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Mai måned

Månedens miljøtips

Mai er årets femte måned etter den julianske og
gregorianske kalenderen. Måneden har 31 dager.
Måneden er trolig oppkalt etter guden Maius, eller
etter gudinnen Maia.
Mai måned har vanligvis mange fridager. I år også.
1. mai, arbeidernes dag, falt på en lørdag i år.
13. mai, Kristi Himmelfartsdag, faller alltid på en
torsdag. Den dagen er det skolefri.
Det er det dagen etter også, fredag 14. mai
17. mai, Norges nasjonaldag, er en mandag.
Det er fridag.
Første pinsedag er søndag 23. mai.
Mandag 24. mai kalles 2. pinsedag. Det er fridag.

FN har opprettet mange internasjonale dager for å
spre kunnskap om forskjellige temaer:
Noen av disse dagene i mai er:
8. mai: Minnedag for ofrene etter 2. verdenskrig
11. mai: Verdens dag for trekkfugler
15. mai: Internasjonal familiedag
16. mai; Internasjonal dag for å leve sammen i fred
20. mai; Verdensdagen for bier
21. mai, Verdens dag for kulturelt mangfold
21. mai; Verdens tobakkfrie dag
God maimåned!

Les om sporløs ferdsel i naturen,
skrevet av Bjørn Samdal,
side 14.

Rektor har ordet
Kjære alle deltakere!
Velkommen til dere og velkommen vakre mai
måned! Jeg er glad for at vi igjen har åpen skole,
selv om det er på rødt nivå. Mange av dere har
både digital og fysisk skole nå, og noen fortsetter
digitalt dersom det går fint og oppleves mest trygt.
Nå har mange deltakere og ansatte fått vaksine, slik
at flere føler seg litt tryggere i møte med andre. Det
er likevel viktig å holde den høye standarden på
hygiene og smittevern til vi alle er trygge.
Nylig hadde vi digitalt besøk av Byråden for arbeid,
integrering og sosiale tjenester. Vi presenterte
skolen, tilbudene våre, organiseringen og målet
med voksenopplæring. Det fineste med besøket var
å kunne vise intervjuene og innleggene dere hadde
sendt. Det viser på den aller beste måten
mangfoldet av undervisningstilbudet her og hva det
kan bety å få viktig opplæring i voksen alder.
Byråden og medarbeiderne hennes syntes
videoene var både inspirerende og lærerike. Det var
mye de ikke visste om spesialundervisning for
voksne fra før. Tusen takk til alle dere som delte
deres historier og takk til lærerne som hjalp til med
intervjuer og filmer. Nå føler vi oss trygge på at
politikerne kjenner mye bedre til hvor viktig det er å
sørge for et godt voksenopplæringstilbud i Oslo.
På denne tiden av året jobber vi med søknader og
inntak for neste skoleår og vi har tilsatt en ny
økonomikonsulent som begynner i august.
Jeg ønsker dere alle en riktig god mai måned og en
fin 17. mai feiring, selv om den også blir annerledes
i år!
Vennlig hilsen Vigdis Bratfoss, rektor

Om språk – den nye språkloven
Å ha et språk du kan kommunisere med er en menneskerett!
I disse dager behandler Stortinget den nye Språkloven.
For å styrke norsk språk er det helt nødvendig å sikre nynorsk. I språkloven får offentlege organer et
særlig ansvar for å fremme nynorsk, slik at alle har den tilgangen til nynorsk som gjør at språket blir
sikra som bruksspråk og kulturarv.
Språkloven inneholder nye regler for fylkeskommunene. Det er ikke lenger bare staten som skal svare
på nynorsk og bokmål til folk som skriver til dem. Dette skal også fylkeskommunene gjøre. De språklege
rettene til både bokmålsbrukere og nynorskbrukere blir styrket.
Det blir også et krav i loven om at offentlige organer skal uttrykke seg klart når de kommuniserer med
borgerne. Det skal ikke være slik at en må lese et brev mange ganger for å forstå innholdet.
Loven anerkjenner samiske språk som likeverdige med norsk.
Vidare skal offentlige organer fremme og verne kvensk, romani og romanes. For kvensk språk betyr
dette at et språk som har vært utsatt for fornorsking på same måte som samiske språk, får formalisert
status i den nye loven. Det gjør det lettare å få til en systematisert innsats for kvensk.
Norsk tegnspråk får status som nasjonalt tegnspråk. Dette er en anerkjennelse av norsk tegnspråk. Det
er historisk, ettersom norsk tegnspråk lenge ikke har vært sett på som et ekte språk.
Hva med symbolspråk, som mange av våre deltakere bruker? I april ble loven behandlet i Stortinget for
andre gang. Der ble det sagt følgende:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om symbolspråk, med
forslag til hvordan retten til symbolspråk kan innlemmes i språkloven.»
Siste ord er ikke sagt. Kanskje symbolspråket får en rettmessig plass i den nye språkloven?

