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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
som har ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade.
Det er over 400 deltakere ved senteret, alle på deltid. Senteret har over 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

Februar er årets andre og korteste måned,
bare 28 dager. Hvert fjerde år, når det er
skuddår har den 29 dager. I fjor var det
skuddår, neste gang er i 2024.
Februar betyr renselse, og på denne tiden av
året hadde romerne renselsesfest. I den tidlige
romerske kalenderen var mars årets første
måned og februar var den siste.
I Norge i norrøn tid ble februar kalt Gjømåned
etter gudinnen Gjø. Senere, faktisk helt frem
til1827 stod det blide¬måned i almanakken.
Det var det hyggelige navnet til februar fordi
dagene ble merkbart lengre. I Rogaland ble
måneden kalt «kjerringmåneden»
Februar byr på massevis av moro, vi snakker
Valentine’s Day, Morsdag, fastelavn og
kanskje mest av alt karneval. Dessuten jenter,
så kan dere etter gammel skikk fri i hele
februar. Februar lokker også med lengre dager
og vinterferie i uke 8; 22. – 26. februar
To andre viktige dager: Valentinsdag og
morsdag

Trenger du å stå i dusjen SÅ lenge?

Rektor har ordet
Kjære alle sammen!
Vi har så vidt startet det nye året og funnet en form
å drive skolen på rødt nivå, før vi igjen opplever at vi
må over til digital undervisning i en periode. Vi
forstår at dette er ekstra krevende både for
deltakere og lærere og vil takke dere for gode
løsninger, alternative måter å gjennomføre timer på
og utholdenheten dere alle viser. Dette strenge
tiltaket skyldes frykt for spredning av det muterte
viruset og vil vare til og med onsdag 10. februar. Vi
gir beskjed dersom det kommer nye føringer fra
Utdanningsetaten i Oslo kommune.
Denne gangen vil jeg benytte anledningen til å rette
en spesiell takk til lærere og deltakere som lager
AvisN. Den er et veldig godt eksempel på at digital
undervisning kan resultere i et veldig godt produkt,
nemlig skoleavisen vår. Takk for interessant og
nyttig stoff gjennom hele året, og ikke minst nå når
vi savner hverandre og de ukentlige møtene. Da er
det fint å lese nyheter, få oppskrifter og se alle de
flotte bildene i AvisN.

Elin og Eivind

Vi minner om at vinterferien er i uke 8,
fra 22. til 26. februar.
Husk at søknadsfristene for neste skoleår er 15.
februar for inneværende deltakere og 1. mars for
nye søkere. Inneværende deltakere kan bruke et
forenklet søknadsskjema (grønt skjema).
Vi ønsker alle en fin februar måned og håper å se
alle tilbake på skolen snart!
Liv D

Vigdis Bratfoss, rektor

Takk for nå, Karin!
Etter bare et halvt år hos oss, setter Karin kursen
hjem til Hemsedal.
Takk for nå, Karin!
Lykke til med nytt hus og ny jobb
hjemme i Hemsedal!
Tradisjonen tro ble det både taler, gave og sang på
avslutningsdagen.
Sangen kan du høre her!
https://www.youtube.com/watch?v=XbM10Zc1Zn4&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR0P8hkRqeFTS2boGSSAWuVVn91tiDYtCa6JYyEZ
sKh74CmMGKcD0xTaXWI

Hennings spalte: Visste du det? ……
Visste du at Venus er den varmeste planeten i
solsystemet?

Overflaten er dekket av et steinete ørkenlandskap med
sletter, fjell, daler og tusenvis av vulkaner.
Temperaturen på overflaten er 470 grader celsius,
noe som gjør den ubeboelig for mennesker.
Romfartøyene som har blitt sendt til overflaten,
har ikke klart seg lenge på grunn av de ekstreme
forholdene. Det lengste et romfartøy har overlevd på
overflaten var litt over to timer.

