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Januar måned

Månedens miljøtips

Dusj. Du blir like ren av å dusje i fem
minutter som en halvtime. Da sparer du
penger til å varme opp vannet.

Faste og bevegelige merkedager i denne
måneden.
1. januar – 1.nyttårsdag
12.januar- midtvinterdag
21.januar-HKH Prinsesse Ingrid Alexandras
fødselsdag.
Litt om midtvinterdagen.
12.januar er midtvinterdagen den dagen folk i
hedenske tider feiret juleblot. Det var en stor
festdag i Norge i førkristen tid.

Husk å bruke badehåndkle flere
ganger før du
kaster det til vask,
da sparer du strøm
og vaskemiddel
som forurenser.

Rektor har ordet
Jeg håper alle har hatt en god jul og hyggelig
nyttårsfeiring! Skoletilbudet er i gang igjen og
mange utfordringer ligger foran oss.
Skoleledelsen jobber med strategisk plan og
legger budsjett for det nye året. Vi kommer
blant annet til å satse enda mer på
kompetanseheving hos de ansatte.
Vi ønsker at alle skal få godt utbytte av
tilbudet på Nydalen, enten det gjelder
norskopplæring; IKT eller andre fag. Vi har en
stab av dyktige pedagoger som gleder seg til
å hjelpe nettopp deg som trenger det aller
mest.
Et lærerikt og spennende vårsemester ønskes
dere alle!
Vigdis Bratfoss, rektor

Januar: Rette opp igjen alle feil?
Julen bringer en overflod av lyst og velbehag som gir mange anger når januar kommer. Mange
spiser seg proppet med slikkerier og "koser seg litt ekstra" i julen, det er en bakside av medaljen
(hver gang).
Vi har hatt en jul som har gitt oss mye innehygge, store mengder mat, lite aktivitet og mosjon. Det er
ikke rart at vi ikke klarer å begrense inntaket når lysten ligger der foran oss.

Godterier kastes
Flere bruker det nye året til å "rette opp" alt det man har gjort feil og lover seg å gjøre det rett igjen,
noe som er en hard oppgave. Godterier kastes ut etter julen...

Trening i januar
Mange treningsstudioer har gode dager i januar med nye medlemmer som har gode planer for hva
de skal gjøre fremover og etter mitt syn har de gode dager på nyttårsløfter.
Mange setter seg for store mål... og faller tilbake på gamle vaner igjen.

Tips til å starte opp
Det første du skal gjøre er å sette opp en målsetning.
Dette bør være ett mål som kan gjøres
og har en tidsbegrensning.
Ha en ramme som lar seg løse med de midler du har.
Unngå urealistiske mål som vil trekke deg ned igjen
når eller om man ser at ikke passe lenger.
Ta utgangspunkt i hvor du står i dag,
og sett deg realistiske mål.
Start forsiktig og sett deg delmål underveis.
Bare det å reise seg opp har positiv effekt på kroppen!

Alf Prøysen - Du ska få en dag i mårå (refrenget)
Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel,
Og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går
og da får du det så godt i mårå kvell
Og hvis du itte greie det æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel.

B. Samdal

Daniel Bendu har vist et utrolig pågangsmot!
Daniel skal bli personlig trener!
Det har vært en lang vei å gå, med nå nærmer det seg siste eksamen. Daniel har tatt eksamen i
anatomi og eksamen i treningslære. Etter noen forsøk klarte han disse to. Nå gjenstår kun én eksamen
i Fitness så har Daniel yrkestittelen PERSONLIG TRENER. (30 studiepoeng på høyskolenivå)

Foto: Nora E Hvistendahl
Det ligger masse arbeid bak å klare dette, men Daniel har vist en enorm viljestyrke og et pågangsmot
som vi er veldig imponert over. Les mer om Daniel her:
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/xl/kampen-mot-kriminaliteten-1.12098314
Eva O

Wake-up light, eller på norsk: Vekkelampe
Med Wake-up light eller wake-up lamp blir du vekket med lys
i stedet for den nådeløse kimingen fra telefonen.
Soverommet lyses gradvis opp, og om morgenen er det helt lyst.
Hensikten er at det ¨behagelige¨ lyset skal få oss til å føle at
«nå er det lyst og på tide å stå opp. .»
Det finnes flere varianter. Noen med innebygd radio. Disse har lyd
som øker i volum i takt med lyset Fuglekvitter og soloppgang er
andre finesser.
Vekke-lampen ble testet av Din side. Resultatet av testen var variabelt.
Den fungerte for noen, og for andre ikke ...
En fra testen hadde faktisk fått livet sitt endret.
Han hadde fått mer overskudd, følte seg mer opplagt og hadde
begynt å trene.
Hvis du er interessert lønner det seg å sjekke ut testen på
Din side for å se om du matcher noen fra testpanelets
søvnpersonlighet.
http://www.dinside.no/okonomi/virker-vekkelamper-egentlig/61909504