Minoritetsspråk i Norge
Det er ikke bare norsk bokmål og nynorsk som tales i Norge; her må vi legge til både samisk og kvensk
på listen over tale- og skriftspråk som tales i Norge. Hva kan vi lære av andre kulturer og hvordan tales
det fortsatt blant minoritetsbefolkning i flere land?
Vi har flere språk som skrives i Norge og som tales rundt om i landet: foreldre og deres besteforeldre
fører sitt språk videre til sine barn igjen og der er flere språk som holde levende ved bruk og trening i
språket vi har her. Selv om det er mange som påvirker hverandre er det fortsatt noen språk som læres
videre til våre etterkommere igjen her.
Når det gjelder kvensk:
• Hvor mange som snakker språket er mer usikkert,
ifølge Kvensk institutt kan det være fra 2–8 000,
men i en artikkel (Klassekampen sommeren 2017) anslås det
at rundt 2000 mennesker praktiserer språket i dag.
• Det er talende folk fra Trøndelag til Finnmark i Norge
• Språket er ført tilbake til slutten av 800-tallet
Om du har tid og lyst til å lære mer om språk
har leseren her en smakebit på kvensk:
Kielenvaihtoprosessit
Kielen vaihtaminen voi tapahtua useal la eni
tavalla. Tutkimusten mukaan siiirä on koline vaihetta. Ensimmäiselle vaiheelle on tyypillistä, että vähemi
nistökielen puhujia pai nostetaan käyttämään yhä eneminän enemmistökieltä etenkin niuodollisissa yhte
yksissä, kuten esimerkiksi julkisessa elämässä.
Tätä vaihetta jouduttaa ja helpottaa se, että kouluopetusta aletaan antaa enemmistökielellä.
I kampen for å bevare og ta vare på tradisjonene ved å prate språkene som blir talt i landet er det viktig
å bry seg, lære og teste ut for å få taket på skriftspråket. Kanskje dette er en smakebit som smakte
og du lærte noe om språk som ikke er hverdagstale rundt oss nå.
Bjørn S

Viktige formidlere av kvensk kultur er Trygve Beddari og Ann Margareth Nilsen. Her fra kvensk musikkfestival i Skibotn.
Ellers jobber Trygve i utdanningsetaten med IKT-spørsmål

Verdens vanskeligste språk å lære
Visste du at mandarin-kinesisk er kåret til verdens vanskeligste språk å lære?
Likevel er det mandarin som er det mest talte språk i verden.
Mandarin er morsmålet til nesten en milliard mennesker. Det er ikke alle som snakker mandarin som
bor kun i Kina, noen bor i Singapore, Taiwan og Malysia.
Men hvorfor er kinesisk egentlig så vanskelig å lære? Engelsktalende mener at det er først og fremst
fordi det er et tonalt språk: dette betyr at hver lyd i Mandarin har fire forskjellige måter å uttale den på.
For å gjøre saken verre er språket rikt på homofoner, dette betyr at ord som høres likt ut, har forskjellige
betydninger. Men om du er har lyst til å lære deg et nytt og enklere språk, fortvil ikke, det finnes 2300
språk i Asia, Indonesisk og Malay er kåret til Asias enkleste språk å lære.