Visste du også at Venus roterer baklengs og veldig sakte?
Noe som gir den det lengste døgnet blant planetene,
tilsvarende 117 jorddøgn.
Venus har ingen måner men er likevel den planeten som lyser sterkest på himmelen vår. Venus’
gjennomsnittlige avstand fra Sola er 108,2 millioner kilometer. Planeten bruker 225 jorddøgn på et
omløp rundt Sola.

Det er mulig å se Venus fra der vi bor. Den kan oppleves som en liten stjerne. Sett fra verdensrommet
ser Venus hvit ut på grunn av skyene som dekker planeten og reflekterer sollyset. Tar vi en titt på
overflaten, er Venus egentlig grå. Men atmosfæren til Venus filtrerer sollyset slik at det hovedsakelig er
oransje lys som slipper igjennom, noe som gjør at det grå landskapet oppleves oransje.

Elin skriver:
Hold motet oppe og smil til deg selv hver dag
Mange har det vanskelig i en tid som dette, og det er ingen av oss som kan gjøre noe med det,
det vi kan gjøre er å sende en liten hilsning, et bilde eller en tekst til de man er glad i.
Eller de man bryr seg om. Da gjør du en persons dag kanskje litt bedre.
Nå har regjeringen lettet litt på tiltakene, men husk fortsatt smittevern og at vi fortsatt skal
passe på. En ting jeg har lært er at du ikke kam passe på andre før du tar deg av deg selv.

Brev fra leserne

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

Elin Bernatek har skiftet status i løpet av måneden, frå å være deltaker,
dvs skribent og fotograf i AvisN, til å bli leser: Frå nå skal hun «bare» skrive
og ta bilder til GOTT-bloggen. Men vi håper hun fortsatt vil sende oss
bilder, og gjerne også leserinnlegg. Takk for nå, Elin!

Ung ufør
Det er noen regler som kan være greit å kjenne til om du er Ung ufør, spesielt om det er viser seg være
usannsynlig at du vil komme ut i jobb i etterkant. I hvor stor grad er en person forhindret til å delta på
aktivitet og jobb? Er det flere tilpasninger som skal legges til grunn? Hvor gammel er personen? Har
personen vært yrkesaktiv tidligere? Og vil personen falle inn under kategorien Ung ufør?
Om personen er innafor rammene av tildelingen for Ung ufør vil den bli tatt med
i denne gruppen. Gruppen har en rausere tildeling av støtten fra Norsk Arbeidsavklaringsog Velferd (NAV).
Det er noen krav som er satt for hvem som en Ung ufør gjelder for:
• du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk
• sykdommen er klart dokumentert som alvorlig før fylte 26 år av lege/spesialist
• du søker om uføretrygd før fylte 36 år hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26
år

Det kan leses mer om Ung ufør på https://www.nav.no/no/person/pensjon/uforetrygd/ung-ufor
På nettsidene til NAV er det flere ordninger som kan være lesestoff og kunnskap til læring for
tilpasninger og tilrettelegninger: Har du barn og trenger støtte til aktiviteter? Er det ønske og behov om
Honnørkort for reise og tilrettelegging for transport? Er det andre utgifter som har behov for å nedbetales
for enkeltpersoner? Kanskje det er flere som allerede har andre tildelinger som påvirker utbetalinger
for personer?
Bjørn S

Samboerkontrakt kan være lurt!
Dødsforelska, klar for å leve livet med den andre, kjærlighet, samboerskap, penger, deling, fellesskap
og brudd(??). Selv om mange forhold håper at alt skal være rosenrødt – kan det være kjekt å tenke over
om noe skulle skje.
I en samboerkontrakt er det skrevet ned en avtale mellom to parter. Hvilke regler gjelder? Hva skje meg
felles innkjøpte eiendeler? Og hva gjør man med andre forpliktende avtaler.
● Blant personer mellom 16 og 79 år i Norge lever 67 prosent i samliv, dvs. to av tre personer
● Historisk sett var det før 1970 uvanlig (eller forbudt) å leve i samboerskap (Wikipedia)
● Definisjonen av samboerskap har forandret seg gjennom tiden også
● Forskjellen på Samboerskap og det å Bo sammen har også blitt forandret
● Regler for hva skje om det skjer et dødsfall, en eller begge blir uføre, regler for arv og kontrakter