Eivind H

Nytt fra Nydalen
Målfrid og Hilde bytter jobber
Målfrid Norgård tar et halvt år fri fra
undervisningsinspektørjobben, Hilde
Strømsjordet stepper inn som vikar
Fram til sommeren skal Hilde jobbe i
ledelsen, som undervisningsinspektør. Målfrid overtar Hildes jobb,
med rådgiveransvar og
undervisningsoppgaver.
Mye å sette seg inn i for begge to.
‘

Vi ønsker dem lykke til!

Adan og Wijitha i Rehabil
hadde sine siste
arbeidsdager i kantina før jul.
Fra januar er Jeanette tilbake i
redusert stilling i kantina, og Rehabil
avslutter sitt engasjement hos oss.
Rent praktisk vil det si at
kantina holder åpent alle dager 11451245. Det selges varmmat to dager i
uka, de andre dagene er det brød og
pålegg eller smørbrød, i tillegg
yoghurt og juice. Og kaffe og te
selvfølgelig.

Quiz om året 2016
1. Hvem fikk Nobels Fredspris i litteratur 2016?
2. Hvem ble valgt til USAs president i valget 2016?
3. Hvilken måned ble den to år lange ebolaepidemien i Vest –Afrika erklært over?
4. Hvilken måned ble den internasjonale klima-avtalen underskrevet i 175 land?
5. Hva heter kvinnen som overtok som statsminister etter at David Cameron trakk seg?
6. Hvilket kjent norsk ektepar kunngjorde skilsmisse 5.august?
7. Hvor ble OL arrangert i sommer?
8. Hvem vant fotball EM i Frankrike i sommer?
9. Hvilket tvillingpar gav ut albumet TOGETHER 4. november?
10. Hvilket land endte med flertall for å forlate EU 23.juni 2016?
Svarene finner du på side 8
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Gøy med statistikk
Endringer i befolkningen
På Statistisk sentralbyrå legger de ut hvordan endringer skjer i befolkningen i Norge. Der er det
tabeller som viser forandringene i befolkningen og om det er mer inn- eller ut-vandring til Norge.
Listene viser hvem som har kommet hit og søkt om opphold her også.
Størst innvandring av syriske statsborgere
I 2016 har den største delen av innvandrerne kommet fra Syria, med nesten 3 ganger så mange
innvandrere som Polen på andre plass. Noe av grunnen som Statistisk sentralbyrå (SSB) sier er at det
er konflikter i landet de kommer fra.
Utvandring endrer også statistikken
Vi har hatt ganske like tall på utvandring fra året før. Svenske og Polske utvandrere er de største
gruppene. Det har vært større utvandring enn innvandring fra disse landene.
Lave fødselstall
Vi har tall på antall fødsler som har gått ned det siste året og må tilbake til 2007 for å finne tilsvarende
tall på fødte barn. Før denne tid var det enda lavere tilvekst til oss viser statistikk fra SSB.
Opprydding i folkeregisteret
Hver gang en person flytter fra/til landet skal det registreres i folketallet.
En viktig del av registeret er å holde seg oppdatert på hvem som bor hvor, av oss 5 252 166 personer
her i landet (3. Kvartal 2016).

Hva skjer fremover?
På sidene finnes det statistikk for hva man forventer skal skje fremover i befolkningen også. I 2060
forventer de at vi vil ha nådd rett i overkant av 7 millioner mennesker i Norge. De forventer at vi vil nå
6 millioners-grensen i 2031.
Byene vil fortsette å vokse og det vil bli flere på Østlandet mens byer i utkantstrøk i nord vil trolig få ett
lavere antall beboere fremover.
Informasjonen er hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal og
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2016-06-21
Bjørn S