Swahili
Hakuna matata …..Safari ….
Du har kanskje hørt ordet hakuna matata fra
løvenes konge, men visste du at det er
et swahili ord som betyr ingen bekymringer?
Kanskje har du også hørt ordet safari.
Visste du at det og er et swahili ord
som betyr reise?
Swahili er et bantuspråk som er utbredt
som hjelpespråk for over 100 millioner
mennesker over store deler av det østlige og
sentrale Afrika, i tillegg til å bli stedvis brukt i
Somalia, Uganda, Den demokratiske
republikken Kongo, Malawi, Mosambik,
Madagaskar og Komorene.
Swahili bruker mange låneord fra arabisk, dette er fordi Swahili spredte seg i løpet av 1800- tallet med
arabiske slave- og elfenbenshandlere fra Zanzibar og nærliggende kystland. Inntil annen halvdel av
1800-tallet ble swahili skrevet med arabisk skrift; europeiske misjonærer begynte deretter å bruke det
latinske alfabetet. Dette er grunnen til at det fremdeles brukes mange låneord fra arabisk i swahili.
Kan du swahili, engelsk og fransk kan du reise i helle Afrika. Det er alltid noen som snakker et av de
språkene, to av de språkene, eller alle sammen.

Nikko anbefaler dataspill
Alle de tre spillene er på Facebook, og de er gratis å spille. OBS! OBS! De prøver å få deg til å kjøpe
ting som får spillet til å gå fortere. Ikke gjør det! Vent til spillet går videre av seg selv.
Hvis det er vanskelig, prøv et annet spill.
Du kan invitere en, flere eller alle Facebook-vennene dine til å spille med deg.
Spill 1:

Monster Bash FRVR
Terningkast: 6
Link til side på Facebook
Passer for: Alle
Handler om: Slå en ball lengst mulig,
samle penger og få poeng så man kan
kjøpe nytt balltre.

Spill 2:

Farm Heroes Saga
Terningkast: 5
Link til side på Facebook
Passer for: Hvis du liker frukt
Handler om: Få 3, 4 eller
5 like frukt på rekke og samle poeng.

Spill 3:

Heroes of Match 3 Life
Terningkast: 6
Link til side på Facebook
Passer for: De som liker å slåss
Handler om: Prøve å slå ut trollene og bossen

Pokemon TV-serie, av Nikko
Pokemon TV-serie handler om Ash Ketchum fra byen Pallet, en pokemontrener som vil bli
pokemonmester.
Han får fem pokeballer og skal fange pokemon.
Han får også 1 pokedex med informasjon om alle
pokemon. Han får en pokemon som han skal trene
for å bli mester. Pokemonen til Ash er Pikachu,
som er utviklet fra en pokemon som heter Pichu.
Ash og Pikachu reiser gjennom Pokemon-verden
og opplever mange spennende eventyr.
Først har Ash bare Pikachu, men han samler flere
pokemon underveis i TV-serien.
Pikachu utvikler seg videre til en pokemon som
heter Raichu.
Det finnes mange forskjellige pokemon som kan
gjøre forskjellige ting. Det er ville eller tamme
pokemon. De tamme går det ikke an å fange,
men de ville går det an å fange. Det er to slemme
mennesker som heter Jessie og James, og en
pokemon-katt som heter Meowtt.
De prøver å fange Pichachu, men de klarer det
ikke.

Ash får to venner som er treningsledere for en gym, som er en stadion der pokemonene
kjemper mot hverandre. Ash får et merke når han slår treningslederne, og er et skritt nærmere å bli
pokemonmester.

Filmen om Balto, av Nikko
Balto er en film om en hund som hjelper andre.
Moren hans var ulv, så han er halvt ulv og halvt hund.
Han blir oppdratt av en gås. De har to venner som er isbjørner.
Isbjørnene tror at de ikke kan svømme.
Men når de må redde Balto fra å drukne,
oppdager de at de kan svømme allikevel.
Han har en kjæreste som heter Djela.
Eieren til Djela vil gjerne ha med Balto
til å kjøre hundespann sammen med Djela
og andre hunder.
De andre hundene er slemme mot Balto
og erter han fordi han er annerledes.
Mye går galt under løpet, men heldigvis går det bra til sist.
Balto får sin egen statue for sitt heltemot.
Jeg syntes det er en veldig fin film om vennskap og mot.

Magnesium, trenger vi det?

Visste du det? ……

Mineralet magnesium
Hvorfor det er helt avgjørende for helsen?
Mange får i seg alt for lite magnesium.
Les videre for å finne ut om du er blant disse.

Visste du at temperaturen på Merkur
varierer fra 400 °C på dagsiden
og synker til nesten –200 °C på
nattsiden?

Magnesium er forbundet med bedre søvn, fordi det skaper ro i
kroppen. Det kan også redusere rykninger, muskelspasmer,
stress og angst.
Magnesium er serum i klorofyll. Klorofyll er det som gjør planter
grønne. Magnesium er nødvendig for at over 300 enzymer i
kroppen skal fungere slik de skal. Noen av disse er dna
reparerende enzymer, som sørger for at celle-mutasjoner ikke
forekommer. Cellemutasjon vil si at dna'et endrer seg.