av Bjørn S

Voksne for barn
Snakk med hverandre - også de små
Selv barn kan kjenne på at de har en usikker fremtid. Sikkerhet, trygghet og lyspunkt kan stille flere
spørsmål enn mange har svar. Selv om ved første øyekast ser alt ut til å være på stell kan flere barn
streve med å delta i aktiviteter, fellesskap og kjenne en tilhørighet i samfunnet.
Barn trenger ofte trygge sikre voksne rundt seg for selv å føle trygghet. Ved å ha støtte, sikkerhet,
forhold som støtter opp og bidrar til trygghet, kan mange føle en flere hjelpes der de trenger støtte.

Det er flere ting du kan gjøre:
• Lytt
• Forhold deg rolig
• La barnet fortelle før du leder diskusjonen inn på andre området
• Trening og erfaringer hører ofte sammen
• Øvelse gjør mester
Mediene er, per nå, fullt av informasjon om smitte, pandemi, mutasjon, dødsfall og vonde følelser. Selv
om det er mye leit og trist som skjer, er det ofte viktig å støtte hverandre og snakke sammen person til
person.
Mange trenger en støtte, en person som kan være der for dem nå og fremover.

Bokanmeldelse: Å se en havhest dø
Har du sett en havhest?
En historie har ofte flere sider og det gjelder også for boken
«Å se en havhest dø»,
Forestillinger og fakta om plast i havet
av Guri Sogn Andersen.
Boken blir beskrevet som en høyaktuell klimabok som forteller
om hvilke følger som vi må hanskes med i hverdagen både nå
og fremover.
Ved at vi setter mål, følger opp og klarer å legge planer for
de-plastifiseringen av våre områder rundt oss håper vi å kunne
løse utfordringer framover også. For vi har allerede mer enn
nok av syntetisk plast flytende rundt oss i havet,
kanskje du selv vil lære noe mer om utfordringen
og problemet vi har rundt oss ved å lese boken?
På nettsiden under kan du lese en presentasjon boken:
https://spartacus.no/boker/a-se-en-havhest-do

Bjørn S

Bjørn S

#ikkeminarv
På tide med en opprydning?
Vi og mange andre før oss har lagt fra seg ting og tang rundt om i naturen. Det er blitt fylt opp og noen
ildsjeler har satt seg som mål og gjøre en forskjell på ryddefronten i tang og tare. Det som ikke flyter
har gått til buns, men det som ligger oppå flyter mange steder i land og kysten ser ikke ut!
På Ikke Min Arv står det:
(...) Kanskje du selv har vet om plasser som det flyter i land
ekstra mye? Kanskje du også vet hvordan og har engasjement
til å ta i et tak og føler engasjement for å få gjort en forskjell?
Vi ønsker alle velkommen til oss, enten du er helt ung eller
urgammel! - #ikkeminarv er et statement, synligjort
gjennom handling!
#Ikkeminarv er et initiativ for å få ryddet søppel og avfall
som ligger henslengt i naturen. Vi, de frivillige er
personer som bryr seg, tar ansvar og handler!
Vi har personell fra alle samfunnslag, forskjellig yrker, arbeidsløse, permitterte, foreldre og
besteforeldre (og oldeforeldre - felles er engasjementet for en bedre naturarv!
Ved å ta i et tak og følge oppfordringen i #ikkeminarv på Twitter ønsker de som rydder at vi kan være
oppmerksomme på
• Noen steder flyter det i land ekstra mye skrot
• Fellesskap og iver etter å rydde bidrar til en god økt
• Rekrutering, prioritering og tilrettelagt arbeid kan bidra til at vi får ting gjort
• Du får deg en god tur ut
• Fellesskap og samhold bidrar også til en bedre økt
Sjekk ut: https://ikkeminarv.no

Følg gjerne miljøvernorganisasjonen «ikke min arv» på Facebook.