Årets nyord 2016
I desember ble årets ord for 2016 kåret
Hverdagsintegrering er årets ord i 2016. Ordet er treffende og aktuelt, og har et klart nyordspreg.
Utrykket ble brukt av Erna Solberg i 1.jan 2016 i nyttårstalen. "Nyordet viser at integrering først og
fremst skjer i hverdagen, ikke i offentlige dokumenter og redegjørelser. Med andre ord er integrering
ikke bare et teoretisk begrep, men også en hverdagshandling" -Språkrådet.
Flere har brukt dette ordet for hvordan vanlige folk hjelper flyktninger for å finne seg til rette i vårt
samfunn.
Det ble laget en liste over de ti ordene som Språkrådet mener var med i utvelgelsen av årets
nyordliste.
De ti ordene er;
1.hverdagsintegrering
2.lø
3.postfaktuell
4.fleksitarianer
5.parallellsamfunn
6.brexit
7.formidlingsøkonomi
8.pokestopp,
9.burkini
10.det mørke nettet
Litt om de andre ordene på lista:
I den populære Skam-serien har vi alle blitt kjent med ungdomssjargongen, også utenfor Norges grenser. Blant de mange
ungdomsordene utmerker lø seg. Tidligere ble det brukt i betydningen ‘kult’, nå som ‘teit, kjedelig’.
Vi elsker å debattere debatten. Mange mener at samfunnsdebatten er mer preget av følelser og retorikk og i mindre grad
saklige argumenter basert på kunnskap og fakta. Vi stiller ikke diagnosen, men har merket oss at nyordet og adjektivet
postfaktuell har kommet inn i språket vårt for å beskrive denne tendensen, særlig i tilknytning til folkeavstemninger og
valg i Storbritannia og USA.
Du trenger ikke være vegetarianer for å droppe kjøtt og andre matprodukter. Nye livsstiler og nytt engasjement for miljø
og bærekraft har gitt oss fleksitarianere, de av oss som velger bort kjøtt, fisk, melk, og egg innimellom eller nokså ofte.
Parallellsamfunn. Ordet har blitt brukt i noen år nå med betydningen ‘isolert minoritetsgruppe som lever på siden av
majoritetssamfunnet’. Begrepet har vist seg å være ganske fleksibelt og har gått fra å være brukt om islamistiske
innvandrermiljø til også å gjelde noen kristne konservative miljø, arbeidsinnvandringsmiljø og andre grupper som står
utenfor fellesskapet.
Det har vært flere politiske valg med overraskende resultatet i 2016. Et av dem gjelder Storbritannias utmelding av EU,
noe som gav oss nyordet brexit.
For to år siden stod delingsøkonomi på årets nyordliste. Nå har vi fått formidlingsøkonomi, som omfatter mer. Det dreier
seg om den delen av økonomien som baserer seg på utleie og salg, ikke bare deling av produkter og tjenester, gjennom
nye teknologiske plattformer som f.eks. apper.
Mange kommer nok til å huske Pokémon-farsotten som herjet i 2016. Folk gikk mann av huse for å fange Pokémonfigurer utvalgte steder i nabolaget. Disse stedene ble omtalt som pokestopp (også skrevet pokestop).
Ordet burkini har vært i bruk noen få år, men slo igjennom for fullt i 2016. Det dreier seg om en heldekkende badedrakt
og orddanningen avdekker betydningen: ‘burka’ + ‘bikini’.
Det mørke nettet har vært et ukjent sted for de aller fleste av oss. Imidlertid har flere politisaker i det siste vist oss at
internettet har en kryptert, anonymisert del som blant annet blir brukt til omsetning av narkotika, våpen og
barnepornografi.
Kilder:

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Prisar_og_karingar/Arets-ord/
https://goo.gl/fYaqqL
http://www.aftenposten.no/norge/Hverdagsintegrering-er-arets-nyord-2016-610988b.html
http://journalisten.no/2016/12/hverdagsintegrering-er-arets-nyord

Mat i januar
Den smoothien som jeg liker best er laget av frukter, nøtter og bær. Den er veldig sunn, fordi den
tilfører kroppen masse næringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og fiber.
Ingredienser i en enkel god smoothie til 4 porsjoner:
3 dl Cultura naturell
1 beger Skyr med smak av jordbær og granateple
3 dl ekstra lett melk
200 gram dypfryste bær.
Fremgangsmåte:
Vask, rens evt. skrell og del opp frukt og bær eller grønnsaker.
Man kan bruke en blender eller smoothiemaker.
(Kan kjøpes på Clas Ohlson).
Husk å ha i væske først!
Deretter frukt/bær/grønnsaker, isbiter, yoghurt, juice, urter,
frø, nøtter.
Kjør ingrediensene til en myk og litt tykk smoothie.
Denne prosessen tar bare 30 sekunder.
Smoothies bør drikkes med det samme eller fryses.
Den serveres i et fint glass.
AOJ

Svar på quiz

Maten som bør være på handlelisten din i januar
Inn med den gode, friske sesongmaten. Her er matvarene du bør ha
på kjøkkenet ditt når kulden hamrer utenfor døren.
Du bør satse på å spise mat etter sesong - det er både billigere og
smaker bedre.

