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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
Blogg-AvisN: https://avisn.wordpress.com/

Desember måned

Månedens miljøtips

Desember er den siste og den 12. måneden i året.
Den inneholder 31 dager. Og har mange viktige
dager. Desember er en måned med mye kulde og
mange viktige dager som julaften og nyttårsaften.
Det er endelig jul folkens!
I år blir antakelig en annerledes jul enn det vi er vant
til. Vi håper de fleste koser seg allikevel. Vi håper vi
kan bygge snømenn, ha snøballkrig og base i
snøen.
Alle i AvisN ønsker deg en god jul uansett hvordan
du velger å feire den, eller om du ikke feirer den. Elin

20 prosent av all mat i Norge blir faktisk kastet,
og julen er ikke noe unntak.
Vær bevisst på hvor mye du kjøper inn til jul

Rektor har ordet
Kjære alle sammen! Julen 2020
Dette året har vært krevende og annerledes for alle mennesker, og mange av dere er i ekstra vanskelige
situasjoner med rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade. Fra og med 12. mars ble Norge
og skolene stengt, koronapandemien har rast verden rundt, mange har blitt berørt, enten ved sykdom
eller nære som har vært syke. De fleste kjenner noen som har vært smittet. Mange har kjent på
ensomhet når skolene og senere samfunnet gikk i lock down.
Jeg er glad for at vi har kunnet holde skolen åpen fra mai
og at de fleste har fått det skoletilbudet de skal ha.
Likevel tenker jeg ekstra mye på dere som har valgt
å være hjemme og få digital undervisning i lang tid.
Det er ekstra viktig at de som er i risikogruppene
ikke blir smittet. Til nå har vi kun hatt noen få tilfeller
av korona på skolen vår, så vi har tro på at de gode rutinene
for hygiene, avstand og renhold som vi har her,
har vært tilstrekkelig for å sørge for at skolen fortsatt
kan være åpen.
Det som er annerledes i år er at vi ikke kan ha de store
hyggelige samlingene i kantina. Det vil likevel bli servert
gløgg til de som kommer dit for å spise matpakken sin
eller kjøpe mat. Vi har merkede plasser med to meters
avstand. Siste skoledag i år er fredag 18. desember.
Vi ønsker alle ansatte og deltakere en ekstra god jul
dette året og håper at alle holder seg friske.
Tenk også på hvor viktig det er å gjøre en liten forskjell
for en eller to andre. Ingen kan gjøre alt,
men alle kan gjøre litt! God jul og godt nytt år!
Første skoledag etter ferien er mandag 4. januar.
Vigdis Bratfoss, rektor

Deltakerrådet har nå åpne møter
Deltakerrådet skal nå organiseres på en litt annen måte enn før.
Hvis du selv vil, kan du nå være med i deltaker rådet. Hvem som
helst kan være med i på dette, Det er to faste medlemmer i
deltakerrådet. Det vil være Babak som er leder for dette og
kanskje en nestleder. Det eneste du trenger er å være deltaker
eller det vi før har kalt elever på Oslo VO Nydalen.
Rektor Vigdis og rådgiver Laila skal også være med på møtene.
Har du noen saker du har lyst til å ta opp, bruk postkassa
i resepsjonen, si fra til en av oss, eller du kan være med på
et møte selv. Hvem som er med på disse møtene kan være
forskjellig fra gang til gang. Slik at flere får med seg mer av det
som rører seg på skolen.
Kanskje du som deltaker har noen saker du har lyst til å ta opp?
Det neste møtet i deltakerrådet er mandag 7. desember kl 12.00
Velkommen!

