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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen februar 2017
Det går mot lysere tider! Her er vinnerbildet!
Tusen takk for alle bidrag til
fotokonkurransen!
Vi har kåret det som vi syntes
var det beste bildet.
Bjørn Samdal er fotografen
bak dette lyse, flotte bildet av
en kommende vår!
De andre bildene vi fikk inn til
konkurransen kan du se på
bloggen:
https://avisn.wordpress.com/2
017/01/30/hvem-vinnerfotokonkurransen/
Vi kommer tilbake med flere
fotokonkurranser 

Vil du lese litt om
fotografering?
I løpet av kort tid vi vi legge ut
en artikkel av Elin Bernatek
om fotografering på bloggen
vår.
Kanskje du får noen fototips til
neste fotokonkurranse?

Uten filter

Lysere tider

Hvem trener?
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AvisN er avisa for Oslo Voksenopplæring Nydalen. 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 500 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/

Februar måned

Månedens miljøtips

Merkedager:
14.februar 2017: Valentins dag
21. februar: Kong Harald V har fødselsdag.
Han er født i 1937.
Den internasjonale morsmålsdagen feires over
hele verden.
Søndag 26.februar: Fastelavnssøndag.

Fyll oppvaskmaskinen helt
før den settes på. 

Om fastelavnssøndag:
Fastelavn vil alltid falle på en søndag 7 uker (49
dager) før første påskedag, det vil si i tidsrommet
1.februar til 7.mars eller i skuddår 2.februar til
7.mars.
Fastelavnsbolle er en hvetebolle overskåret
vannrett, fylt med pisket krem, syltetøy og
overdrysset med melis. Den serveres tradisjonelt
på fastelavnsøndag. Se oppskrift på side 7. AOJ

Fra elevrådet
Etter en feiltagelse fra Plan Norge sin side har vi
her på Oslo VO Nydalen lenge trodd at vårt
fadderbarn fra Øst Timor heter noe annet enn det
hun egentlig heter. Vi har gått rundt og trodd at hun
heter Casmonesa, men hennes egentlige navn er
Carmonesa. Det kan være mange grunner til et
navne skifte. I dette tilfelle vet vi ikke helt hvorfor,
men sannsynligvis er det bare en feil som har
oppstått.
Vi har nettopp fått vite hvor mye penger som dette
halvåret er blitt samlet inn ved hjelp av gode
deltakere og ansatte. Summen er på 343 kroner. Vi
takker alle som har bidratt og minner om at
sparegrisen henger på akkurat samme sted som
før.

Rektor har ordet
I løpet av februar blir dagene mer enn en og
en halv time lengre. Det merkes godt og
mange begynner så smått å lengte etter
våren. Det er den korteste, men kanskje
morsomste måneden i året, med fastelavn,
karneval, morsdag og valentinsdag. Dette står
det mer om inni avisen. Det skjer også mye på
kulturfronten i Oslo. Det er mange
kunstutstillinger, konserter og aktiviteter.
Markadagen 2017 er i år søndag 5. februar på
Sognsvann, fra kl 11 - 17. Det er en gratis
aktivitetsdag for store og små med bl.a tur
med hest og slede, hinderløype på truger,
guidet natursti, isfiske, kaffe og pinnebrød.
Kanskje en idé å ta med en venn eller
støttekontakt?

Her på huset minner vi om søknadsfristene for
neste skoleår; 15 februar for inneværende
deltakere og 1. mars for nye søkere.
Vinterferien er som vanlig i uke 8, fra mandag
20. februar til og med fredag 24. februar. Nyt
vinterdagene og ha en spennende februar
måned.
Vigdis Bratfoss, rektor

Alle hjerters dag - Valentinsdagen
Valentinsdagen markeres 14.februar som en feiring
av kjærlighet og romantikk.
Dagen har fått et kommersielt preg fordi den preges
av kjøp av gaver og sending av kjærlighetsbrev eller
kort, ofte anonymt.
I 2010 var status i Norge at nærmere 70 prosent av
dem som er i parforhold ignorerer valentinsdagen.
I 2015 mente 73 prosent at dagen ikke er en viktig
merkedag.
AOJ

Uten filter

Oppfordring fra elevrådet
Skolens elevråd oppfordrer alle deltakere til å komme med
saker til oss. Vi er her for deg som enkelt deltaker. Det spiller
ingen rolle om du ser på deg selv som deltaker eller elev, din
stemme er vår stemme, og det du har og si er det viktigste for
oss. Er det noe du reagerer på eller noe du bare vil si, så skriv
en lapp og legg den i elevråds kassa som er nede i første
etasje. Hvis du ikke finner denne kan du enten spørre i
resepsjonen eller si fra til en av oss. Elevrådet er et organ
som skal støtte deg som enkelt deltaker.