Dette betyr at Merkur opplever de
mest dramatiske temperatursvingningene mellom dag og natt av
alle planetene i solsystemet.

En av de mest vanlige av cellemutasjonene er 35delG som
forårsaker hørseltap. Ca 50% europeere lider av dette.
Cellemutasjon kan også føre til kreft og andre sykdommer.
Når vi snakker om cellemutasjoner som fører til sykdom er det
arvelig betinget altså i vårt dna.
DNA mutasjoner oppstår som årsak av cellemutasjon.
En god nyhet er at cellemutasjoner oftest er helt ufarlig, og ikke
har noen innvirkning på kroppens funksjon. Uansett kan cellemutasjoner forebygges ved anbefalt daglig dose med
magnesium.
Cellene bruker magnesium til å produsere energi. Dette vil si at
uten tilstrekkelige mengde av dette mineralet klarer ikke kroppen
å produsere energi fra det vi spiser og drikker.
Mine undersøkelser peker mot at den mest optimale formen for å
innta magnesium, er gjennom kostholdet. Det er forøvrig en del
troverdige kilder som mener at tilskudd er like bra. Multivitamin
holder ikke mål i forhold til anbefalt døgndose.

Dette skyldes den svært tynne
atmosfæren, som ikke kan holde på
varme. Dersom atmosfæren hadde
vært tykkere, kunne Merkur spart på
litt av varmen den mottar fra Solen.
Da kunne den fordelt varmen rundt i
atmosfæren, både på dagsiden og
nattsiden, slik at
gjennomsnittstemperaturen ble høyere
og temperatursvingningene mindre.
Merkur er den innerste av de ni
planetene, den går nært Sola og blir
fryktelig varm.
Overflaten ligner litt på Månens.
Den er nest minst i sol-systemet,
til og med mindre enn enkelte av de
andre planetenes måner.

Gode kilder til magnesium
• Mørk sjokolade (kakao)
• Afokado
• Nøtter og frø
• Fullkorn
• Fet fisk (makrell ørret og kveite
• Bananer
• Grønnsaker
Anbefalt daglig dose av magnesium
Menn 19 - 30 år år 400 mg, Menn 31 år eller eldre menn 420 mg
Damer 19 - 30 år 310 mg, Damer 31 år eller eldre 320 mg
Det anbefales høyere doser for gravide fordi magnesium spiller
en viktig rolle i utviklingen av fosteret.
Eivind H

Henning

Nikkos ekle hjørne
Edderkopper
Det fins ca. 35 000 arter edderkopper i verden og ca. 562 av dem finnes i Norge. Edderkopper har en
todelt kropp. De har fire par ben, to gripekjever og vanligvis åtte punktøyne. Hunnen er som regel
større enn hannen. Nesten alle edderkopper har gift, men få er farlige for mennesker.
Spindelvevet brukes til mange forskjellige ting. Blant annet som fangstnett, beskytte eggene eller lage
ganger i jorden. Noen bruker det også for å transportere seg fort.

Nikko og edderkopp

Verdens giftigste edderkopp: den brasilianske vandreedderkoppen er en slekt med 8 arter av
edderkopper i gruppen Ctenidae. Denne gruppen omfatter noen av de farligste edderkoppene i verden.
I 2010 listet Guinness World Records denne gruppen edderkoppen som den giftigste. De utgjør den
største faren for mennesker. De er store, raske, aggressive og veldig giftige. Disse edderkoppene
finnes heldigvis ikke i Norge, men i det sørlige Sør-Amerika.

Brasiliansk vandreedderkopp.

Tarantella: fugleedderkopper er en familie med store edderkopper. De blir ofte kalt tarantella, men den
egentlige tarantella er en europeisk ulveedderkopp. Fugleedderkoppene er ofte store og hårete og
brune. Den største kan bli opptil 28cm lang. De har store kjever og giftklør, men de fleste artene er lite
aggressive og ikke særlig giftige. Mange har taranteller som kjæledyr.
Araknofobi kalles det når du har angst for edderkopper.