Elin B

Nødnummer
Mange av oss kjenner til de velkjente numrene: 110, 112 og 113 for brannvesenet, politiet og
sykevesenet. De nummerne er for mange lagret i langtidshukommelsen og sitter «spikret» (selv om det
kan være lett å glemme hvilken som er hvilken).
Den Europeiske Union (EU) har hatt et system som er mye av det samme som i Norge (selv om
forskjellene har vært der også). Siden er blitt en del forvirring etter reise mellom landene – samt hvilket
nummer som stemmer der har EU satt ned en gruppe for å fastsette noen felles regler for hvordan de
kan nå sine etater. De kom fram til at et felles nummer trengtes og kom frem til at “Målet er å ha et
nummer som skal virke for alle etater” og det ble: 112113.
Fra Wikipedia Norge står det for vårt land:
•

110, 112, 113:
er som vanlig for brann, politi og helsevesen

•

1412:
Teksttelefon for døve og hørselshemmede

•

116117:
Europeisk (fra 1. september 2015 også norsk)
nummer legevakt
(nærmeste legevaktsentralsvarer)
Dette gjelder hendelser som ikke kan vente
til neste dag

•

112113:
Felles nødnummer for land i Europa

Se på en lenger liste for hvilke forskjellige nummer
som finnes på https://no.wikipedia.org/wiki/Nødnummer

Bjørn S

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

Hei alle kjente og ukjente ansatte
og elever!

Her er noen bilder rett utenfor
Landaasen rehabilitering hvor jeg er nå.
Trening, sosialt samvær og god mat.

Som dere ser er det naturskjønne
omgivelser. Jeg har alltid med mobilen ut,
for å ta bilder.
Huset her er har mye pent og flott å se på,
en stil fra forrige århundre. Helt utrolig,
så skjønt å se fra en tid med fint
håndverk.

Det er mange " skatter " som for mange
er en fryd å se på.
Med denne hilsenen vil jeg ønske alle
en god, men annerledes jul og et bedre,
nytt koronafritt år i 2021

Brev fra leserne

Brev fra leserne Brev fra leserne

Hilsen fra Liv Klaussen

Plakater på biblioteket
I biblioteket på senteret vårt henger det to plakater laget av arkitekt og grafiker Amar Aziz.
Amar Aziz er bror til Asif. Asif besøker senteret vårt et par timer ukentlig.

Brødrene Amar og Asif kommer fra en kreativ familie med flere kunstnere innen arkitektur, grafisk kunst
og design. Amar ble sivilarkitekt, og senere også interiørarkitekt og grafiker.
Asif valgte utdanning og jobb som teknisk tegner.
Denne jubileumsplakat ble laget til sjokoladefabrikken A/S Freias 100-års jubileum i 1998.
Freiastorken, Freias varemerke, har en sentral plass i denne plakaten.
Kunstneren skriver i et innlegg som følger plakaten at han blant annet var inspirert av kunsten og
omgivelsene i Freias lokaler på Rodeløkka i Oslo da han lagde denne plakaten.
Kunstneren jobbet mange år som designer for A/S Freia.
For plakaten med motiv av diverse
severdigheter i Oslo by vant Amar Aziz
en pris i 1990, Oslo Promotions
Plakatkonkurranse.
Nå er det 30 år siden, men plakaten har like
mye å fortelle den dag i dag.
Fint satt sammen med farger, vakre motiv,
assosiasjoner til steder mange av oss
kjenner.
God reklame for Oslo by.

Wenche Arisland

Mer om marabustorken
Det var en ung mann, Oscar Carl Augen Kristoffersen,
som i 1907 først fant på «Freiastorken» som varemerke
for den nokså nye sjokoladefabrikken i Norge.
Det var mange konkurranser på begynnelsen av
1900-tallet for at folk skulle bli kjent med Freias
sjokoladeprodukter. I 1907 vant Oscar konkurransen
om å dekorere en boks med kakao.
På vei til studier i Italia året etter for å bli kunstmaler forliste dampskipet
han var på. Oscar druknet, dessverre. Fuglen, den levende marabustorken
fra Afrika, kan bli 150 cm høy.