Bjørn S

Naturpress – informasjon og argumenter i klimadebatten
Vil du lese mer om hvordan den Norske stat har lagt
opp sine planer for en bedre hverdag rundt klima og
miljø er Naturpress en side å starte på.
(naturpress.no)
Der blir det argumentert for hva som skjer, hvordan
tilpasninger og tiltak har en påvirkning på oss.
For vi har flere sjanser på oss for å finne løsninger og
kanskje du selv vil lære mer om hvordan endringene
vil påvirke oss.
Kanskje du også vil få noen tips om hvor du kan lære
mer, finne nye måter å tilpasse deg de kommende
klimaendringene eller lære noe triks for å klare deg.
For vi må lære oss mer om hvordan vi må tilpasse
oss en ny hverdag og endringer som skjer rundt oss.
Kanskje det er flere aktører som trenger å lære (enda)
mer om hvordan tilpasningsevnene vil forandre livet
rundt oss. og hvordan de ser for seg at det kan og
bør fungere er Naturpress et sted hvor det kan læres
mye
Trenger du å lære mer om hvordan klima påvirkes
oss nå, ønsker du å lese mer om hvilke tiltak som er
innført og hvordan miljøet rundt oss påvirkes for
å nå de målene som er satt.
På Naturpress kan du lære mer om:
• Hva vil endringer bety for områdene rundt oss?
• Hvordan vil endringer og tilpassinger spille en rolle?
• Hva trenger vi å lære mer om for å forstå hva og hvem som påvirker oss?
• Vil det få andre resultater om vi gjør si eller så?
For oss innbyggerne kan det være nyttig å ha flere områder for å lese og lære på når det kommer med
tilpasninger i en ny hverdag.
Bjørn S

Her er noen av artiklene du kan lese på www.naturpress.no
•

Skjøt feil ulver –
lisensfellingen i Aurskog ble stanset umiddelbart

•

Denne podkasten utforsker grønn og global journalistikk

•

Glemte regjeringen plast i klimaplanen?

•

Svarttrost i rekordmengder på foringsplassene,
men kulda kan bli farlig

Hvorfor har februar 28 dager? ….. et mysterium
Som kjent er det kun februar som har 28 dager.
Man skulle tro det var en logisk forklaring på dette,
men det er mer innviklet enn som så.
Det er flere teorier på hvorfor februar er den
korteste måneden, og den første handler om at
munken Johannes de Sacrobsco kritiserte den
julianske kalender.
Den julianske kalenderen var en reformert versjon
av den romerske kalender. Den ble innført av
Julius Cæsar i år 46 f.Kr. Kalenderen hadde
365 dager, pluss én skuddårsdag hvert fjerde år.
Johannes de Sacrobsco sa at februar opprinnelig
hadde hatt 29 dager, men at Senatet overførte en
dag fra februar til august, slik at måneden som var
oppkalt etter Augustus, ikke ble kortere enn juli,
som var oppkalt etter Julius Cæsar.
Forklaringen er feil, noe som fremgår av
veggmalerier som viser at månedene hadde ulikt
antall dager også før Cæsar endret dem.
Julius Cæsar