Slanger
Slanger er en underorden av reptiler. De har en lang kropp med kort hale. Slanger er uten lemmer og
dekket av skjell. Tungen er todelt og fungerer som et føleorgan. Det finnes cirka 3700 arter av slanger.
De holder helst til i tropisk eller subtropisk klima. De er alt fra 10cm til 7m lange.
Det finnes cirka 600 arter som betegnes som giftslanger. Fra over 100 av de kan bittet være dødelig for
mennesker.
I Norge finnes tre arter: huggorm, buorm og slettsnok.

Huggorm

Buorm

Den giftigste slangen i verden er Innlandstaipan, men dette er ikke den farligste. Den er lite aggressiv
og lever langt fra mennesker i den australske ørken. Lanseslangen er mye mer farlig og aggressiv.
De største slangene er grønn anakonda. Dette er en kvelerslange og er også verdens tyngste slange

Anakonda

Vitenskapelig(e) Eunectes murinus
(Linnaeus, 1758)
navn:
Eunectes barbouri
Norsk(e) navn:

grønn anakonda

Hører til:

anakondaer,
boaslanger,
slanger

Habitat:

akvatisk og
terrestrisk i
sumpområder

Utbredelse:

ved Amazonas

Grønn anakonda er en kvelerslange og hører til Boaslangenes familie. Anakondaen er verdens
tyngste slange, og kan veie over 100 kg. Den blir mellom seks og ni meter lang.
En anakonda kan leve i opptil 60 år, og de vokser nesten hele livet. Den største registrerte anakondaen
hadde en lengde på 11,36 meter, men det finnes ingen bevis for at dette er sant.
En anakonda dreper effektivt ved å kveile seg rundt byttet sitt forså å kvele det med sin kraft. Den har
tenner, men disse brukes til å holde fast byttet. En anakonda, som alle andre slanger, svelger byttet sitt
helt. En anakonda jakter som oftest annenhver måned, dvs. at den bruker lang tid på å fordøye byttene.

Rusmiddelreformen
Rusmiddelreformen er ute på høring.
Mange av oss har møtt personer i bysentrum som (sannsynligvis) har utfordringer med stoff og/eller
medikamenter. Rusmisbrukerne er en del av byen de også og har denne gangen fått sitt syn fremmet
gjennom en Stortingshøring.
Flere av oss har nok tenkt; at det er vanskelig å finne en lur nok måte å hjelpe dem på. Det har
være flere som har ment at vi trenger å starte tidlig og forsøke å hindre innførsel av ulovlige
stoffer. Kanskje vi trenger å tenke annerledes?

Fra straff til hjelp?
Hoveddelen av innholdet er hvordan samfunnet kan bidra til en bedre ordning for rusavhengige.
Hvordan kan vi bidra til en bedre hverdag, mindre stigma, økt forståelse og aksept for våre medbeboere i samfunnet. Mange mener at det trengs mer fokus på behandling fremfor straff.
Noen av forslagene er i denne høringen:
• De som tas for narkotikabruk eller med mindre mengder narkotika til eget bruk, vil ikke lenger
kunne straffes. De vil derimot pålegges obligatorisk rådgivning og tilbys behandling. Slik oppfølging
kan omfatte behandling av rusavhengighet, annen helsehjelp eller hjelp til å finne bolig og arbeid.
• Hvis det er snakk om mindre mengder, og stoffet antas å være til eget bruk, vil politiet ikke ha
mulighet til å foreta husransakelse, gjennomgang av mobiltelefon, tvungne blod- eller urinprøver,
avkledning eller ransakelse av undertøy.
Det finnes både For og Mot på dette forslaget på høringen (og da har det trolig vært en nyttig utredning
for flere).
Hva er en utredning?
Når det blir satt ned en gruppe for å se på spesielle områder av samfunnet ønskes det at de kommer
med nye forslag som kan bidra til en bedret funksjon og ivaretakelse av grupper. Denne gangen er/var
det rusmisbrukerne som har fått si hva de ønsker å få i samfunnet, gjennom en NOU (Norsk Offentlig
Utredning). En utredning kan ta kort eller lang tid å utarbeide og blir gitt ut på Stortingets
nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokument/nou-ar/id1767
Når det skal gis ut et forslag til lovtekst til Stortinget er det ofte vanlig at det gis ut en høring hvor
befolkning, tiltak og organisasjoner kan komme med sine innspill. Ved å si fra med sin mening ønsker
staten å la befolkningen komme med sitt syn (om det skulle være noe som «ligger dem på hjertet»).
Vil du lese mer om Rusmiddelreformen, les her: https://www.rusreform.no/nyheter/2020/4/21/sprsmlog-svar-om-rusreformen
Bjørn S