1. Bob Dylan
2. Donald Trump
3. Januar (den.14.)
4. April (den 22.)
5. Theresa May
6. Prinsesse Martha Louise
og Ari Behn
7. Rio de Janeiro, Brasil
8. Portugal
9. Marcus og Martinus
10. Storbritannia

1. Hodekål er den vanligste kålarten som finnes i Norge. Den kan kokes,
dampes, stues, stekes og wokkes.
2. Sei er en fisk i torskefamilien med sølvgrå farge, og en mørkere rygg.
Sei er en flott matfisk med en litt mer karakteristisk smak enn andre hvite
fisker
3. Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien. Det er sesong for blåskjell
hele året, men det er om høsten og på vinteren de er ekstra
4. Persillerot er en krydderurt i nær slekt med persille. Persillerot passer
ypperlig til til supper, gryteretter, salater og potetmos.
5. Søtpotet er et kjempegodt og sunnere alternativ til vanlige poteter.
Søtpoteten er en rotgrønnsak som kan stekes i skiver, kokes, wokkes,
bakes, moses og friteres. Passer like godt til fisk som den gjør til kylling.
6. Reker. Du skulle kanskje tro at reker er noe som tilhører sommeren,
men der tar du i så fall grundig feil. Glem sommeren - det er faktisk nå
rekene er på sitt beste!
7. Torsk er proppfull av vitaminer, og er en god kilde til omega-3. Torsken
kan både stekes og kokes..
8. Aromasopp er en sjampinjongvariant som også kalles for brun
sjampinjong. Soppen er som poteten, kan brukes til det meste
9. Gulløk er den vanligste løken på det norske markedet. Løken er
proppet full av vitaminer, og kan gi deg en skikkelig vitaminboost. En
gulløk kan faktisk regnes med å være en av fem om dagen.
10. Hjort er faktisk like godt på vinteren som på høsten. Kjøttet er ganske
mørkt, og har en mild smak. Perfekt for kalde vinterkvelder!
Kilde: http://www.godt.no/#!/artikkel/23590182/maten-som-boer-vaere-paahandlelisten-din-i-januar

Espens epistler
Skal jeg?

Følerier?

Skal jeg nullstille meg og få med meg alt, vipper jeg
hodet over mot høyre, og lytter til meg selv og andre.

Min søster er ganske belest, noe jeg ikke er!

Sånn kan jeg ta imot beskjeder fra dere på mitt indre
øre.
Jeg kan ufordøyet sluke det om jeg vil.
Det gjør jeg ofte med musikk jeg ønsker å like.
Er det noe jeg trenger å menneske meg opp til tar
jeg på meg slips og jakke, går ut med hele meg og
tar imot det som kommer.
Hele meg?
Ja bortsett fra en liten flik som sitter igjen hjemme og
hører musikk.

Til gjengjeld er jeg befølt så det holder.
Jeg har tilbrakt lange dager og netter hvor
jeg stort sett ikke har gjort annet enn å føle
på meg selv og verden.
Med fantasien som verktøy har jeg prøvd å
sette meg selv i mitt sted og i andres, og følt
på hvordan det er å være meg og deg.
Vanskelig?
Nei slett ikke, glem bare alt du har lest og
sett i gang.
Det er ganske spennende!

Suppe i sentrum.
En ode til tusseladdene.
Dere ser på meg som en deltager!
Men egentlig er jeg tilskuer,
og senteret eller skolen er selvsagt en arena ...
Dessuten er jeg mottaker med mange mothaker.
Dette er selvsagt lokaldemokrati og språklig forvirring
på sitt mest utfordrende for selv ikke vi er blitt spurt hva vi skal hete.
Sa jeg utfordrende, Jeg er utfordrende!
Tøv til side!
En skole er selvsagt en skole og vil være det så lenge der er noe å lære.
Det har det faktisk vært siden Platons tid.
Ordmakeri og annet fjollet språklighet forandrer ikke det.
Snart heter det at han har gått livets senter! ! !
OK men det hele minner stygt om en satirisk bok jeg leste en gang.
George Orwell og hans 1984.
Der heter språket nytale.
Og det brukes til å forvirre og manipulere oss.
Velkommen etter. Boken kom i 1948.

Januarkryssord v/Astrid
Tema: Frukt og grønnsaker.
Løsningsord: Frukt
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Løsningen på kryssordet i desember var:
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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 kanskje 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 forårsaket 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
tekst hefte 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.

Alle musikkinteresserte bør merke seg Espens blogg: https://espmusikk.wordpress.com/

5 i Nydalen:

Hva slags ønsker har du for det nye året?

Vigdis: Jeg ønsker meg
fornøyde deltakere på
voksenopplæringen.

Anne-Mette:
Et hyggelig år,
...og kose meg
med
barnebarna!

Helge:
Mange nye deltakere
som liker å være her.

Liv:
Fred for verden!

Anders:
Snø, komme seg ut på ski
og bedre kildesortering på
skolen.

