivene
De norske sedlene vil ved denne fornyelsen ha motiver fra havet og sjøfart, målet har vært å kunne ha
ett lett kjentbart motiv fra havbruket. Sedlene har ved denne fornyelsen vært knyttet til havbruk, fangst
og handel, noe som har vært og fortsatt er viktig for at vi skal kunne ha nytte av næringsveien for oss
her såpass langt mot nord.
Ved denne fornyelsen har det vært viktig å legge til rette for blinde og svaksynte. Det har ved dette nye
trykket blitt brukt kobbertrykk og taktile merker for blinde og svaksynte. Med den metoden har det vært
enklere for gruppen av svaksynte og blinde å skille de forskjellige sedlene.
Norges Banks egne seddeldesignere, Arild Yttri og Morten Johansen, har utformet de nye sedlene med motiver
fra havet.
Utskifte av sedler
Etter hvert som sedler brukes blir de slitt og kanskje du har sett noen av dem med for eksempel rifter i
seg? Når banken mottar slike sedler tas de inn for å byttes ut og de erstattes av en ny seddel.
På nettsiden til Norges Bank kan du lese mer om hvordan utskifte av sedler gjøres: https://www.norgesbank.no/Sedler-og-mynter/Ny-seddelserie

Bjørn Samdal

Tegneserien Tøffe Tom
Tøffe Tom er en spinnvill Italiensk tegneserie helt fra det ytterste
ville vesten som trekker raskt og skyter fra hoften og dessuten har
den vanen at han sverger til kamille te (nype te). Han har også en
hest som tenker og har alle slags menneskelige uvaner og
egenskaper. Den drikker Tequila og røyker sigaretter.
I serien forkommer også mange andre surrealistiske rariteter som
salami med menneskeføtter, ormer med hatt, hester med bare
to ben og andre absurditeter.
Tegneren av Tøffe Tom eller Coccobill som den heter på
originalspråket er Benito Jacovitti og etter hva jeg kan bringe
på det rene ble den startet på 50-tallet og er oversatt til en rekke
språk.
Jeg ble først kjent med Tøffe Tom i mannfolkbladet Vi Menn
på tidlig 60-tall. Der drakk helten nypete over en helside en gang
i uka.
Senere kom han også som hefter i Norge, først som Tøffe Tom,
senere som den originale Coccobill. Da med der den gang mer
eksotiske kamillete.
Italienerne er god på spagettiwestern og elleville westernparodier.
I senere år (2001) har Coccobill også gått til filmen, til TV serie,
til glede for nye og gamle lesere og seere.

ESP

Stinkdyret – et dyr jeg ennå har til gode å møte
Stinkdyret eller “skunken” er et svært
typisk amerikansk dyr. Det ligner
selvfølgelig på dyr i vår norske fauna
som grevling og røyskatt men er på
en måte mer amerikansk ondsinnet
og farlig.
Det er et rovdyr og spiser helst
insekter og småpattedyr, men det er
ikke heri dets manglende godhet
består.
Det ondsinnede oppstår
nemlig når det skal “forsvare” seg mot
fiender. Det sender en stråle av
illeluktende og etsende væske fra
analen, rett i synet på sin
motstander. Derav navnet.
Ikke særlig pent gjort!
Av det kan man kanskje lede at man stort sett får de dyr man fortjener, eller at vår mentalitet og
bevissthet henter sin modell i dyrerikets mytologi. Stinkdyret er amerikansk, faktisk utbredd på hele det
amerikanske kontinent, og mens vi i Norge kan skryte av å være lure som rever, sterke som bjørner og
slue som ulver......., Hva da med amerikanerne? Og deres kollektive bevissthet? Er det “stinkdyret” de
bringer oss til torgs fra sin verden? Historisk og i vår tid? Jeg bare spør.
ESP

Månedens musikk v/ESP
Dave Ball “gitarist”
Dave Ball, gitarist, kanskje mest kjent som Denny Laines
(Moody Blues, Wings) samarbeidspartner i det kortlivede
prosjektet Ball på midten av 60-tallet, dessuten som
medlem av en konstellasjon Procol Harum noen år etter
og av det hardtslående hardrockbandet Bedlam på
70-tallet. En sann 60-tallist på gitar i flere mannsaldre.
Her er han med sin svane sang og eneste soloprodukt,
platen: Don’t forget your alligator. Idet tekstlige ganske
tullete frikete og svevende, på geriatrisk gammelmannsvis,
mye uten mening for andre enn de spesielt interesserte.
Men det er ikke her vi har Ball, det er gitaren.
Og platen gir oss et godt og litt hjemmekoslig inntrykk av
gitaristen Dave Ball. Smakfullt i soli og akkompagnement,
spennende og profesjonelt. Et lærestykke i gitarisme.