Wenche Arisland

Grønn te – verdens sunneste drikk?
Nå tenker du kanskje, ¨det finnes ikke noe sunnere enn vann¨. Korrekt, for som alle vet trenger vi vann
for å overleve.
Grønn te inneholder koffein, og kan derfor virke dehydrerende. Det anbefales ikke å drikke mer enn tre
kopper om dagen.
Det er i midlertid ikke alle som vil få helsegevinst av denne drikken.
Ved veldig høyt inntak av grønn te kan det føre til milde, eller i verste fall alvorlige bivirkninger.
Sitt høye innhold av næringsstoffene polyphenoler, og antioksidanter, gjør grønn te helsebringende ved
moderat bruk, men kan resultere i nyre og leverskader ved høyt inntak.
Til enhver som vil begynne å drikke grønn te for å forbedre helsen, kan det lønne seg å utvise
forsiktighet og ikke overdrive jakten på et sunnere liv.
Beviste helsefordeler ved grønn te.
• Grønn te kan forbedre hjernefunksjonen.
• Fremmer vekttap i form av fett.
• Beskytter mot kreft.
• Minsker risikoen for hjertesykdom.
Inneholder sunne stoffer som har positiv innvirkning på kroppen.
Grønn te inneholder polyphenoler som beskytter mot kreft,
og redusererer innflammasjon, noe som forskere har pekt på
som en grunn til aldring.
Grønn te inneholder katekiner (EGCG) som beskytter cellene
mot innflammasjon, slik at de holder seg friske.
Det kan lønne seg å ikke gå for de billigste merkene,
når du skal velge grønn te. Billigmerkene kan inneholde fluor,
og kan være mindre helsebringende.
Når det er sagt så overveier fordelene ulempene. Du kan
for eksempel gå for Matcha. Dette er grønn te som er malt opp.
Matcha er mer konsentrert, og har et høyere innhold av næringstoffer.
Grønn te er som du nå har lest utrolig sunt. Fordelene fortsetter ut i det uendelige...
Kan grønn te være deler av årsaken til at Japan har verdens høyeste levealder?

Eivind H

Klimamyter
Klimamyter - sant eller usant?
Mye har blitt sagt om klima og tilpasninger – vi bombarderes med meninger, holdninger, påbud og
regler med hva vi burde ha endret i våre liv. Hva er sant og hva er myter?
Bør vi endre på våre måter å leve på (og hva hjelper i det store og hele?) for å få en mer bærekraftig
verden å leve i – også for våre barn igjen. Mye er sagt, mye gjenstår og enda mer trengs å bli gjort for å
skape en fremtid vi kan være stolte av uten farene som ligger og venter rundt hjørnet. Kanskje det
stemmer, hvem vet? Hva er effekten av tiltakene? Hvem får svi og hvem får en bedre hverdag i en tid
som ikke ligger så alt for langt frem i tid?

Hva inneholder nettportalen?
Informasjonen er delt opp i påstander om klima, hva som er gjort og hvilke tiltak som er planlagt å
komme i miljøsaker i Oslo by. Noen av påstandene kan kritiseres og spørsmålene kommer gjerne når
klima, miljø og politikk blir ett samtaletema, særlig om det samles i sosiale lag. Påstander som ikke kan
måles er det lett å kritisere andre for.
Målet med nettsiden er å enkelt forklare hvorfor du kan forklare dine meninger i klimasaker. Det
legges på siden frem noen tips og ideer til hvordan du kan svare på hvilke tiltak som er satt inn - selv
om du ikke kan hardnakket si at Det eller Det stemmer i det lange løp.
Ved å bruke informasjonen på nettstedet håper Oslo Kommune å ha gjort det enklere å forklare seg
enn å kritisere andre for hva de mener.
Les mer om disse mytene;

«Klimaendringene er ikke menneskeskapte»
«Klimatiltak er ALTFOR dyrt»
«Det er ikke så farlig med klimakrisen»
«Det nytter ikke uansett»
«Elbiler er ikke bedre for klimaet enn vanlige biler»
Besøk siden på https://klimamyter.no/

Bjørn S

Hennings spalte: Visste du det? ……
Visste du at reven kan løpe i nesten 50 kilometer i timen?
Reven bor i revehi som den lager seg inni skogen, Revehiet er ofte en hule som reven har gravd ut
selv. helst i sand eller grus. Hiet har gjerne flere utganger, slik at reven kan stikke av om den får besøk
av noen den ikke liker.