Hvordan skriver man en jobbsøknad?
Jobbsøknad
Jobbsøknaden skal fange interesse til leseren umiddelbart og er din mulighet til å legge igjen et godt
førsteinntrykk. Hovedpoenget med en jobbsøknad er å bli lagt merke til, bevise at du er en god
kandidat og ikke minst bli invitert på førsteintervju. En jobbsøknad fungerer som et direkte svar til
stillingsannonsen. Søknaden vil dermed fungere som et førsteinntrykk for arbeidsgiveren. Hensikten
med å skrive en søknad vil så være å få et intervju med arbeidsgiver.
Innledning - Fang oppmerksomhet og skap interesse
For å skille seg ut anbefales det at i første setningen forteller om hvorfor man søker jobben og sin
motivasjon. Når man skriver en jobbsøknad er man nødt til å vekke interesse hos arbeidsgiveren tidlig.
En standardisert innledning skaper ikke
interesse og kan oppfattes som sløsing av
tid. Vis selvtillit, fortell hvorfor du er rett
kandidat allerede i innledningen og fremstå
motivert. Dette er med på å gjøre
arbeidsgiveren trygg på at du er den rette
kandidaten for stillingen. En slik positiv
vinkling vil være forskjellen på hvorvidt
søknaden din er relevant eller ikke for
arbeidsgiveren.

Hoveddel – kvalifikasjoner og motivasjon
I hoveddelen forklarer du i detalj hva det er du kan tilby arbeidsgiveren. Målet er at du her skal skape
merverdi for arbeidsgiveren. Det er i hoveddelen du må bekrefte for arbeidsgiver de tre elementære
spørsmålene: 1. At du er kvalifisert for jobben, 2. At du er motivert og 3. At du passer inn hos
selskapet. Her gjelder det å begrunne hvorfor du er rett kandidat for jobben. Da er det bakgrunnen din
som står i fokus, få frem erfaring, kompetanse og motivasjon som spesielt kan rettes inn mot stillingen
man søkte. For å underbygge argumentene dine burde du trekke frem personlige egenskaper som er
relevant. Argumentene burde også eksemplifiseres inn mot bransjen og bedriften slik at du viser en
inngående forståelse som er avgjørende. Vis konkret at du har lest deg opp på selskapet og bransjen
for å gi en merverdi til arbeidsgiveren i intervjuet.
Avslutning – Server et tilbud
Avslutningen er det siste inntrykket du vil gi arbeidsgiveren. Derfor må du skrive noe som etterlater
arbeidsgiveren med et inntrykk av at nettopp du er rett kandidat for jobben. I avslutningen må du trekke
frem det mest sentrale som viser hvorfor nettopp du er den rette kandidaten. Trekk inn hvor motivert du
er for arbeidet og at du har kunnskapene og erfaringene som er nødvendig for å lykkes. Du bør også
informere om kontaktinformasjon og eventuelt når du kan starte jobben. Helt til slutt er punchline gjør at
du huskes og det burde bestå av en setning som skal fungere som det viktigste argumentet til hvorfor
de skal akkurat velge deg. Husk så at avslutningen ikke skal være omfattende tekst. Avslutningen skal
være kort og simplifisert. Det er ikke meningen at du skal oppsummere alt.
Sam

Lyd på øret
Lytt til alt mulig av programmer på nett
Er det ikke godt å slippe tankene, stresset med
hva som skjer rundt deg og kanskje trenger du
noen å bare høre på når du er heime (eller på tur)?
Nettradio er genialt, forholdsvis enkelt å sette opp
og du har et godt utvalg å velge imellom.
Det er en jungel av forskjellige programmer
som legges ut og mange «gamle show»
ligger også fortsatt ute på nettet.
Hva med å søke opp, lytte til den musikken
du selv ønsker, høre på de programmene
som fenger deg og bare nyte litt underholdning
eller musikk?