En mer troverdig forklaring involverer den romerske sagnkongen Numa Pompilius (715 - 673 f.Kr), som
etter tradisjonen innførte månedene januar og februar etter at vinteren tidligere hadde vært en periode
uten måneder. Den første romerske kalenderen ble tilskrevet Romulus, og var på 304 dager fordelt på ti
måneder, som raskt ble helt feil.
Numas kalenderår hadde derimot 13 måneder, de fleste med ulikt antall dager, fordi det den gangen ble
regnet som lykkebringende:
Martius (31 dager) - Aprilis (29 dager) - Maius (31 dager) - Iunius (29 dager) - Quintilis (31 dager) Sextilis (29 dager) - Septembris (29 dager) - Octobris (31 dager) - Novembris (29 dager)
- Decembris (29 dager) - Ianuarius (29 dager) - Februarius (28, 23 eller 24 dager) - Intercalaris (27
dager).
Den siste måneden (Intercalaris) ble fjernet da Cæsar reformerte kalenderen i 46 f.Kr og nøyde seg
med 12 måneder.
Ifølge overleveringen var det
Numa Pompilius som la til januar
og februar til de opprinnelige ti
månedene som var blitt innført av
Romulus, i det som var en
månekalender.
Ettersom februar var den sist
tillagte måneden, fikk den et
mindre antall dager enn de andre
og ble nyttet til å skyte inn ekstra
dager for å tilpasse kalenderen
til solåret ved behov.
Med Julius Caesars
kalenderreform, den julianske
kalender, senere justert til
den gregorianske kalender,
ble februar fast skuddårsmåned.
Nikko

Gregoriansk kalender

Vikingtiden - Odin
Odin er ifølge Norrøn mytologi den mektigste og klokeste av gudene. Odin ofret et øye for å drikke av
jotnen Mimes kunnskapsbrønn. Han kan se alt som skjer i verden, og noen ganger går han blant
menneskene. Da har han på seg en stor hatt og ei blå kappe.
Odin har seks barn: Balder, Hod og Hermod sammen med gudinnen Frigg, Tor med Fjorgyn, Våle med
Rind, og Vidar med jotunkvinnen Grid.

Vin bruker Odin som både mat og drikke, alt annet gir han til ulvene Gere og Freke. Han har også to
ravner, Hugin og Munin, som sitter på skuldrene hans når de ikke flyr rundt i verden for å se hva som
skjer. Odins hest heter Sleipner, og det er bare Odin som kan ri han. Den har åtte bein, og er den
raskeste hesten i verden. Den er like rask til vanns, til lands og i lufta. Sleipner skal visstnok være en
fjording. Sleipner er barn av hingsten Svadilfare og Loke (som gjorde seg om til en hoppe).
Gungne er navnet på spydet til Odin. Det treffer alt han sikter på, og vender alltid tilbake til hånden
hans. Han har også en gullring, kalt Draupne. Hver niende natt drypper den åtte like praktfulle ringer.
Nikko

Vikingtiden – Tor og Mjølner
Tor:
Tor er kanskje den mest kjente av gudene i norrøn mytologi. Torsdag er oppkalt etter Tor. Han var både
krigsgud, fruktbarhetsgud og den mektigste guden etter Odin. Han hadde et stort temperament, og
kunne være sta og korttenkt. Tor er gift med Siv, og de fikk sønnen Mode og datteren Trud. De har sin
bolig i Åsgard.
Mjølner:
Mjølner er en hammer og det viktigste Tor
eier. Det er også hans viktigste våpen
mot jotnene. Den er smidd av dvergene
Brokk og Sindre, og den har helt spesielle
egenskaper. Den kunne gjøres stor eller
liten. Den treffer alt Tor sikter på,
og kommer alltid tilbake i hånden hans.
Tor hadde også en vogn han kjørte i,
og når den fòr over himmelen bråkte det
noe forferdelig.
Dette kaltes Tor-drønn (torden).

Nikko

Tor i kamp mot Midgardsormen.