Og visste du at vi har i underkant 200 000 rødrev i Norge? Den er utbredt over hele landet, fra kyst til
høyfjell. I dag lever den også i mange byer og tettbygde strøk, i andre land kan den være svært vanlig i
enkelte byer. Reven lever av egg, insekter og mus, døde dyr og ting folk har kastet fra seg. Men noen
ganger kan den spise frukt og bær også. Typisk har rødreven ei rødlig ryggside, hvit under halsen og
på brystet.
Ute i naturen lever Reven i omtrent 2-5 år. I Bjørneparken lever revene til de er 12 – 13 år gamle for der
blir den stelt og passet på.
Paringstiden er i februar til mars. I april til juni får hunnen 3–9 blinde unger. Valpene må klare seg selv
fra de er rundt 4–5 måneder gamle.
Rødrev finnes også i mange andredeler av verden som for eksempel Nord-Afrika , og Asia.

Viste du at skilpadder kan leve opptil 200
år?
Dette gjør dem de lengstlevende
virveldyrene.
Skilpaddene vokser forholdsvis raskt til de
blir kjønnsmodne. Deretter avtar
vekstraten, men mange fortsetter å vokse
hele livet.
I dag finnes det 335 arter skilpadder på
verdens basis. Størrelsen varierer mye, fra
den minste med et ryggskjold på 6-8 cm, til
havlærskilpadden som kan bli 2,5 meter og
veie opptil 700 kg.
Som regel er skilpaddene stumme, men ungene og hannene lar sin stemme høre nå og da, hannene
særlig i paringstiden, da de er biske,
Viste du også at noen skilpadder legger egg ofte på land, men noen kan bare plassere dem ubeskyttet
på bakken. Avkommets kjønn blir bestemt av hvilken temperatur eggene utvikler seg under. Foreldrene
viser ingen omsorg for ungene.

Viste du at pingviner er de eneste fugler
som ikke kan fly, men er dyktige
svømmere? Pingvinene kan oppnå en
undervannshastighet på 30–40 kilometer
i timen, og kan være under vann i inntil
cirka 18 minutter.
Det er 17-20 ulike arter, den største arten,
keiserpingvin, kan dykke ned til
565 meter. I sjøen er det der pingviner
finner mat fordi Pingviner lever
hovedsakelig av sjømat.
Hovedretten er fisk, men de spiser også
akkar, krepsdyr og krill. De kan spise
opptil 20 kilo i ett måltid, og opp til
1,5 ganger sin egen vekt.
Årsaken til det store inntaket er at de må holde seg på land i lange perioder uten mat og trenger store
reserver, både til seg selv og ungene.
Pingviner er fredelig og trofaste dyr; Når en pingvin først finner en partner, forblir de oftest trofaste til
hverandre hele livet ut. De utfører ulike aktiviteter for å styrke båndet seg imellom. Det kan være
gjennom å kalle på hverandre for å kjenne igjen partnerens lyder, "danse" sammen, kjæle med
hverandre og nappe ut fjær på steder av kroppen den andre ikke kommer til, eller å imponere
hverandre, for eksempel gjennom at hannen finner gode materialer til redet. Så snart to pingviner har
etablert et forhold, er det på tide å lage et rede. Alle pingviner lager reder, bortsett fra keiserpingviner
og kongepingviner som kun oppbevarer eggene mellom beina for å varme dem.
Selv om noen arter altså lever i varmere strøk så foretrekker pingvinene i all hovedsak kalde områder.
Langt inn på de is-kledde landskapene lever de sammen i kolonier på opptil hundretusenvis av
individer. Selv om pingviner lever i både varme og kalde steder, trives de bedre der det er veldig kaldt
enn der det er varmt.
Geparden er brun og hvit og har mange sorte flekker. Den har fire ben og en lang hale. Den er verdens
raskeste landpattedyr med en toppfart på 100-110 km/t. Med lange ben, stor brystkasse og store
neseganger som hjelper den å løpe fort.
Geparder kan ikke
brøle, men de maler
som katten. De har
veldig skarpe klør og
de kan ikke trekke
klørne inn. Gepardens
hale er nesten en meter
lang og er viktig når
geparden skal fange et
bytte. Den bruker halen
som motvekt når det
går fort. De har
skikkelig megabra syn
og de jakter nesten
bare på dagtid.
Den har sorte striper under øynene som hjelper mot refleksjonen fra sola. Den lever i åpne områder
med noe busker og trær. Den liker seg i fjellområder inntil 4000 meter over havet.
I Afrika har det vært ca. 90 % nedgang i antall individer. Mennesker fanger og dreper mange dyr hvert
år. Den er et populært «kjæledyr» i mange arabiske land. Mange ønsker seg også et gepardskinn.

