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AvisN

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@nydalen.oslovo.no

Januar 2016

Månedens miljøtips

Januar er årets første måned. Den har 31 dager.
Januar er oppkalt etter den romerske guden Janus,
en romersk gud for all begynnelse. Typisk for
januar er at det er mørkt o g kaldt. Måneden
passer bra for vintersport. Det er også ganske
vanlig å ha nyttårsforsetter.

Vi oppfordrer alle til å ha minst en
kjøttfri dag i uka!
Se side 9 

Rektor har ordet
Riktig godt nytt år til alle!

Merkedager:
Fredag 1. januar 2016, nyttårsdagen – første
nyttårsdag.
Torsdag 21. januar 2016, H.K.H. prinsesse
Ingrid Alexandras fødselsdag.

Vi ser frem til et spennende nytt år med nye
utfordringer. 12. januar tar vi avskjed med en
av våre dyktige synspedagoger, Sven Hauge.
Vi takker for innsatsen og ønsker han alt godt
videre i pensjonisttilværelsen. I tillegg nærmer
det seg svangerskapspermisjon for Lene.
Som vikar for henne er Jane Svartskuren
ansatt i ett års vikariat. Hun kan mye om
alternative kommunikasjonshjelpemidler og vil
jobbe mest innenfor dette feltet. Hjertelig
velkommen til henne!
Et lærerikt vårsemester ønskes dere alle!

Melding fra Karuna
Nå som vinteren har startet, er det fint om at alle
bruker teppet i inngangen til å tørke av skoene sine
med. Dette vil gjøre at det blir mindre vått og
møkkete rund omkring på huset.
Håper at vi alle kan bidra med å holde huset rent.

Mvh
karuna-paramsothy, Renholdsleder

Vigdis Bratfoss, rektor

Nyttårsforsetter
Et nyttårsforsett er et mål man prøver å oppnå i løpet av et år. Disse inneholder blant annet
dårlige vaner man har lyst til å legge av seg. Et godt nyttårsforsett kan være blant annet og
begynne å trene, komme seg ut av sofaen, stå opp tidligere, slutte å røyke eller for eksempel å
spise sunnere. Noen liker ikke nyttårsforsett fordi de vet at de kommer til å bryte de ganske så
fort.
Et godt råd for 2016 er å ta hver dag som den kommer
og være takknemlig for at den er her.
Mitt eget nyttårsforsett er ikke bruke mer penger enn det jeg har
og få ro og likevekt i hverdagen.
Vi i AvisN ønsker alle et godt skoleår og et godt 2016.
Elin B

4 i Nydalen
Spørsmålene er:
1. Har du noe nyttårsforsett?
2. Hva er i så fall det?
Bjørn Steinmo sier at hans nyttårsforsett
er at han ikke skal ha noe nyttårsforsett.

Karin Larsen skal rydde i kjøkkenskapene
sine. Hun skal også mosjonere mer.

Stian Andersen har nyttårsfortsett.
Det betyr at han skal fortsette
å trene og spise som før.
Han skal sykle, gå tur med hunden
og spise god mat.

Lisa Asplund har ikke noe nyttårsforsett.
Hun starter på nytt hver dag.

Januar og treningstips
Etter jul er det mange som trenger å få fjerna alt ribbefettet og forbrent alle godsaker de har fått i seg i
løpet av juletida. Som tidligere nevnt har vi et kjempefint og billig treningsrom her på skolen. Det
koster ingen ting og det er mange fine treningsapparater der. Der fins det blant annet en tredemølle
der man tilpasser farten etter hvilken hastighet man ønsker.
Du kan velge mellom lettere løping og rask gange.
Tredemølla har flere hastigheter, så vær forsiktig eller
eventuelt be om hjelp første gang du bruker den.
En tredemølle er et bånd som du kan gå eller løpe på,
men husk og hold deg fast. Husk og at du ikke har dårlig tid.
Det er heller lurt å varme opp litt istedenfor å begynne å løpe.
Ta det i ditt eget tempo!!
Husk og alltid ha med deg en vannflaske.
Kroppen trenger vann for å erstatte det du har forbrent.
Husk at når du trener er kosthold også ekstremt viktig,
spis sunt og variert.
Følg med i neste utgave for mer om dette.
Elin