Støtt opp om Fellesverket
Røde Kors har en tilrettelagt ordning som tilbyr hjelp til ungdom i Oslo. Er det noe de trenger hjelp til,
noe som skal ordnes med eller kanskje det er en samtale om noe som har skjedd som opptar dem.
Ved å legge til rette for økt aktivitet, samling av personer og tilrettelegge for samtale ønsker Røde Kors
å tildele informasjon og støtte til ungdom. Noen trenger hjelp med noe som for andre er lett å hjelpe til
med.
Kanskje det er oppgaver som trenger en hjelpende hånd? Tilrettelagt samtale eller teknisk hjelp som
også kan være nyttig. På Fellesverket kan ungdom få hjelp med aktiviteter og samtaler om det skulle
være noe de lurer på, eller videreformidling til aktiviteter og arbeid
Det tilbys:
•
•
•
•
•

En sentral møteplass for ungdom i Oslo by
Et tilbud som tilbyr hjelp og noen som kan bidra utenfor sin egen familie
Lek og aktivitet er en viktig del av aktivitetene i gruppen
Frivillighet og deltagelse fremmer forståelse og tålmodighet
Det tilbys hjelp med Lekser, Gatemegling, Jentekveld, Arbeidstrening, Fokus på egen fremtid,
DJ-skolen og Medialab
Oslo Røde Kors har fire fellesverk: Sentrum, Grorud, Mortensrud og Majorstua

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/oslo/aktiviteter/barn-og-unge/fellesverket/

Bjørn S

Kakao
Kakao-bønnen er en viktig ingrediens i produksjon av sjokolade.
Dessverre har vanlig sjokolade et minimalt innhold av næringsstoffer.
Det skal også legges til at denne sjokoladen har et svært høyt sukker innhold, noe som er med på å
gjøre den usunn.
Hvis en sjokolade skal være sunn, må den ha et kakao-innhold på minimum 50 %, og lite sukker.
Det sies imidlertid at sjokoladen bør ha et kakaoinnhold på 70% for at man skal kunne nyte godt av
helsefordelene.
Du kan også lage din egen helsebringende sjokolade.
Det å drikke kakao er også sunt så lenge man passer på
å drikke en type med høyt kakaoinnhold og med lite sukker.
Det beste er å bruke rått kakaopulver (raw cacao).
Det blandes med en form for melk, og man kan
for eksempel bruke honning som som søtningsmiddel.
Helsefordelene til kakao er blant andre:
• Bekjemper utmattelse.
For enkelte kan det være en ide å bytte ut morgen-kaffen,
eller evt. supplere med kakao. Kakao har lavere mengde
koffein og et høyere innhold av antioksidanter.
Derfor vil en kopp kakao holde deg gående lenger.
• Senker blodtrykket.
Kakao inneholder masse flavinoider.
Noen flavinoider har en avslappende effekt på arteriemusklene,
noe som fører til lettere blodgjennomstrømning.
• Redusert risiko for diabetes.
Flanoidene kan øke insulin. Insulin påvirker cellenes evne til
å reagere på blodsukkeret. Høyt insulin fører til at kroppen
bruker blodsukkeret mer effektivt.
(Diabetikere har en abnormalitet som gjør at kroppen ikke
produserer nok insulin)
• Redusert risiko for hjertesykdom.
Dette er på grunn av kakaoens evne til å senke blodsukkeret,
og minske inflammasjon.
• Redusert risiko for kreft og annen sykdom.
Flavinoidene i kakao reduserer som tidligere nevnt inflammasjon,
men beskytter også cellene mot infeksjon. Dette gjør kroppen mer
motstandsdyktig.
• Anti-aging egenskaper.
Det har kommet frem at det lengstlevende mennesket, den franske kvinnen
Jeanne Calment (122 år, død 1997)) spiste en god del sjokolade.

Dessverre er ikke kakao-pulveret vi kjøper i dagligvarebutikken like næringsrikt. Det er fordi denne
kakaoen er produsert under svært høy temperatur., og som resultat har den mistet de meste av
næringsstoffene.
For å oppnå nevnte helsefordeler er rått kakaopulver (raw cacao) å anbefale.
Man kan erstatte det tradisjonelle kakao- pulveret med lik mengde rått kakaopulver..
Dette er mer kostbart, men det er kanskje verdt det?
Eivind H

