
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avis  for  Os lo  Voksenopplæring  Nydalen  desember  2021 

Hvem skjuler seg bak masken? 

Er jeg 
rektor 

Vigdis? 

Eller 
kanskje 
vikar-

innkaller 
Hermann? 

Eller er 
jeg AvisN-
skribent 
Nikko? 

 

Du får svar i Januar-AvisN 



AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. Den kommer ut hver måned.  
AvisN er gratis. Redaksjonen består av deltakere og lærere ved senteret. 

Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne   
med ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade. 

Det er over 400 deltakere ved senteret. 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  
 

 

AvisN 

Månedens miljøtips 

 
 
 
 
 
 
 
 Bruke luktesansen før du kaster mat –  
unngå å kaste unødvendig, bruk restemat. 

Rektor har ordet 

Kjære alle sammen! Julen 2021 

Vi vil takke alle deltakere og ansatte for en 
krevende høst hvor vi alle trodde vi nesten var 
gjennom koronatiden. Samfunnet åpnet opp 
igjen, vi ble glade og kunne møte hverandre 
både ute og inne. Så blusser smitten opp igjen, 
og flere får covid. Heldigvis er de fleste godt 
beskyttet av vaksiner og blir ikke veldig syke, 
men det er store utfordringer for alle. Det har 
likevel vært lagt ned masse godt og grundig 
arbeid hele høsten og stemningen på huset er 
god. Trivsel og læring henger sammen og vi 
ønsker dere alle en trivelig desembermåned og 
en riktig god jul! 

Det blir heller ikke i år arrangert store 
julearrangementer i kantina, men vi serverer 
pepperkaker og gløgg hver dag til de som 
spiser der. 

Siste skoledag i år er tirsdag 21. desember. 
 
Første skoledag etter ferien er  
tirsdag 4. januar. 

 
Må julen bli fin og gi ro i sinnet.  
La alle problemer bli små og forsvinne.  
La dagene som kommer bli gode og fine.  
God jul til deg og dine. (Ukjent) 
 
 
 
 
Vigdis Bratfoss, rektor 
 

Desember måned 

De fleste vet hvilken dag i året vi feirer jul, men 
få vet grunnen til hvorfor vi feirer jul, hvorfor er 
desember høytid eller hvor både juletreet og 
julenissen kommer fra. 
Julefeiring 25. desember er ifølge kristendommen 
Jesu Kristi fødsel, men er det det faktiske opphavet 
til desember som høytid?  
 
Feiringen av Jesus Kristus og flere av tradisjonene 
vi assosierer med jul er tett knyttet opp mot den 
julianske kalenderen hvor 25. desember ble feiret 
under vintersolverv – en hedensk tradisjon hvor 
solens fødsel ble feiret som «tilbakevendende liv» 
og «lys», fordi på den dagen begynte dagene å bli 
lengre og solens kraft øke. 
 
10. desember – Utdelingen av Nobels Fredspris 
10. desember – Menneskerettighetsdagene 
13. desember – Lucia 
21. eller 22. desember – Vintersolverv 
24. desember – Julaften 
25. desember – 1. juledag 
31. desember – Nyttårsaften 
 

Kjære alle sammen! 
Nå som vinteren har startet fint om alle bruker 
teppet i inngang til å tørke av skoene sine med. 
Dette vi gjøre at det mindre vått og møkkete rundt 
omkring i huset. Fint om lærere informerer sine 
elever om dette også. 
Håper at vi alle kan bidra med å holde huset rent. 
Tusen takk alle sammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mvh 
Karuna og Justyna 
 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no


  

Pengebruk på julegaver  
 Skal du bruke mye penger på julegaver i år?  
«Virke» anslår at hver nordmann vil handle for 12 070 kroner i desember i år. 
  