Månedens bilde

Bildet er tatt av Lena Maria Frivik

"Det grønne skiftet", hva er det og hvordan vil det fungere?
Språkrådet har kåret årets nyord for 2015 til «Det grønne skiftet». Ordet ble laget på Zerokonferansen
og har betydning for endringer i våre liv og er det mest brukte nyordet i år. Det har blitt brukt for å si
hvilke endringer vi bør gjøre fremover. Det har blitt undersøkt hva som har blitt brukt mye, det skal
også være aktuelt, kreativt, levedyktig og ha gode språklige kvaliteter står det på nettsiden.
Hva betyr dette?
I det Grønne Skifte ligger ett mål om "en ny start" tross utfordringene vi har. "Miljø og klima" er blitt ett
område som har vært i vinden de siste årene og vi lurer på hva vi kan gjøre for å endre hverdagens
aktiviteter og levesett.
På regjeringens nettside står det om hvordan de ser for seg at verden kommer til å endres de neste
årene, med antall mennesker på jorden og hvilke utfordringer vi vil ha. Selv om det ser bra ut for de
fleste, vil noen grupper fortsatt streve med å klare seg godt nok.
"Det grønne skiftet må skje innenfor en periode på 30-50 år. (…) Verdens middelklasse er ventet å øke
fra ca 400 millioner i dag til 1,2 milliarder i løpet av bare ca 15 år"
I dette ligger at det er mange som skal ut av fattigdom. Det er antatt at vi i løpet av de neste årene vil
øke i antall mennesker på jorden til mange flere og det vil være vanskelig å kunne fortsatte med den
måten vi har det på i dag.
I det grønne skiftet må hvert land finne sine egne mål for å komme seg ut av dette "uføre", for å klare å
komme seg over på en mer grønn tilværelse. I planen ligger det endringer for samfunn, politikk og
privat. Det må settes flere mål for å endre vårt forbruk frem mot 2030 og å få ned utslippene.
"Dette grønne skiftet vil være krevende, men vil først og fremst by på muligheter"

Hva kan vi gjøre?
Det er mange som sier at Norge må skynde seg og at det ikke kommer til å holde med det tempo vi har
i dag. Å dytte på for å gjøre endringer er essensielt for å få gjort noe til slutt, om ingen gjør og sier ifra
nå vil vi fortsatte som "vi vanligvis gjør".
"Norge har derfor alt å vinne og ingenting å tape på å drive skiftet raskere fremover", skriver daglig
leder i Zero, Marius Holm.
Linker:
1. Språkrådet http://goo.gl/Pjh9JX
2. Regjeringen.no https://goo.gl/cgr6IC
3. Lavutslippsrapporten http://goo.gl/zoToJe
4. Det grønne skiftet går for sakte til å redde oss fra klimakatastrofe http://goo.gl/sZlq6R
Bjørn Samdal

Saima
Fra 1. januar har Saima fast jobb i
resepsjonen.
Gratulerer!

Sven og Ellen

Sven og Ellen slutter.
Sven går av som pensjonist 12. januar.
Ellen har flyttet Til Nøtterøy med familien sin, og sluttet her før jul.
Tusen takk til begge for fine år i Nydalen!

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

Undertegnede trenger en ny
mobiltelefon, da min gamle og
trofaste Doro nå henger sammen med
tape etter flittig bruk!
Jeg sjekket på Internet og fant en ny
Doro til en pris av kr. 1.487,-. Siden
jeg hadde kjøpt den gamle Doro´en i
butikk hos Enklere Liv sjekket jeg
også prisen der. Gjett om jeg ble
overrasket?! Samme telefon kjøpt i
butikk hos Enklere Liv koster
kr. 3.000,-! Ingen er vel i tvil hvor min
nye Doro vil bli kjøpt?
Kanskje Enklere Liv burde redusere
prisen i butikken hvis de vil ha kunder
i fremtiden.
Unni T.

God nummer to
For hver vinner er det en hel skokk på de resterende plassene bak, en uendelig rekke. Hva
med dem? Skal vi ikke snart sette tæring etter næring for å si det sånn og ikke jage oss
fremover etter førsteplasser. Er det det å vinne som virkelig teller? Selv er jeg såre fornøyd
med å være en god nummer to.
Men så er jo også Nasse Nøff mitt store ideal og han er ikke engang hovedfigur i historien
sin. Reddsom, men ganske klok i sin forsiktighet. Synes jeg. Ingen typisk vinnertype, i hvert
fall ikke før han vant vårt hjerte.
Nei å vinne, være sterk som en bjørn, trampe på skuldrene til oss andre, bekjempe dem alle.
For så å stå "tom" igjen på valen til slutt, er det noen vits i det?