Låtmaterialet er heller ikke helt borte, litt i slentrende Davies-stil blir det nevnt, mest i tittelsporet kanskje,
“good time music” som man valgte å kalle det før. Alt i alt et underholdende produkt utgitt på musikeretiketten
Angel Air.
Det er ikke lenge siden Dave Ball forlot oss og dette ble hans svanesang. Spilt inn i Australia, New Zealand og
Europa til glede for alle oss som ikke visste at vi likte ham. Men det gjør vi faktisk.

Neil og Liam Finn – far og sønn

Dette er vakkert, og dette er godt. Godt håndverk, både tekstlig og musikalsk spennende. Og spenstig,
dvelende og drømmende snilt,. Dessuten en aning “speisa” som det heter. Riktig en hyggelig plate. Jeg har spilt
den noen ganger nå, men sparer på øyeblikkene og den interesserer meg fortsatt. Etter godt innpå 10
avspillinger.
Verden, livet. Filosofisk nærgående og inntrengende psykologisk.
Kjenner du ikke Neil Finn, sønnen Liam eller for den saks skyld Tim, hans bror, eller resten av familien? Det
New Zealandske musikkunivers? Da kan du for så vidt begynne utforskningen her med denne platen,
Med Lightsleeper. Den nyeste. Uten det breikjeftede anglo-amerikanske eller det nevrotisk britiske. Litt moderne
og i slekt med det skandinaviske, men enda mer i drømmen om en bedre fremtid, vil jeg mene.
Jeg hadde ikke trodd denne platen ville komme her til norge så fort, siden den er utgitt på andre siden av
verden, men her er den med et cover så sart og mykt , men nesten på prikk likt det Bic Runga, en annen
New Zealander ga oss på sin forrige plate. Et sovende eller lukket øye.
New Zealandsk musikk og kultur fasinerer meg, Neil Finns musikk i særdeleshet. Jeg har fulgt ham noen år nå ,
i grupper som Split Enz og Crowded House, men også i duo og soloprosjekter. Det ble far og sønn denne gang.
Et nytt og særdeles vellykket duosamarbeid.
Vel blåst.

Espens epistler
Det sant menneskelige?
I denne dataalderen er det viktig å hegne om og utvikle
det sant menneskelige,
Det som skiller oss fra maskinene!
Viktigere enn noen gang.
Rett og slett for å beholde noe av vår identitet,
Det sant dyriske i oss er vel kanskje bedre å si.
Som å rape og prompe,
opptre uforutsigbart,
Være klønete,
Spytte karslig over skulderen, hvis en er mann.
Bli flau eller sågar kåt.
Jeg øver meg på dette
Og får til og med meg noe så dyrisk som å logre med halen!
Det tror jeg ingen datamaskin gjør meg etter!

Elins adventskalender
Stopp kjøpehysteriet!
Nå om dagen er det nesten slik at
alle snille barn er kjøpt og betalt.
Og gavene blir bare dyrere og dyrere
Foreldre og venner bryr seg mer om
hva de får enn hva de gir bort.
Flere og flere foresatte bruker mer og
mer kostnader på julekalendere.
Desember er i gang og det
er ikke lenge igjen før jul.
Et tips til deg som ønsker en billig, lur
og enkel julekalender;
Kjøp en appelsin og noen
nellikspiker.

Internettet
Jeg tør våge den påstand
At man blir dum av internettet,
Av å overlate seg selv i hendene på den
kunstige intelligensen,
Dum og firkantet.
Man får dessuten et dårlig språk og slett fantasi
Mangel på selvinnsikt og gangsyn på det sosiale,
Kort sagt blir man ganske “kørka”!
Forstår du ikke det ordet?
Du får “google” det da!
“kørka” eller kanskje “korka”.

Putt 24 av disse i appelsinen og ta ut
en og en hver dag før julaften.
Slik kan du holde tellingen. I tillegg til
at det lukter godt, får du en smak av
krydret nostalgi inn i ditt hjem.

Remastret
Jeg er faktisk ikke remastret og remikset
fra de originale mastertapene.
Jeg er den originale slitte og skurrete utgaven
Av meg selv.
Aldri “restored” eller fikset på,
Bare “plain” meg selv, som jeg alltid var,
Fra begynnelsen.

Raushet?
Jeg vil gjerne problematisere litt:
“Raushet” er en form for gavmildhet
Og sikkert deilig for dem som gir av sin overflod.
Men jeg vil sette opp et annet mål for menneskelig samkvem.
“Takknemlighet”
Vel så viktig som å overøse andre med sine “gaver”
er det å lære seg å ta i mot!
Elin B

Den snille naboen

Årets nyord i norsk

Med denne tittelen åpner OBOS (Oslo Bolig Og Sameie)
opp sin nye tjeneste om nabohjelp. Med denne funksjonen
kan du be om hjelp til småting som ønskes brukt i
hverdagens oppgaver levert av hjelpsomme naboer.