Human-Etisk Forbund
Livssynsnøytral og likevel organisert
Mange har gjennom tiden blitt (eller opplært som)
medlem i et religiøst samfunn. Selv om det er
mange som etter hvert tenker mer over sitt
medlemskap og deltagelse i disse fora kan del
være slik at vi søker en annen tilhørighet.
Som et av de de andre alternativene kan
Humanetisk Forbund være et sted mennesker kan
finne ro og fred. Trenger du å møte andre
mennesker og snakke om livssyn, rettigheter og
tilhørighet kan en form for deltagelse og
tilhørighet.
Kanskje du har hatt et brudd med troen, leter etter en mening med livet her og trenger å ha noen å
snakke med?
I foreningen kan du få:
• Felleskap og tilhørighet til en livssynsnøytral organisasjon
• Delta på samlinger og tradisjoner for å markere begivenheter I livet
• Markeringer og feiring av fødsel
• Et alternativ til Skolegudstjenester og seremonier I kirkesamfunnet
Les mer på om organisasjonen på https://human.no
Les mer på https://human.no

Bjørn S

Stopp taggingen
På mange vegger i bysentrum er det personer som benytter seg av vegger
for å tagge. En sprayboks brukes ofte for å få sagt sin mening og det blir
ofte brukt som en «statment» eller meningsbærende innhold
(mer eller mindre).
Mange byer har slitt med problemet i mange år og ofte er de som
gjennomfører slike aksjoner personer som politi ønsker å få taket på.
Hvordan skal vi forholde oss til personer som bruker byrommet for å fremme
sin mening? Hva vil vi fortelle til dem for å få en slutt på taggingen?
Tagging og meningsbærende(?) innhold
Skribling og kluss er ment som uønsket skriblerier blant mange mennesker.
På Wikipedia sier de det som: «Tagging, tags eller «throw-ups» er en form
for graffiti der stiliserte navnesignaturer blir spraymalt eller tusjet på vegger,
offentlige toaletter osv. «Throw-ups» kalles de når taggen er i større format,
der hver bokstav er avgrenset av konturlinjer»
Kunstnerisk graffiti
Etter hva vi har sett i bybildet har det på steder kommet kunst og bevist lagt til rette for
at personer som vet hvordan de skal utforme bilder og tekst på vegg. Ved å legge til rette for
en utsmykning av arealer har mange steder ellers «triste gamle murvegger» blitt til noe å
la øynene hvile på i bybildet. På wikipedia står det oppført forskjeller og likheter på signaturer og meningsbærend
e innhold på byenes vegger.
Vil du se på Gatekunst anbefales det ett besøk til utestedet Blå ved Akerselva, hvor kunstnere og stilen på
bygningen har gjort det mulig for fremvisning av (etter deres mening) kunst. I bydel Gamle Oslo finnes det også
steder som er vert en titt på om du liker graffiti.
Håpet er at byen vil kunne bestå av både meninger og kunst så lenge man respekterer hverandre.
Bjørn S