Dette er den 5. «Uten Filter»utstillingen som arrangeres, og
den 4. i Rådhusgalleriet.
Utstillingen er et samarbeid
mellom voksenopplæringen og
aktivitetshusene innen psykisk
helse i Oslo. Det kommer også
gjesteutstillere fra København.

Det er bestemt fra høyere hold at skolen ikke lenger skal hete
en skole. Det er nå blitt omdøpt til et senter og elevene skal
nå hete deltakere. Du kan kalle deg hva du vil, men på forrige
møte den 19.1.17 kom saken om navnebytte opp. Siden alt
annet har skiftet navn, bør ikke organet som tar vare på
elevenes/deltakernes interesser også skifte navn? Har du et
ett godt forslag til nytt navn tar vi de gjerne imot. Vi tar alle
forslag imot med åpne armer, ingen forslag er for dumme. Vi
er her for deg og vil at alle skal få være med å bestemme.

Målet med disse utstillingene er
mer åpenhet omkring psykisk
helse, og å synliggjøre det
kreative mangfoldet som finnes på
disse stedene. Elever fra Oslo VO
Nydalen er blant utstillerne.
Velkommen til åpningen 7. mars
kl 13.00. Ordføreren i Oslo åpner
utstillingen, og blant andre vil
Musikkverkstedet fra Nydalen stå
for kunstnerisk innslag.
Utstillingen er åpen fra 7. mars til
12. mars.
Mer å lese om utstillingen i MarsAvisN

Med vennlig hilsen
Elin, Astrid, Silje, Ibrahim, Liv, Line, Sabrina, Vebjørn, Tor og
Anders

Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne

Knefall og "mannsmot"

Bilder fra Ålesund

Jeg fryktet det; at det ville
slukes rått. På siste side i
forrige nummer av vår avis er
der flere med myndighet som
snakker varmt om disse
deltagerne.

Jeg er født og oppvokst i Ålesund, men flyttet fra byen i
1996. Siden den tid har jeg bodd i Oslo. Julen 2016 var
jeg tilbake i Ålesund og da hadde jeg med meg kamera
mitt. Ålesund kalles også jugendbyen. I 1904 var det en
stor brann i Ålesund og 850 hus brant opp. De nye
husene som ble bygd etter brannen ble bygd i mur og
stilen var jugendstil.
Jeg har fått opplæring i bruk av kamera i Nydalen og selv
om jeg er svaksynt så går det bra! Her er noen av bildene
jeg tok.

Deltagende kanskje vi kan si.
Makan til servilitet og mangel
på klar tanke, fra ledelse og
lærere og andre som man
skulle tro kunne litt norsk språk.
For de er vel ikke delaktig i
tullet?
Er det ingen som oppfatter
poenget eller er det jeg som er
tonedøv!
Tuller dere med oss?
Det kunne jo tenkes vi hadde
lyst til å være elever som andre
elever, selv om vi er
handicappede. Det er poenget.
Var det noen som snakket om
inkludering.
Og som et lite apropos: det går
vel ikke an å være rektor på et
senter, da er man senterleder.
Som om det var et
shoppingsenter!
ESP
Gjør som

Svein Arne

Jeg har ønsket meg jobb.
I fjor fikk jeg hjelp av Reidun.

Brev fra leserne

Nå fikk jeg et brev fra jobben om at jeg kan begynne å
jobbe fra 01.02.2017.
Jeg gleder meg til å begynne.
Jeg har prøvd å jobbe på Fossheim i en uke.
og

Jeg skal se hvordan det går.
Jeg håper at det går bra med meg på jobben.
Jeg ønsker å jobbe tre dager og to dager på skolen.
Jeg tror det går bra.