Du trodde kanskje at Språkrådet hadde
nedsatt en jury, som tygget litt på
alternativene, før flertallet samlet seg
om en vinner. Slik er det ikke. Et
dataprogram leter fram nye ord fra en
stor mengde aviser og kommer så opp
med en liste som er veldig mye lengre
enn 10 ord. Ut fra denne lista starter
juryen arbeidet med å avgrense
kandidatene til 10 ord:

Ved å laste inn denne applikasjonen til mobilen kan du dele
opp hvilke områder du ønsker å få forespørsler om å kunne
bidra i. På applikasjonen er det også en forklaring på
hvordan dette fungerer og hjelpefunksjon for bruk av
programmet. Det er mulig å tilby tjenester som du kan bidra
med.
Noen forespørsler
Har du noe som ønskes solgt, slik som en kommode, speil,
hylle eller stol(er) kan dette være en god måte å få
solgt/kjøpt en brukt gjenstand på. Andre forespørsler er om
flytteesker, innkjøp av varer og/eller transport av varer i
Oslo kan være andre behov som kan være behov for.
Har du bruk for eksempel en stor gryte for koking av mat til
ett selskap, uten at du trenger å kjøpe en selv? Malerkost
for ett enkelt strøk maling? En koketopp for en enkel
anledning eller kanskje ett skrivebord (mot henting) som
kunne falle i smak?

•

1. skjebnelandsmøte

•

2. grottegutt

•

3. sosionomisere

•

4. plogging

•

5. fattigdomslykke

•

6. matredder

•

7. videoassistert dømming

•

8. slitertillegg

Det er ifølge OBOS over 80 000 mennesker som har lastet •
ned tjenesten. Så her er det mye å både få hjelp til å kunne
•
bidra med.
OBOS utviklet denne tjenesten
Det sies at OBOS ønsker å “styrke nærmiljøet, skape
samhold og øke kontakten beboere imellom”, samt at ved å
ha en slik funksjon skape bærekraftig utvikling på en enkel
måte. Dette for både å skape reell nytteverdi og fellesskap i
nabolaget for å funne dra nytte av frivillig innsats. Denne
tjenesten er åpen for alle, samme hvilket boforhold du har.
Tjenesten er gratis å ha og du betaler ingenting til utvikler
for å kunne bruke dette verktøyet. Om det skulle være noe
som du kan hjelpe til med hos en annen, og husk å spre
ordet om muligheten til å hjelpe hverandre i hverdagen.

9. påvirker
10. gladbobler
Årets vinnerord, skjebnelandsmøte, er godt.
Det har vært på alles lepper denne høsten, sier
Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i
Språkrådet. Men han liker også nummer to på
listen.
– Grottegutt er et fortettet ord som sier veldig
mye om hendelsen. 12 gutter og treneren
deres ble stengt inne i en grotte i Thailand.
Noen av ordene trenger kanskje nærmere
forklaring. På tredje pallplass finner vi
«sosionomisere».
– Det er et ord som henger sammen med
sosionomer, og som handler om å stryke
kriminelle litt medhårs..
To ord viser at miljøspørsmål stadig er viktige.
«Plogging» betyr å jogge samtidig som man
plukker søppel, en «matredder» tar for seg av
mat som er for god til å kastes.
Ett av de språklige kriteriene Språkrådet legger
til grunn for kandidatene til årets ord, er at de
passer inn i et norsk orddanningsmønster, og
for eksempel kan gli inn i det norske
bøyingssystemet. Det gjør at det ikke er så
mange engelske lånord som når opp i
konkurransen.
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HVA GLEDER DU DEG MEST TIL MED JULA?

Helge sier han skal på hytta sammen med familien og
gå på mange lange skiturer, spille spill, høre på
musikk, lese bøker og se på tv.

Renee gleder seg mest til julematen som da er
ribbe, pølser, medisterkaker og mye annet tilbehør.
Til dessert spiser jeg riskrem.

Sille sier hun gleder
seg mest til maten og
spiser ribbe med
tilbehør.
Jeg spiser også riskrem
til dessert.

Anita
gleder seg til mye, men hun
gleder seg mest til å være
sammen med familien sin.

Jessica
sier hun gleder seg mest
til å være med familien.
Når jeg spør henne om
hun har en stor familie
sier hun nei jeg skal bare
være sammen med min
bror og min mor.

Alle foto: Elin