Start julehandelen tidlig, eller lag dine egne gaver
Det oppfordres til å starte julehandelen tidlig
Smittesituasjonen i år gjør at det ikke kan være altfor mange i en butikk samtidig. De fleste sier at de
kommer til å starte julehandelen tidligere, mens noen sier at det er ikke fordi de er redde for korona
smitte. Men heller tettpakkede butikker og lange køer. Bruk heller dager som Black Friday.
Netthandelen som før var på ca. 13 % har i år økt til 30% og det forventes at den nærmere jul bare
kommer til å stige.
Julegavetips
2020 er et bra gavekort-år! Gi en opplevelse eller
noe du vet den du gir det til, setter pris på
Til deg som leser mye, er èn eller 2 bøker en god
ide.
Til en kvinne med eksklusiv smak, kan du gå for
klær i en litt dyrere butikk. Hvis du står der med
hue halvveis inn i skapet til din kjære eller noen
andre du er glad i og ikke finner ut noe, er en
veske aldri feil.
Sliter du med hva du skal kjøpe til en som har alt?
En eller annen dings er sikkert et godt tips, dette
gjelder spesielt gutter.
Sokker er alltid en vinner, Happy Socks er et godt
tips. Her finner du sokker og undertøy til både gutt
og jente. Alle trenger sokker.
I disse dager når situasjon er som den er, har man mulighet til å være oppfinnsom og lage ting på
egenhånd. Det finnes mange tips der ute. Et av dem er å sy sin
egen toalettmappe av gammelt sengetøy eller håndkle. Gå også gjerne gjennom skapet ditt og
se om du finner noen gamle klær som du kanskje kan sy om til et nytt klesplagg. På denne måten kan
gamle skatter som har vært gjemt bort lenge bli til noe helt nytt. Her kan man velge og vrake i gamle
ting man har sett seg lei, finne ulike mønstre og fine farger. Fantasien har ingen grenser, se rundt deg
og bruk det du har.
Bruk fantasien Har du rester etter å ha sydd, kan du og så lage din egen scrunchie
De siste årene har scrunchie, som først kom på moten på 80-tallet blitt bare mer og mer populært. Nå
er det inn igjen for fullt. Ja, du kan til og med sy dine egne strikker
Oppskriften kommer her
• Klipp ut et stykke stoff (stor: 12 x 45 cm liten: 6 x 45 cm).
Brett stoffet rettside mot rettside i lengderetningen.
Sy sammen langs langsiden og snu til rettsiden.
• Klipp til strikk (24 cm) og træ gjennom stoffet.
Fest ved å lage en knute.
• Sy sammen stoffet slik at du får en lukket ring.
• Kaninører: Klipp en oval remse (25 x 7 cm)
og knyt rundt hårstrikken.

God Jul fra Elin

Julenissen
Hvor kommer julenissen fra?
De fleste tenker nok at Julenissen bor på
Nordpolen der han lager gaver sammen
med sine små hjelpere (, men både
Drøbak eller Rovaniemi i Finland er også
steder man forbinder julenissen med.
Visste du at …: julenissen er mest
sannsynlig opprinnelig fra Tyrkia og
heter St. Nikolaus. Han levde på
200-300-tallet, og hjalp barn og unge
i nød.
Reinsdyr
Ifølge moderne amerikansk juletradisjon
trekker åtte (ni med Rudolf) reinsdyr
nissens slede.
Visste du at …: Nissens reinsdyr
sannsynligvis er hunndyr, ettersom de
vanligvis avbildes med gevir, og hannene feller sine horn i begynnelsen av desember mens simlene
har dem hele vinteren.
Hvordan kommer nissen seg ned pipa?
W. Irving var den første som nevnte at julenissen skled ned pipa. Dette var i 1812. Men peisen har
lenge før dette fungert som et sted for magisk besøkende.
Visste du at …: Forskere har regnet ut at dersom julenissen skal nå alle barn på julaften, har han bare
ett millisekund ved hvert hus.
Julenisse og fjøsnisse
Julenissen og fjøsnissen har egentlig ingenting med hverandre å gjøre, bortsett fra ordet nisse. Nisse
er en skikkelse som ifølge skandinavisk folketro særlig holdt til i uthusene på en bondegård. Man
skulle være snill med nissen, og dersom man ikke var det kunne nissen bli sint og gjøre ugagn.
Julenissen og fjøsnissen har grodd delvis sammen siden 1800-tallet, og nordmenn har ingen klare
skiller mellom de to. De begge er et symbol på jul.
Visste du at …: I jula var det tradisjon å sette ut grøt med smør til fjøsnissen. Da ville han ta seg godt
av dyra og fjøset i året som kom. Dette er det mange nordmenn som fortsatt gjør.
Har julenissen alltid vært rød?
Før 1931, ble julenissen fremstilt som alt fra en høy, tynn mann til en spøkelsesaktig alv. Han har vært
kledd biskopkappe og jegerdyreskinn. Det var en Coca-Cola-reklame tegnet av Haddon Sundblom i
1931 som ga oss bildet av den mordene julenissen vi kjenner i dag – en menneskelig nisse med rød
drakt, høye støvler, bredt hvitt skjegg og hvite pelskanter på lue og jakke.