Noen tips til radioprogram å lytte til kan du finne på
https://radioplay.no/stasjoner/
og jeg har noen tips som kan passe:
• Pia og psyken https://radioplay.no/podcast/Piaogpsyken/lytt/2043601/
• Er Det Sant? https://radioplay.no/podcast/erdetsant/lytt/2042920/
• Opptur https://radioplay.no/podcast/opptur/lytt/2043058/
eller den gode, gamle nettstasjonen for sendinger på mange radiokanaler fra
utlandet http://directory.shoutcast.com

Digg låt å kose seg med!
Noen ganger trenger man musikk som fenger, gir energi og gir deg den lille energien som trengs for å
få gjort aktivitetene dine. Det trengs ikke å lete lenge etter musikk om du har en avspiller, kobling til
internett og noen tips til hvor du kan finne det Du leter etter!
Hva med å finne gamle slagere eller en helt ny låt som du kanskje trenger for å fylle dagen med
aktivitet og hendelser, her er noen tips under som kan passe:
Nettradio er genialt!
Verden er mange ganger enkelt nok så enkel at det er lett å ikke finne frem, men her er noen tips til
steder som kan fenge hode, skuldre, dansefoten og energien i kroppen. Og det fortsetter og fortsetter
...
Trenger du energi, avslapning, pågangsmot og enkelt få digg musikk lett og enkelt? Hva med å sjekke
ut SoundCloud for energi og fengende rytmer?
Nettsiden finnes på https://soundcloud.com/

Bjørn S

Bruk naturen!

av Bjørn Samdal

Sporløs ferdsel i naturen
Freden, stillheten, vinden og turmarker har vært Oslobeboere nærme i mange år. Ved å bevege seg i
naturen er det mange som tenker over at det trengs å tas vare på renhet, naturen og freden i området –
og noe som fort kan irritere er om det ligger søppel langs stiene.
Allemannsretten gir oss mulighet til å bruke naturen som ligger rundt byen, benytte oss av den og nyte
friheten ved å gå i området. Men det kommer med et forbehold – Vi må ta vare på naturen og
ikke legge igjen søppel.
Det står noen tips på Norsk Friluftsliv nettside om hvordan vi bør oppføre oss i naturen:
• Ta alltid med deg hjem igjen alt det du har hatt med deg ut på tur
• Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti
• Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede eksisterer
• Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned igjen før du forlater stedet
• Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. La ville dyr være i fred, og
husk at søppel du legger igjen kan være skadelig for dem
Ut på tur og pass på hva du legger igjen etter deg - for mange ting og merker tar lang tid å komme
tilbake til sin naturlige form etter at vi har forlatt stedet.
Dette sier Friluftsloven om sporløs ferdsel:
«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre
hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre
miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke
skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen. Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort
folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser
for skade eller ulempe.»
Les mer på https://norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/

Stolpejakten - Aktiviser deg og få poeng!
«Kom deg ut» er en gammel slager når du har sittet alt for mye inne.
Kanskje du trenger noe å gjøre der ute? Her er ett godt tips:
Stolpejakten!
Gå, finn og aktiviser deg når du har fri (og trenger å komme deg ut).
Samt at du har mulighet til å øve deg på beskrivelse av steder, hvorer-jeg-nå, lete etter noe (denne gang små bokser) og kunne bruke teft
for å finne frem.
Stolpejakten sier på sine nettsider:
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike
kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller
via appen vår. Vi tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både
unge og gamle, uansett funksjonsevne. Se video på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TuVV20_xBMs
for mer om Stolpejakten.
Noen huskeregler finnes det også: Vær høflig, oppføre deg pent mot
andre, unngå smittespredning, vasking av hender og følg
oppfordringer til vandring samt folkeskikk for turene. Du kan laste
ned app´en og teste ut.
Jeg har selv prøvd dette og funnet det som en god og aktiv måte å
bevege seg i nærområdet.
Det finnes også stolper i Nydalen. Lykke til!

Tom var 70 år i mars, og har gått av med pensjon!
Tom er blitt pensjonist!
Han har jobbet i voksenopplæringa
siden 1991, og før det på
Nordre Aasen skole. Det ble over 40 år
i Osloskolen!
Det er mange musikktimer det!
Tusen takk for alle timer med musikk!
For fine sanger! For inspirerende
og lærerikt samarbeid!
Ta med deg en STOR KLEM fra oss!

For en nydelig bukett!! Tre babyer på besøk, kom snart igjen!

28. april var førerhundens dag!

Aktuelt fra YouTube

Ikke forstyrr en førerhund på jobb - det kan få
alvorlige konsekvenser.