De siste årene har pengebruken i  
forbindelse med jul økt i Norge. 
Virkes julehandelsprognose viser  
at hver innbygger i snitt bruker  
mer på julegaver, mat og drikke  
i år enn i normalåret 2019,  
men mindre enn i fjor.  
Bærekraft er viktigere for de  
under 29 år når de velger gaver,  
og den fysiske pakken er fortsatt  
førstevalget. I årets to siste  
måneder er det ventet at vi vil  
legge igjen 122 milliarder kroner  
i norske butikker og nettbutikker.  
Det er en nedgang på 3 prosent  
fra i fjor, men hele 12 prosent  
høyere enn normalåret 2019  
(virke.no) 
 
 
                        

      Foto: Meny.no 

 
Har du lite penger så ikke ta opp kredittgjeld for å kjøpe julegaver. Det er dumt fordi kredittgjeld har 
mega høg rente og dermed må du betale mye penger senere.  
En kan få fine julegaver som ikke trenger å koste så mye. For eksempel er det fint å få sokker, skjerf, 
kaffe og godt syltetøy. Du kan også gi av din tid for eksempel en tur på museum, kino, cafebesøk eller 
telttur.  
 
Henning 
 
 
 



 

 

1 Når kommer nissen? 
A JULAFTEN. 
B FØRSTE JULEDAG 
C 2 JULEDAG 
 
2  HVORFOR FEIRER VI JUL ? 
A FOR Å FÅ GAVER . 
B FORDI DET ER DESEMBER 
C Jesus ble født 
 
3  hva er vanlig julemat? 
A ribbe 
b Pannekaker . 
C suppe 
 
. 
4 hvilken norsk artist har laget  
soundtracket til filmen 3 nøtter til askepott? 
A astrid s 
B julie Bergan . 
C bjørn Eidsvåg 
 
5 er antibiotika en medisin, fleip eller fakta?  
 
Hilsen Emil Enjolras 

Fasit 
1 Julaften 
2 fordi  jesus ble født . 
3 ribbe . 
4 astrid s . 
5 fakta  

JuleQuiz 

Fakta om jul          (Fra Klem; julekanalen https://www.p7klem.no/10-funfacts-om-jula/artikkel/638209/  

 
1: Ordet JUL kommer fra norrønt. Jòl var en hedensk høytid hvor de feiret midtvinterdagen i Norden. 
Den ble feiret den 12. januar. 
 

2: Julenissen er en blanding av mange forskjellige figurer, både kristne og hedenske. Blant annet St. 
Nicholas fra Tyrkia, Odin, den keltiske Holly King og Sinterklaas er inspirasjonskilder til den Julenissen 
vi har i dag. Norske tomter og nisser har også vært med og inspirert. 
 

3: Den nissen vi har i dag ble ikke laget av Coca-Cola som mange tror. Den ble skapt av tegneren 
Thomas Nast i 1860 i Harper's Weekly. 
 

4: Jul var forbudt i mange amerikanske byer. De puritanske protestantene mente det var en 
menneskeskapt dag, og ikke en hellig en. Ikke før i juni i 1870 ble jula en offisiell høytid i USA. 
 

5: Den eldste julesangen man vet om heter Jesus Refulsit Omnium, og stammer fra det 4. århundret. 
 

6: Juletrær var forbudt i mange kristne land helt fram til 1640. Bakgrunnen var at det egentlig var en 
hedensk skikk som stammer fra Egypt. Der tok man kvister og grener inn i huset når man feiret 
vintersolverv. 
 

7: Det første juletreet man vet om stod på torget i Riga i Latvia. Treet ble satt på torget, pyntet og 
deretter brent. Året var 1510. 
 

8: De første innendørs juletrærne dukket opp noen hundre år senere i Tyskland. Etter at dronning 
Victoria giftet seg med Prins Albert i 1840 ble tradisjonen innført i England, og senere USA. 
 

9: Datoen vi feirer julen på ble bestemt av biskop Liberius av Roma i år 354. 
 

 

10: Hvis man skal feire juli henhold til det som står i Bibelen, ville den mest sannsynlig vært i mars. I 
tillegg tror man at Jesus fødsel skjedde i år 6. 
 