Når ble dette "nye" idealet født. Northug ,ledere
prinser og prinsesser, statsmenn, sterkest, best,
raskest og mest beundret for en stund. Der er noe
visst voldelig og krigersk i det hele.
Supermann, superstjerner, ubermensch!
Det er i hvert fall ikke mitt ideal, God men ikke den
fremste, reddsom, fryktsom, følsom, ikke hard sterk
og ufølsom.
Jeg ser stjernene her nede fra mitt ståsted, det er
ikke nødvendig å være en av dem, Jeg er ikke solen,
men jeg lar den skinne på meg, og faktisk dekker jeg
meg til skulle det bli for hett. Som det er i ferd med å
bli nå. Også for meg. Men jeg og Nasse Nøff har nok
været det lenge, og sett det komme - så til dere alle
der ute: God bedring.

Esp

Månedens musikk, v/Esp
‘
Samantha
Crain
I dag skal alle være noe eller også ha noe. Jeg lurte lenge på hva denne Samantha Crain hadde.
Var hun vegetarianer, lesbisk, muslim, eller kanskje anarkist?
Nei, så leste jeg at hun faktisk er amerikansk urinnvåner, nærmere bestemt Choctaw- indianer, født
og oppvokst Oklahoma, USA. At hun er indianer er hennes fortrinn og kanske haken ved henne, det
blir i det moderne, hennes greie allikevel. Så der har vi henne.
For ikke lenge siden var hun da også i kraftig disputt med guvernøren i Oklahoma om hans datters
bruk av indianske hodepryd, som sceneantrekk, noe Crain fant høyst upassende og direkte
krenkende. Det hadde seg sånn at guvernørens datter sang i bandet Pink Pony og at disse hadde
brukt høvding -fjærdrakt som en del av sitt sceneshow. Beklagelsen kom fra guvernøren og saken er
vel ute av verden nå. Men da den pågikk fororsaket den en del presseskriverier og ikke minst
twittring.
Om Samantha Crain kan ellers sies at hun er
ganske ny og har ny plate ute nå: Under
branch & thorn & tree, at hun ønsket å bli
forfatter, men fant ut at novellene hun skrev
passet like godt som sang tekster.
Fire- fem langspillere er det blitt og denne
nyeste kom i juli 2015. Velspilt, variert,
med komp av fioliner gitar og trommer.
Folk ville man kanskje kalle det før,
nå gjerne Singer/Songwriter. Der følger ikke
teksthefte med, og det er synd for det virker
som Crain har noe på hjertet som selv
treige nordmenn skulle hatt med seg.
Vi får heller spisse ørene.
Altså et nytt kvinnebekjentskap, fra USA,
spilt inn i California,
men med kjødelig utspring i
Oklahoma. Samantha Crain.

Vinterbilder fra fotogruppa

Bilde 1 og 3: Winnie Meyer
Bilde 2: Elin Bernatek

Musikkverkstedet

Musikkverkstedet er et av musikktilbudene i Nydalen. Nå har de skaffet seg øvingslokaler, og skal
prøve å stå på egne bein. Vi ønsker dem all mulig lykke til! Bildet er tatt utenfor Tøyenkirka,
hvor bandet var hyra til en spillejobb i desember.

Kjøttfri middag
2 stk gulrot
2 stk squash
200 g potet
1 stk gul paprika
2 stk løk
100 g tørkede
brune bønner
250 ml grønnsaksbuljong
50 g smør
2 stk hvitløksfedd
1 stk kålrot
2 dl kremfløte
1 ss limejuice
litt salt og pepper

Legg bønnene i kaldt vann over natten, eller bruk hermetiske bønner som er
ferdig bløtet og kokt.
Finhakk hvitløk og løk. Stek til løken er myk. Tilsett bønner og
grønnsaksbuljong, og la dette koke opp. Hell i en gryte eller form, dekk med lokk
og stek på 200 grader med topp- og bunnvarme i ca. 25 minutter.
Imens kan du skrelle gulrøtter og poteter. Skjær gulrøttene i 1,5 cm. tykke skiver
og potetene i 3 cm. terninger.
Vask paprika og squash og kutt i ca 2 cm. skiver. Skrell kålrot og kutt de likt som
potetene.
Ta ut formen, og bland inn grønnsakene med bønnene.
Stek i ovnen i ytterligere 15 minutter. Tilsett litt vann
hvis nødvendig.
Ta ut formen, ha i fløte, og smak til med salt,
pepper og limejuice etter smak.
Stek uten lokk i ytterligere 10–15 minutter.

Kryssord januar 2016 av Astrid
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Bilder fra advent i kantina