Skriv et innlegg til AvisN!

Hilsen Ibrahim.

Det går mot lysere tider

av Bjørn Samdal

Jorden beveger seg hele tiden og i sin dreining er går vi mot mer sol-tid etter vinterens mørkere
periode. Siden jorden hele tiden går rundt solen, grunnet gravitasjon, fører det til endring i varme og at
solens stråler treffer oss mindre på vinteren enn på sommeren.
Jorden heller 23 grader og tross at vi ofte tegner kart rett opp-ned ligger vi litt på siden.
Vi‘har nå kommet over den mørkeste perioden, noe som gjør at vi får mer-og-mer varme og lengere
dager igjen, det kalles Solverv når vi går fra kald til varmere tid eller omvendt på sommeren. De to
tidspunktene for –vervene er når solen ligger lavest som skjer 21. eller 22. desember (vintersolverv)
og at den snur igjen 20. eller 21. juni (sommersolverv). Derfor blir årets lengste dag sommersolverv og
den korteste vintersolverv her på den nordlige halvkule.
Lengst i nord kaller de denne perioden for mørketid. Solen kommer ikke høyt nok opp for å sende
stråler til deres bosted. Solen lyser opp midt på dagen selv om de ikke kan se solen.
Opprinnelsen for endringen
I år 46 f.Kr. startet Julius Cæsar den julianske kalenderen og bestemte at vintersolverv i europa skulle
settes til den 25.desember. Denne dato viste seg å ikke stemme helt så den ble flyttet til rett tidspunkt
senere. I det 16.århundre var den kommet til den 12.desember! selv om det ikke stemte det heller.
Solverv i 2017
"Mot slutten av 21. århundre vil vintersolverv falle på 20. desember, og ved begynnelsen av 24.
århundre vil det igjen inntre at vintersolverv faller på 23. desember" forteller Wikipedia.
I 2017 er vårjevndøgn 20.mars, sommersolverv 21.juni, høstjevndøgn 22.september og vintersolverv
21.desember.
For Oslo vil tid for sol opp og nedgang bli de neste tre månedene:
Dato
1.jan
1.feb
1.mar

Sommersolverv

Sol vises
09:18
08:30
07:15

Sol forsvinner
15:23
16:32
17:44

Vintersolverv

Alle bildene fra fotokonkurransen «det går mot lysere tider» ligger som lysbildeserie på bloggen.
Tusen takk for alle bidrag! Vi kommer tilbake med ny konkurranse snart 

Dette visste du ikke om symfoniorkester!
Et symfoniorkester er en sammensetning av musikere bestående av strykere,
treblåsere, messingblåsere og slagverk.
Dagens symfoniorkestre består av litt over 100 personer,
mens det i gamle dager ikke var vanlig med så mange.

Strykere
I et symfoniorkester er det flest strykere,
og de dekker også hele tone-registeret.
De dypeste er kontrabass så følger cello, bratsj og fioliner.
Førstefiolinisten kalles konsertmester.
Vedkommende tar seg av soloer,
og er sammen med dirigenten orkesterets talsmann.
Treblåsere
De kalles treblåsere fordi det var vanlig
å lage disse instrumentene av tre.
Fløyta er laget av sølv (sølvlegering).
Plast og ebonitt er også mye brukt,
men det er fortsatt tre som er det mest brukte materialet
i utformingen av blåse-instrumenter.
Obo var et av de første av treblåseinstrumentene
som fikk plass i et symfoniorkester.
Messingblåsere
Munnstykket til instrumentene er laget av messing.
Overflaten av instrumentene er ofte belagt med gull, sølv eller nikkel.
Tonen blir til når luftsøylen inne i instrumentet settes i svingninger.
I et symfoniorkester er messingblåserne i mindretall,
men de er kraftige og gir mye klang.
Slagverk
Disse er i fåtall.
I ¨gamle dager¨ ble det anvendt svært primitive materialer,
laget fra naturen, som f. eks. trestokker, skjell og hodeskaller.
Pauke var det første instrumentet som fikk plass i et symfoniorkester,
Slaginstrumentene brukes til å få takt i melodien.

av Eivind Hirding

Espens epistler
Feminismen

Ord med mening

Skulle ikke feminismen, og kvinnekampen gi oss
et mykere samfunn?
Et samfunn basert på kvinnelige verdier som
omsorg og varme?
Ikke spisse albuer, beinhard konkurranse og
ufred.
Men hva har vi fått.
Kvinner som er like styringskåte som menn, så
mannhaftig i sitt vesen at de gir en liten
mannsling bakoversveis.
Nei dette var ikke det samfunnet vi drømte om
da vi gikk i 8 mars tog på 70-80-tallet.
Den nye kvinnen er langt fra varm, hun er kald,
strømlinjeformet og beinhard. Hvor er det blitt av
jentene, damer.