Navn: Tim 
 
Skal du feire jul i år?  
Ja, jeg skal feire jul i år med hele familien. 
 
Hvordan feirer du jul?  
Måten jeg feirer jul er å ha masse juletradisjoner.  
Og min mammas familie har røkelaks på  
lille julaften. 
 
Hva spiser du på julaften?  
På julaften spiser jeg ribbe og syltetøy.  
Når jeg er sulten tuller jeg med folk. Jeg pleier å spise sjømat,  
kjøttmat og vegetarmat fordi mormor er vegetarianer. 
 
Hva er din beste Disney-film?  
Den beste disneyfilmen er Etterfølgerne.  
Den handler om å være annerledes og ha motsatt identitet. 
 
Hva er den beste julegaven du har fått?  
Det vet jeg! Det er når jeg får ros av Gunbjørg, hehe. Og klemmer. Og romantiske gaver og presanger. 
 
Ser du på fotball i jula?  
Ja, det gjør jeg. Spesielt når onkelen min ser på fotball så hender det at jeg ser sammen med han  
for å være hyggelig med han og de som liker å se det. 
 
Skal du se Grevinnen og hovmesteren? Kanskje. Det høres morsomt ut! Hvis mamma vil. 
 

Nikkos kule jule-intervjuer 

Navn: Stian 
 
Skal du feire jul i år?  
Ja. 
 
Hvordan feirer du jul?  
Med familien. Mor, far og stefar. 
 
Hva synes du om julen?  
Julen er en veldig koselig tid, det er den eneste  
tiden du kan være ordentlig med familien.  
 
Hva spiser du på julaften? Da spiser jeg ribbe  
og pinnekjøtt. Og alt for mye.  
 
Hva er din beste Disney-film?  
Det må være Lady og landstrykeren. 
 
Hva er den beste julegaven du har fått?  
Åj, det må ha vært når jeg var liten og fikk mine  
første skøyter.  
 
Ser du på fotball i jula?  
Ja! Boxing day 2. juledag.  
Da er det fotball! 
 
Skal du se Grevinnen og hovmesteren?  
Takk for at du spurte, jeg ventet på det spørsmålet!  
Det er det som får meg i julestemning.  
Da er det jul! 
 



Navn: Baz 
 
Skal du feire jul i år?  
Ja. 
 
Hvordan feirer du jul?  
Jeg skal bli med vennene mine.  
Vi skal dra til sentrum, kanskje lage mat og drikke.  
Og synge mange sanger. 
 
Hva spiser du på julaften?  
Kanskje jeg skal spise lammekjøtt. Og drikke vin. 
 
Hva er din beste Disney-film?  
Jeg har ingen spesiell favoritt. 
 
Hva er den beste julegaven du har fått?  
Jeg har fått et instrument fra vennen min.  
 
Ser du på fotball i jula?  
Nei. 
 
Skal du se Grevinnen og Hovmesteren?  
Nei. 
 
Navn: Luisa 
 
Skal du feire jul i år?  
Det skal jeg.  
Det blir kanskje to ganger til og med. 
 
Hva synes du om julen?  
Jeg synes det er en hyggelig tid.  
God mat, og familie og venner man kan besøke. 
 
Hvordan feirer du jul?  
Vanligvis med nærmeste familie, 
 og 1. juledag med svigers og rakfisk.  
 
Hva spiser du på julaften? Til vanlig pinnekjøtt.  
Men i år blir det litt annerledes  
siden jeg skal være en annen plass. 
 
Hva er din beste Disney-film?  
Må være juleklassikerne som går på julaften.  
Den med gresshoppen. 
 
Hva er den beste julegaven du har fått?  
Det klarer jeg ikke velge. 
 
Ser du på fotball i jula?  
Passiv titting. 
 
Skal du se Grevinnen og hovmesteren?  
Det må jeg bare.  
Er ikke jul uten. 
 



  

Navn: Tim 
 
Skal du feire jul i år?  
Ja. 
 