Hvordan sier man «god jul» på forskjellige språk?
• Feliz Navidad – spansk
• Merry Christmas – engelsk
• Hyvää joulua – finsk
• С Рождеством (S Rozhdestvom) – russisk
• ( عيد ميالد سعيدeid milad saeid) – arabisk
• メリークリスマス (Merīkurisumasu) – japansk
• Fröhliche Weihnachten – tysk
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Fakta om juletreet

1

Som kristen skikk stammer
juletreet fra 1500-tallet, men det ble
brukt juletre før det også.
Det stammer egentlig fra hedensk
tradisjon hvor juletreet beskyttet mot
onde ånder og ble assosiert med
mystiske krefter.

2 I forbindelse med julen, så er
kanskje juletreet det som påvirker
miljøet minst negativt.
Ekte juletrær er positive for jorda
og luften. Imens kunstige juletrær
er laget plast og metall som ikke er
bra for miljøet.
Juletreet er et av julens viktigste
symboler i nyere tid i store deler
av verden.

3 I gamle dager var det en enkel
og hjemmelaget julepynt.
Det var støpte lys, strimler, lenker,
blomster og flettede kurver.
Disse kurvene ble fylt med frukt
og annet julegodt. I nyere
pyntetradisjoner har glitter, englehår,
vatt, flagg, julekuler, himmelstige,
stearinlys og elektriske lyspærer
supplert eller avløst gammel tradisjon.
Trekongelyset har blitt erstattet av en
stjerne.

Fun fact: hvert år sender
Oslo kommune en julegran til
Trafalgar Square i London
som takk for Storbritannias hjelp
til Norge under andre verdenskrig.
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Julemiddag rundt om i verden
I Norge: I Norge er pinnekjøtt, svineribbe eller torsk de vanligste måltidene på middagsbordet på
julaften. Blant annet julepølse, surkål og rødkål er vanlig som tilbehør.
I Danmark: Er noe lik julematen vi har her i Norge. I Danmark serverer de fleskestek eller and, kokte
poteter, rødkål og brun saus.

Julemat i Norge og Danmark.

I Sverige: Kalles det julebord og på bordet serveres det svinekjøtt, slik som glasert juleskinke, julkorv,
sylte og kjøttboller. Sild og lutefisk er også populært.

Julemat i Sverige.

I Tyskland: Her serveres det ofte helstekt gås, også kalt Weihnachtsgans.

Julemat i Tyskland

I Frankrike: Kamskjell, østers og gåselever.

Julemat i Frankrike.

I USA: USA er et veldig stort land, med mange forskjellige kulturer og etnisiteter. Det er derfor
vanskelig å si de bare har én julerett. Men, en vanlig rett er kalkunen. Det serveres med for eksempel
potetstappe, saus og grønnsaker.
I Storbritannia:
Det vanligste er kalkun med mye tilbehør.
.

Typisk julemat i USA og Storbritannia.

I Japan: I Japan er det vanlig
å spise fritystekt kylling på KFC.
Da er det lange køer utenfor restaurantene,
eller man må bestille mat minimum
3 måneder i forveien.

I Sør-Afrika: Julemat er braai – en afrikansk
grillvariant vanligvis av lam, kalkun eller
svinekjøtt.

Julemat i Japan.

Julemat i Sør-Afrika.

God jul fra Nikko!