Også gamle innarbeidede ord mister sin mening
hvis de ikke følges opp av konkret handling.
Det gjelder ord som "felleskapet", som slett ikke
lenger engang er så forpliktende som sin
slektning ekteskapet.
Fellesskap burde være honnør, og brukes med
ydmykhet og forsiktighet. Ikke noe man brisker
seg med og pynter festtaler med. Hvis ikke blir
det virkelige fellesskapet en bløff fra ende til
annen. Når du trenger solidaritet er det ingen
som inkluderer deg på ordentlig. Da er det bare
tom "empati" og fraskrivelse av ansvar vi
opplever.
I fellesskapets navn, la ord ha mening.
Også i 2017. Selv om de er gamle og slitte.
La ord bli handling!!

Er kjønnsidentiteten oppgitt i kampens hete!!

Føtter og røtter
Bedre med føtter enn røtter.
Bedre selvstendig enn lene seg til sine aner, sine foreldre, sine bysbarn, sin "rase" etc etc. Sin
nasjonalitet. Et land eller en stor by krever det faktisk av deg. En kan ikke gå rundt å være Osloist eller
Kampegutt forever og langt inn i evigheten. Denslags tok slutt da Norge og Oslo kom over bleiestadiet
engang på 80 eller 90-tallet. Briskebyster og frognister, jeg snører mine sko!!!!!!!!!!

Om de frafallende
Det er påfallende og egentlig
ganske uforståelig hvordan
venneskokken min skrumpet
inn med årene.

Etnisk

Fra å være omgitt av disipler
og venner på 70- 80 tallet, er
jeg nå hensatt til et liv i
avsondrethet og ensomhet.

Så la oss derfor la vær å kalle meg bergenser.
Det er en belastning.

Kan det være at ryktet mitt er
blitt frynset?
Ikke mer frynset enn fantasien
til mine gamle kamerater vil
jeg tro, om de da har en.
Jeg er den samme gamle!

I Oslo liker man ikke bergensere,
fikk jeg høre da jeg flyttet hit i 1977.

Det kan være diskriminerende å bli uthengt for sine kroppsdeler.
( kjeften), sin hårfarge, eller andre spesielle kjennetegn som adferd,
(man er glad i å prate, eller formulere seg ).
La oss heller kalle meg etnisk urban vestlending,
så tråkker en ikke noen på tærne.
Ikke engang seriøse fanagutter med smil i munnviken.

Månedens mat
Oppskrift på fastelavnsboller.
Ingredienser til 12 porsjoner
100 gram smør
3 ½ dl melk
50 gram gjær
1 dl sukker
½ teskje salt
1 teskje malt kardemomme
1 liter hvetemel
1 teskje bakepulver
1 egg
Kremfyll:
3 dl kremfløte
12 ss jordbærsyltetøy
2 ss melis
Fremgangsmåte:
Smelt smør i en kjele og ha i melk. La melkeblandingen bli fingervarm. Sagt på en annen måte: Ha
en dråpe av melkeblandingen på pulsåren på håndleddet. Når dråpen kjennes helt lunken ut, er
temperaturen passe. Smuldre gjær i en bolle, og bland den med litt av melkeblandingen.
Hell i resten av væsken sammen med sukker, salt og kardemomme. Ha i hvetemel og bakepulver, og
elt deigen til den blir glatt og smidig. La den heve til dobbelt størrelse
Ha deigen over på en melet overflate. Del den i 12 like store emner og trill boller. La bollene
etterheves på et lunt sted. Knekk et egg, visp sammen og pensle bollene.
Bollene stekes midt i ovnen ved 200 grader celcius i 7-15minutter. Bollene må avkjøles før de fylles
med vispet krem.
Visp kremfløte til luftig krem. Den skal være fast, men ikke kornet.
Skjær toppen av bollene og leg på krem og syltetøy. Legg på lokket og dryss over et tynt lag med
melis.
AOJ