 
Hva synes du om julen?  
Jeg synes julen er veldig koselig og fin.  
Synes det er også mye gavehysteri  
og at julen begynner litt tidlig.  
Når jeg er kommet til 10. desember  
er jeg litt ferdig med julen.  
Men i utgangspunktet synes jeg det er en fin tid,  
og jeg liker jul i Norge med snø.  
Liker også pynten og all juledekorasjonen,  
men ikke alt forbruket. 
 
 
Hvordan feirer du jul?  
Litt usikker i år.  
I fjor var jeg i England.  
I år med barna mine.  
Vi får se. 
 
 
Hva spiser du på julaften?  
Det spørs hvem jeg er med.  
Jeg er ikke norsk,  
så har ikke de norske juletradisjonene som pinnekjøtt.  
Spiser alt mulig, for eksempel  
tapas, curry eller kalkun.  
I fjor spiste jeg tapas.  
Jeg synes norsk mat er litt tung mat. 
 
 
Hva er din beste Disney-film?  
Det er som å spørre hvilken av mine barn jeg liker best.  
Første jeg så på kino var Jungelboken.  
De første filmene, som Snehvit og Dumbo er gode.  
Men den aller beste som jeg gråter av er Pinocchio.  
Den er helt fantastisk. 
 
 
Hva er den beste julegaven du har fått?  
Vet ikke.  
I 1978 fikk jeg en Star Wars LP-plate av min bror.  
Den hørte jeg mye på,  
og min bestemor sa til meg:  
«Turn off that bloody music!» 
 
 
Ser du på fotball i jula?  
Ser ikke så ofte på fotball,  
kun når det er Champions League, VM, EM og lignende. 
 
 
Skal du se Grevinnen og Hovmesteren?  
Jeg har ikke noe forhold til det, så tror ikke det.  
 



   

I Oslo by er det flere som ønsker å delta i julefeiringen, gjerne sammen med andre, uten å kjenne seg 
ensomme. Det å kunne dele feiringen med andre er en viktig del av å delta i julen!  
 
For mange er det vanlig å ha familie, venner og bekjente rundt seg for å feire høytiden. For andre igjen 
er julen forbundet med angst og mangel på en plass å ha tilhørighet.  
Et tilbud som er organisert for deltagere i Oslo er Alternativ Jul. De holder døren åpen for å kunne bidra 
til at flere kan kjenne gleden av å feire sammen.  Det er et tilbud for de som ønsker å dele tiden 
sammen med andre – uten at de kjenner på ensomheten som kan være der i julen. 
  
Du må melde deg på for å delta i Oslo Kongressenter. Det antas i år 2021 å bli en mer normal jul igjen 
etter to år med nedstengning etter COVid19 pandemien.  
 
Bakgrunn og formål med Alternativ Jul  
I år 2021 er det en lang rekke med arrangementer som er avholdt siden et spontant arrangement ble 
opprettet av unge frivillige som ønsket å gi en feiring for de som ikke har et sted å gå til. Ved å legge til 
rette for deltakelse, bidrag og frivillighet, ønsket de å få til en samling med en mer romslighet - både for 
mennesker og deltakere.  
Det har vært arrangert   
Det trengs fortsatt flere som kan bidra for å gjør feiringen til en minnerik anledning for deltakerne. For 
det trengs fortsatt flere frivillige som kan hjelpe til der. For det trengs fortsatt flere som kan bidra for å få 
arrangert Alternativ Jul – kanskje det blir deg som vil gjøre en innsats der i år?  
Åpen Jul betyr Åpen dør!  
Mer informasjon om arrangementet kan leses på https://alternativjul.no                   
  

OBS! Julefeiringen så ut til å bli avlyst i år, men det blir likevel en alternativ ALTERNATIV jul       Bjørn S 

 

Feiring av ALTERNATIV JUL 2021 

 
Flere andre lag og organisasjoner  
tilbyr også alternative julefeiringer. 
 