På hjemmesiden har det dukket opp en lyseblå
faktaboks som heter «Aktuelt fra YouTube»

Førerhunden Rufus elsker folk! Han vil aller helst
løpe rundt uten sele, slik at han kan få hilse på deg
og spise ting han ikke skal. Men det er viktig å
huske på at han faktisk er på jobb når den hvite
selen er på.

Skroll nedover hjemmesiden, forbi nyhetene,
så finner du den.

Her vil det dukke
opp aktuelle
videoer.
Den siste er
en hilsen til Tom, …
eller fra Tom…
Den handler om
RagnaRock.

Les mer om førerhunden Rufus på jobb
i Sagene Avis:
https://bit.ly/3nESwmq

Filmen ble laget til
RagnaRocks
30 årsjubileum
i 2013

Mat fra kantina

Vi er heldige!
Tenk å få dette servert på en helt vanlig hverdag!
Laksewrap, spennende salater, pizzaer,
kake, nydelige desserter …

Hvordan så en vanlig dessert ut i 1930, tror du?
Den gangen hadde de ikke tilgang på
de råvarene vi kan kjøpe i dag.
På neste side får du en 80 år gammel oppskrift.
Det er en dessert som heter «Marte Knipe»,
Navnet sier nok noe om at det var knapt
med varer, og at det måtte spares
der det kunne spares!

Dessertoppskrift fra ca 1930, fra Skjervøy i Troms ; Marte Knipe
Synnøve har fått oppskriften fra sin mor. Oppskriften er sånn;
1 liter melk,
1 dl sagogryn
kokes til grynene blir blanke, og det begynner å tykne.
Ta kjelen av plata.
Visp sammen ett egg og et par spiseskjeer sukker,
bland dette i grøten.
Du kan bruke et par dråper mandelessens, men det kan også sløyfes
Sett til avkjøling.
Server med en rød saus

På NRK’s matsider finner du denne oppskriften. Den har både mandler og rosiner, og er nok litt mer
moderne enn Synnøves oppskrift:

Marte Knipe

•
•
•
•
•
•

1 liter melk, h-melk eller en annen type melk
1 dl sagogryn
2 ss sukker
0,5 dl rosiner
0,5 dl skåldede mandler
2 dråper romessens

Bland melk og sagogryn i en kjele. Rør til blandingen koker opp over middels varme. La småkoke
omtrent 15 minutter på lav til middels varme. Tilsett rosiner, sukker, mandler og romessens.
Hell grøten i serveringsbolle og la den avkjøles en god stund. Server med rød saus.

Sams quiz
1. Når ble koronaviruset påvist for første gang i
Norge?
-27 januar
-26 februar
-5 mars
2. Hva heter koronaviruset?
-SARS-CoV-2
-Covid-19
-Poxviridae

10. Hva heter visepresidenten i USA?
-Joe Biden
-Donald Trump
-Kamala Harris

11. Hvem er dette?

3. Hvilken vaksine har blitt koblet opp mot
blodpropp?
-Pfizer
-AstraZeneca
-Johnson & Johnson
4. Hvilken farge er det på bladene til påskeliljen?
-Hvit
-Lilla
-Gul
5. Hvilken sjokolade spises det mest av i Norge i
påsken?
-Melkesjokolade
-Non-stop
-Kvikk Lunsj

(foto: borgos fotos AS)

12. Hvilken planet er nærmest Solen?
-Jorda
-Jupiter
-Merkur

6. Hvorfor feirer vi påske?
-Da ble Jesus korsfestet
-Da ble Jesus født
-Jesus oppstandelse
7. Hvilket år ble Iphone lansert?
-2015
-2012
-2007

9. Hvem er dette?

Fasit:
1: 26 februar
2: SARS-CoV-2
3: AstraZeneca
4: Gul
5: Kvikk Lunsj
6: Jesus oppstandelse
7: 2007
8: Lam
9: Joe Biden
10: Kamala Harris
11: Bent Høie
12: Merkur

8. Hva er typisk påskemat?
-Ribbe
-Kalkun
-Lam

Fra kunst- og håndverk
Ajob jobber godt i kunst- og håndverk timene!
Han har laget kjegler av gips, så malte han dem.
Deretter klipte han nebb av filt, og forkle av stoff.
Dette pluss øyne og hår av fjær limte han på med
limpistol. Alt dette gjorde han alene. Det må sies i
tillegg at han er blind.
Veldig godt jobbet!

Bilder: Stian