Sprudle –
økologisk juicebrus fra Sogn
Like over gaten her ligger der et økologisk bakeri,Godt brød .
De har visst sine aner i Bergen som meg.
Nok om det.
De selger også andre økologiske forfriskninger,
og det er her jeg vil slå et slag for juicebruen
Balholm Sprudle.
Dyr, men akk så god.
Den smaker faktisk som epler spist i min barndom.
Vel verd de 47kr jeg ga for en flaske.
En virkelig smaksopplevelse.

Månedens 3-på-topp råvarer.
Disse tre er i sesong akkurat nå - og er derfor
av høyeste kvalitet, lett tilgjengelig og
billig(ere):
Jordskokk har en nøtteaktig smak. Bruk den
rå i salater, kok den til kremet suppe eller spis
som sprø chips.
Persillerot er ikke bare billig, den er også
allsidig og smaker godt bakt i ovnen eller i en
gryte.
Purre er perfekt å lage suppe på - og en
fantastisk kilde til kostfiber og C-vitamin.

Anbefales å smake!!!

ESP

Du finner mange oppskrifter på Purre- og potetsuppe på nettet.

Månedens musikk v/ESP
Retro-etikett
Der finnes mange plate-etiketter, og noen spesialiserer seg på bestemte former for musikk.
Cherry Red er et plateselskap, og deres underetikett RPM er viet retro utgivelser fra 60-tallet, ofte ting som ikke
har vært ute på LP eller som koster en formue i original.
Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om siste års RPM-katalog. Til glede for dem som setter pris på
gammel musikk
Ja her har vært mye å glede seg over i årenes løp.
Men i fjor gledet de mitt norske hjerte spesielt med
en reutgivelse av den norske beatgruppen Firebeats
Inc og Terje Rypdals hippie drøm Dreams Get
Dreamy begge blant grunnstenene i norsk pop.
Ellers har RPM gitt oss svensk; Tages, Mascots,
Shanes og Hep Stars, Gjenutgivelser så vel som
antologier, fransk pop, dansk psykedelia og selvsagt
mye engelske obskuriteter.
Av gamle engelske innspillinger glitrer Mike Cotton
sounds eneste LP fra 66, og en samling av Mick
Fleetwoods første gruppe The Bo Street Runners,
men også Jimmy Campbells to første grupper
the Kirbys og 23rd Turn off og modgruppen the
Untamed, eller hva med the Rockin’ Vicers,
den aller første gruppen til Lemmy fra Motorhead.
Mye å ta fatt i for en retrofreak som meg.

Troggs: Cellophane
Troggs var en gruppe på 60-tallets midte. Den var ledet av en kar som tok navnet Reg Presley og produsert av
Kinksmanageren Larry Page.
Mange likte Troggs. De var folkelige og tidstypiske. Også nye generasjoner falt for Troggs, og deres jordnære
alminnelighet. Tidlig punkrock, pubrock, garagerock - mange senere grupper har lånt av deres sound og
sceneshow.
Wild Thing er vel deres mest kjente øyeblikk, men Love is all around, I cant control myself og With a girl like
you.vil også bli husket.
Feilen med Torgs, som gjorde at de ikke nådde himmelhøyden, var at de var tekstmessig svake. Ellers var de
et svært populært beatorkester så lenge det varte. Og det vil stort sett si 66-67. Da ingen lenger husket dem var
de en tur i Oslo, og spillte i annenetasje på Valkyrien restaurant på Majorstua. Det kan ha vært rundt 1980.
Folkelig? De som engang hadde verden for sine føtter!
Hører vi platene deres i dag, kan de virke en smule utdaterte, men de har sin sjarme, og Wild thing vil sette fyr i
de fleste selv i dag, selv om mange foretrekker Hendrix senere versjon.
Celophane het deres langspillplate fra 1968. Et merkelig navn, men så var jo folk svært psykedeliske i årene
67-68. Så også her. Et bare litt vellykket forsøk, vellykket i den forstand at de kom fra det med vettet i behold,
vil jeg mene. Det var det ikke alle som gjorde.
Hør gjerne Troggs som vi gjorde det, oppdag hvem som sang Love is all around først og hvem som spiller
riffklassikeren Wild Thing. Snart får kanskje Troggs en ny vår så det lønner seg å være tidlig ute. Finn frem
traktoren og traktorskoene og dans.