Sjekk ut: 
Kirkens bymisjon 
https://kirkensbymisjon.no/ 
 
 
Fontenehusene 
https://www.fontenehuset.no 
 
 
Aktivitetshus, fritidshus og eldresentre  
I Oslo kommune 
 
 
 
 

Tips til enkle og rimelige julegaver:            Julekurver                                  Fem raske juledekorasjoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nrk.no/video/slik-lager-du-julekurver_87519                   https://www.youtube.com/watch?v=AeBXO9g8lLo 
 

 

https://alternativjul.no/
https://kirkensbymisjon.no/
https://www.fontenehuset.no/
https://www.nrk.no/video/slik-lager-du-julekurver_87519
https://www.youtube.com/watch?v=AeBXO9g8lLo


 

 

 

 

 

 

 

   

Inspirert av Symesterskapet?                                                     Av Bjørn S 

Kanskje en genser har blitt slitt, gått opp i sømmen eller fått seg en skramme som kan fikses – Ikke 
kast plagget før du har forsøkt å fikse det!  
 
Sy for miljøet er en aksjon som oppfordrer oss til å reparere, fremfor å kaste klær.  
Kanskje det ikke er store skaden som må fikses? Men med nål og tråd kan må ordnes på – selv om du 
kanskje ikke har en symaskin for hånden. Hva med å ha et lite lappe-sett som kan ha tilgjengelig for 
å fikse slitasje eller en søm som er gått opp.  
 
Penger å spare  
En søm eller en slitt buksekant kan fort gå i pluss om du har litt tid og tålmodighet for å selv-fikse på 
den selv. Hva vil du ta vare på, hvordan vil du gjøre det og hvor kan du finne ideer?  
Flere av tipsene måtte man før i tiden spørre noen (kanskje familiemedlemmer?) om hva vi bør gjøre 
med. Kan det være slik at det er lettere å finne frem igjen nå?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sy for miljøet og økonomien  
Ved å gjenbruke, reparere og ordne selv har både en effekt på mindre produksjonsfølger for miljøet, 
transporten frem (og tilbake?), videresalg og lagring har alle en effekt på miljøkostnaden hvert 
plagg har. Kanskje det er en på-minner på at mye kan fikses selv av oss her selv.  
Tiden det tar å produsere stoffet, transporten det og lagringen av klær koster for miljø og lommebok (til 
slutt). Hva med å bidra til at denne syklusen får en annen vending?   
Det burde bli lettere å bruke litt tid på selv-fiksing. Motivasjonen ligger der for å enkelt selv kunne fikse 
på klær vi har liggende. Det finnes flere artikler og tips på internett om hva og hvordan du kan ordne på 
egenhånd.  
 
Verktøy som kan trenges  
Bed å ta et søk på internett kan det finnes forholdsvis billige symaskiner på Internett. Ved søket kan du 
i etterkant velge prisnivå og finne billige maskiner. Ved å ha verktøyet, tid og tålmodighet er det 
forholdsvis lett å få fiksa småting for en bedre og enklere hverdag i søm & sying.  
Lykkelig fiksing!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder fra https://tavarepadetduhar.no/klar-tilbehor/ (Ta vare på det du har, Naturvernforbundet) 
 
 

https://tavarepadetduhar.no/klar-tilbehor/


  

AvisNs skribenter i treningsparken 

La ByBi summe ...  
Det er opprettet egne birøkterlag flere steder rundt i Oslo by. Ved å legge ned innsats og ha tillatelse fra 
gårdeier, er det flere som har opprettet egne bikuber i by-nære områder.  
Bier i byen går fint – men det må følges opp.  
 
Hva med å ha tilgang til den søte honning?  
Det høres kanskje snålt og fjernt med bier flyvende rundt deg?  
Hva med å kunne nyte den fantastiske smaken av fersk honning?  
 
Nettsiden til prosjektet har en artikkel  
Hvordan gjør jeg det? 
 Det er forklart hvordan du kan gå  
frem for å lære mer om ByBi prosjektet.  
   
“Et bifolk er betegnelsen på et  
bi-samfunn. De bor i bikubene  
og består en dronning, noen hundre  
droner (gutter) og opp til  
60 000 arbeiderbier (jenter)  
midt på sommeren”  
 
Flere steder har ByBi prosjektet  
bidratt til opplæring,  
bidrag til aktivitetene og forklaring på  
“hvordan gjør jeg det?”.  
 
Det er noen tips til hvordan det kan organiseres og tilrettelegges på Oslo Kommunes 
nettside: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/urbant-landbruk/birokt-i-oslo  
 
Husk å spørre om lov først når du legger frem ditt forslag. Det vil også hjelpe om “du kan litt om det” for 
å være overbevisende om du vil prøve ut prosjektet.   
“Vi er Oslos urbane birøkterlag” står det på nettsiden https://bybi.no  Les mer der! 
Bildet fra https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/urbant-landbruk/birokt-i-oslo  
 

   
 

Bier i byen                                                                                       Av Bjørn S 

Finn én feil!   
                    

Denne har Anders lovet å fikse! 
Så da ser vi fram til at treningsparken blir lett         
tilgjengelig for enda flere! 
 
 
Hilsen fra prøvekaninene 
Bjørn og Eivind

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/urbant-landbruk/birokt-i-oslo
https://bybi.no/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/urbant-landbruk/birokt-i-oslo


  

Denne filmen handler om Nemo som bor i havet i et rev sammen med pappaen sin.  
Mammaen ble tatt av en fisk når Nemo var liten. Pappaen leter etter båten som tok Nemo.  
Når han leter så svømmer han inn i Doris. Doris er en blå fisk med gule striper.  
 
Den kom ut 14. november 2003 og er en animasjonsfilm. Jeg synes at den er trist, spennende og 
komisk. For eksempel er den spennende på grunn av haien. Den vil invitere faren og Doris på fest.  
Det som hadde gjort filmen enda bedre hadde vært krokodiller.  
Da hadde den blitt enda mer spennende.  
 
Nemo, pappaen og Doris er ekte fisker.  
Nemo og pappaen er klovnefisk og Doris er palettkirurgfisk. 
 
Jeg gir filmen terningkast 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC 

 
 

Filmanmeldelse; Oppdrag NEMO                                                 v/ Nikko 

Hva med en liten tørr førjuls humorserie for å livne opp litt hjemme og her er mitt tips: The Office. 
Serien er satt til et kontor, hvem som sitter der, en sjef (som ikke er mye-til-sjef)  
og deres hverdagsliv som utspiller seg på kontoret.  
Selv om denne introduksjonen kan høres tørr ut er det likevel noen tips for de  
som liker situasjonskomedie mellom mennesker som jobber på kontoret.  
Kanskje du selv har jobbet ved et kontor og lurt på om det er hvert det  
når-alt-kommer-til-alt?  
 

Handlingen foregår i Slough-avdelingen til papirfirmaet Wernham-Hogg,  
som blir ledet av en sjef (som ikke har sjefsegenskaper), sammen med  
assistenten (som heller ikke har kontroll på produksjonen) og hvordan de  
forsøker å lede bedriften. Mye av komikken oppstår når Brent skal imponere  
kamerafolkene og de ansatte for øvrig med sin humoristiske lederstil,  
og ender opp med å være ytterst diskriminerende, rasistisk eller politisk ukorrekt.  
Livet på kontoret foregår med arbeid, teambuilderne og frykten for 
nedskjæringer (eller forfremmelser?) kan begge ligge rundt hjørnet for de som er  
til stede i serien.  
En god latter forlenger livet! (selv om den er tørr...)                                   Bjørn 
 

Britisk kontorhumor til jul? 

http://www.cinezapping.com/alla-ricerca-di-nemo-nuovo-trailer/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porten må legges ned dessverre. Porten er en del av Fossheim Verksteder. 
Porten er en veldig koselig kafe med god mat og deilig kakao. Det selger smørbrød, focaccia,  kake, 
te og kaffe..  
 