Troggs: Cellophane og samleren Singles A's and B's

Månedens kryssord v/ Astrid

Kryssord februar 2017.
Tema: Vinterklær
Løsningsord: Årstid
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Løsningsordet i januar var: NEKTARIN
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Biler og forurensning

av Bjørn Samdal

Starten på slutten for dieselbiler?
Tirsdag 17.jan var det forbudt å kjøre dieselbil i Oslo.
Hva var grunnen til forbudet, og hadde det noen effekt?
"Nye dieselbiler slipper ut minst fire ganger mer enn det de er typegodkjent for", ifølge
Transportøkonomisk institutt
Noe av grunnen til at flere har valgt dieselbiler kan være at det har vært mindre utgifter for å komme
seg frem i trafikken. Trolig har flere valgt å kjøpe seg dieseldrevet fremdrift grunnet prisen på
drivstoffet. I 2007 stimulerte en avgiftsendring til økt dieseldrevne biler. Nesten tre av fire nybiler ble på
det tidspunkt levert med dieselmaskin under panseret.
"Vegtrafikken utgjør 23 prosent av de nasjonale utslippene i 2020", sier Miljødirektoratet
Hvordan regner man ut avgiften?
Det er ett komplisert regnestykke for å sette tall på hvordan denne avgiften regnes ut men jeg skal
prøve etter å ha lett på nettsider om tema:
"Det vil si at hver krone du bruker fører til 44 gram CO2-utslipp, hvis vi tar utgangspunkt i et
gjennomsnittsforbruk på 510 000 kroner. Til sammen blir det et like høyt utslipp som hvis du kjører en
typisk småbil fire ganger rundt ekvator."
http://forskning.no/2015/04/dette-er-livet-ditt-i-co2-utslipp
Hvorfor er det fortsatt lov å kjøre bensin fremfor diesel?
Uansett hvilken av "modellene" man velger har begge utslipp, men slik jeg forstår det er det kun mer
utslipp for dieseldrevet transport – selv om det blir utslipp for hver biltur som tas likevel.
Er dette kun et preventivt ønske for fremtiden når de som allerede har kjøpt en dieselbil ikke får gjort
noe med sitt innkjøp allerede, men at én håper det ikke kjøpes inn enda flere?
Og hva vil bli den beste alternativet fremover? Hjelper det å øke bompengene (igjen)?

Endringer av utslippstallene?
Vi hadde en varsellampe som viste «betydelig helserisiko» i deler av Oslo, og etterkant av endringene
i bruk av diesel har det blitt gjort flere målinger som skal vise om det hadde noen effekt og ble det
bedre?
Resultatene er hentet fra 14 målestasjoner i hovedstaden og viser at målingene fra hovedtypene av
luftforurensning: Nitrogenoksider (NOx) og to typer svevestøv hadde gått ned i etterkant av forbudet
og det var mindre svevestøv i luften også.
Vi kjører også litt mindre med høyere drivstoffavgift viser tallene som er hentet inn fra målinger. Det
kan også ha vært naturlige årsaker til at luftforurensningen i byen ble mindre, uten at det kommer klart
fram fra artikkelen jeg har lest. Det ble også mindre NO2 etter det korte avbrekket for dieselbruk i
hovedstaden.
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pakommune
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/255056?_ts=152ac7cb500
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo/slik-paavirket-dieselforbudet-oslo-luften/a/23901332/

5 i Nydalen

av Astrid

Spørsmål: Hva bruker du fritiden mest til?
Lene Aanning Dåsvand:
Til å følge barn på turn
og fotball.

Dzeko Garcevic:
Jeg trener i helsestudio.

Karunanithy Paramsothy:
Jeg trener også i helsestudio.
Og så sykler jeg.

Nine Helene Gamborg:
Tur i skog og mark.

Jeanette Zahl Eriksen:
Rydde, vaske og gå turer.