Morten, Mona og Markus jobber på Porten.  
De synes det er veldig dumt at Porten må legges ned.  
De liker veldig godt å jobbe der. De sier styret har  
bestemt at Porten må legges ned.  
 
Jeg har spurt styret om at Porten må legges ned.  
Styret syns Porten er et fantastisk sted og er  
en nydelig kafe. De har ikke lyst å legge ned kafeen.  
De er lite folk som besøker Porten og derfor  
må de legge den ned.  
  
Jeg synes det er veldig dumt at Porten må legges ned. 
   
 

Porten må stenge                                                                            av Karen 

Hva med å ha en “safe” bakeoppskrift som kan tas frem til julebaksten? Den bør være enkel nok til å 
lages (uten de store innkjøp), enkel nok til å “smekke sammen” når det er kanskje vondt om tid, samt at 
den også har en god smak?  
 
 
200g romtemperert TINE® Meierismør   
200g sukker  
1 stk eggeplomme  
1 ss lys sirup  
½ ts malt kanel  
1 ts vaniljesukker  
1 ts natron  
300 g hvetemel (ca)  
 
Pensling og dryss:  
1 stk sammenvispet egg  
1 dl perlesukker  
1 dl hakkede mandler  
 
 
 
 
Hvordan gjør jeg det?  
 

1. Sett stekeovnen på 175 °C. Ta frem stekebrett med bakepapir  
2. Rør romtemperert smør og sukker godt. Når smør-sukker-blandingen er blitt hvit og fin 
blander du inn sirup, mel, kanel, natron, vaniljesukker og eggeplomme  
3. Elt deigen og del den i 6 emner. Trill pølser og trykk dem litt flate på stekeplaten  
4. Pensle med egg, dryss på mandler og sukker  
5. Stek kakene i ca. 10 minutter midt i ovnen. Når du har tatt ut kakene, skal du skjære dem i 
skrå, smale pinner (1,5-2 cm) mens de fortsatt er varme  

 
Tips  
Pakk noen brune pinner inn i gråpapir, pynt med fine juleklistremerker og gi bort denne smakelige 
gaven til den som har alt eller kos deg selv etter dette med smakfulle desser!   
Oppskriften er hentet fra Tine Kjøkken nettsted og vil gi omtrent 40 stykk pinner.                      Bjørn S 
 

Kakebaking til julen: Brune pinner 



  

Intervju med Cecilie   
Skrevet av Karen Egeland.  
 
Cecilie er arbeidsleder på Fossheim. 
Hun har ansvaret for seks arbeidstakere.  
Cecilie hjelper Arbeidstakerne jobb og med andre ting. 
Cecilie er min arbeidsleder. (Karen). 
Cecilie må hjelpe kunder og gå i masse møter . 
 
Hvordan trives du på Fossheim ? 
Cecilie trives kjempebra . 
Greier kolleger. 
Morsomt på jobb,  
tuller mye på jobben. 
Cecilie trives på jobben,  
det er alltid hyggelig  
å komme på jobb synes hun. 
  
Hva liker du å gjøre  
når du har fri fra Fossheim? 
 
Cecilie liker å lage mat   
og spise mat. 
Hun liker å kose med katten. 
Hun liker å trene.  
Spille piano. 
Liker å være med tante barnet sitt. 
Hun liker å være sammen med  
sønnen sin.  
    
Hva liker du å gjøre før jul ?  
Lage julemat.  liker å se julefilm.   
I år har hun lyst til å se på nye Askepott filmen.  
Hun liker å tenne lys og ha det koselig hjemme.  
Hun liker å lage pepperkakehus hjemme. 
 
Hva er favoritt julematen din ? 
Cecilie klarer ikke å velge fordi det er så mye god julemat. 
 
Hvilken juleforberedelser  er det på Fossheim? 
Julekaffe, Pynte litt i kantina, juletre, julebord, avdelingen pleier å spise julelunsj.    
Fossheim skal på bokseklubben i år. Der skal vi bokse litt 
 
 
 
 
 
 

Karen intervjuer…..  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Denne måneden om antibiotika  
  

Hva er antibiotika?  
  
Antibiotika brukes på mennesker og dyr.  
  
Antibiotika brukes for å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier.  
Hvert år reddes millioner av liv av antibiotika.  
Mange vanlige infeksjoner, for eksempel forkjølelse skyldes virus,  
og antibiotika virker ikke på virus.  
  
Penicillin ble som første typen antibiotika oppdaget av den skotske legen Alexander Flemming i 1928. 
Først i 1950 årene ble bruken av medikamentet verdensomspennende. 
Det har siden blitt utviklet flere former for antibiotika, som virker på ulike typer bakterier.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier.   
Det vil si at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Bakterier som er resistente mot 
antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.  
  

Leger her til lands har blitt mer og mer forsiktig med å skrive resept på antibiotika Særlig ved 
behandling av barn. Tanken her er at kroppen lettere kan bygge opp immunsystemet, og samtidig 
unngå resistente bakterier.  
I flere land selges antibiotika uten resept. Blir man syk er det vanlig å kjøpe antibiotika på apoteket, for 
å bli frisk.  
 

Ettersom vi ennå ikke har noe alternativ, er tanken om stadig økende resistens verden over svært 
bekymrende.  
Hva skulle vi gjort uten antibiotika?  
 
 

Eivind undrer seg på ……  



  

Vår lærer Mika holdt et kurs for nybegynnere i Tachikawa-pedagogikk 30. november på skolen. Det nye 
denne gangen er at Mika tok utgangspunkt i læreboken om denne pedagogiske metoden som ble utgitt i 
midten av november. Kursdeltakere kan bruke boken for å lese mer om teorier og framgangsmåter for 
øvelser. 

Skolen legger til rette for at flere deltakere kan ha nytte av øvelser i Tachikawa-pedagogikk, særskilt for 
å bedre kommunikasjon. Temaet denne gangen var derfor kroppsfunksjoner som grunnlag for 
kommunikasjon: åndedrettet, å hvile (søvn og aktivitet) og kroppsstilling og øvelser med de ulike 
kroppsdelene. Vår andre lærer Bitten deltok som støttelærer på kurset. Hun skal også gi undervisning i 
Tachikawa-pedagogikk etter hvert. 

Antall kursdeltakere var noe redusert pga. sykdom, det ble tre personer, to ansatte fra boligen til en 
deltaker og vår rådgiver Laila. Kursdeltakerne gjennomgikk øvelser med magen, ryggen og hendene. 
De prøvde øvelsene i par og fikk oppleve bl.a. hvordan det kjentes når de ble tatt på av andre. Det ble 
også vist øvelsene med føttene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursdeltakerne skrev i evalueringen: 

- Jeg har fått forståelse for hvorfor denne metoden kan ha en positiv hensikt for brukeren hos oss. Jeg 
har blitt mer inspirert til å prøve dette. 

- Jeg fikk kjenne øvelsene på egen kropp. 

- Jeg ønsker at det holdes kurs i deltakerens miljø. 

- Jeg har lært hvordan vi gjør øvelsene og hvordan bruke hendene til å kjenne og skape trygghet. 

- Til neste kurs ønsker jeg å se anatomiske beskrivelse og bilder av og navn på musklene for å ha bedre 
forståelse. 

Du kan lese første kapittel i boken her: Tachikawa-pedagogikk for foreldre og barn (9788245038835) by 
Fagbokforlaget - Issuu 

Takk igjen til Jeanette for servering av frukt og kaffe og til Justyna som gjorde rent matter og annet som 
trengtes til kurset. 

Mika 

 

Nytt kurs for nybegynnere i Tachikawa-pedagogikk 

 



 

Jul på huset       GOD JUL!            


