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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen mars 2017
«Uten Filter» åpner i Oslo Rådhus tirsdag 7. mars kl 13.00
Denne gjengen,
«Musikkverkstedet»,
står på scenen
under åpningen.
For litt over ett år
siden hadde de sin
første spillejobb.
Dette bildet er tatt
da, i desember
2015, utenfor
Tøyenkirka.
Siden den gangen
har gruppe vokst.
Eirik og Karin er nye
deltakere.
De som var med
den gangen var
Martine, Winnie,
Bjørn, Caroline,
Elisabeth og Heidi.
De gleder seg til å
spille på utstillingsåpning i Rådhuset
tirsdag 7. mars!

Hva er dette?

På engelsk heter
det?

Svein-Arnes bilder
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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/

Mars

Månedens miljøtips

Hva med å stikke innom en økologisk
butikk? Les mer om EKTE VARE, side 3.

Rektor har ordet
1. mars: Askeonsdag.
Askeonsdag er begynnelsen på 40dagers faste til
påske. Dette er en fast tradisjon i den katolske
kirke. Askeonsdagsmessen har som høydepunkt at
menigheten kommer opp til alteret og får korsets
tegn på pannen eller så får de aske strødd i håret.
8.mars 2017: Den internasjonale kvinnedagen.
8.mars er den internasjonale kvinnedagen som
markeres hvert år. I forbindelse med det
internasjonale kvinneåret 1975 ble 8.mars
proklamert til internasjonal kvinnedag av FN.
I dag markeres dagen av kvinner og menn over
hele verden.

Vinterferien er tilbakelagt og marsmåned
ligger foran oss. Det er hele seks uker til
påskeferien og mange spennende aktiviteter
og læring venter. En stor gladnyhet på
senteret er at det i løpet av ferien ble montert
talefunksjon i heisen. Det vil si at du nå hører
en lys stemme fortelle deg hvilken etasje du
har kommet til. I nye bygg som er bygget
etter 1. jan 2012 ville automatisk lydsignal
blitt installert i heisen. Det handler om kravet
til universell utforming. Vi er glad for at både
elevrådet og flere av de blinde og lesesvake
deltakerne har varslet om utfordringene med
den gamle heisen, og nå endelig har fått
innfridd sine ønsker. Det er en god hjelp for
mange. Takk til elevrådet for involvering i
denne saken.
Den store Rådhusutstillingen "Uten filter" som
mange har vært involvert i, åpner tirsdag 7.
mars kl 13.00. Der blir det tale av ordfører
Marianne Borgen og musikkinnslag av en av
senterets musikkgrupper "Musikkverkstedet".
Alle er varmt velkommen!

En dame i heisen
Det har kommet en talestemme i heisen som
informerer om hvilken etasje den stopper i. Dette er
særlig viktig for de mange svaksynte og blinde her
på skolen. Dette er noe som elevrådet har jobbet
for at vi skal få.
AOJ

Til slutt vil jeg minne om at årets
elevundersøkelse skal gjennomføres i uke 12
og 13. Vi ønsker å legge til rette for at flest
mulig får gjennomført undersøkelsen i løpet
av de to ukene. Derfor vil dere få all den
hjelpen dere trenger for gjennomføringen.
En riktig god vårmåned ønsker vi dere alle!
Vigdis Bratfoss, rektor

Studenter våren 2017
Vi har for tiden studenter hos oss,
de skal være her i 6 uker
De studerer spes.ped. begge to
og går i samme klasse
De heter Kornelia og Monica, og begge er 25 år.
Nå for tiden blir det ikke mye tid til annet
enn å studere.
Disse studentene fikk en ekstra + i boka da
de var med elev Maja på Kafé Åsen og fikk se
litt om hvordan hun jobber der.
Dette må ha vært en opplevelse litt utenom
det vanlige var det noen som spurte dem da?
Ja, og så får vi jo kaffe i tillegg!!
Dette blir gøy bemerker de før de går ut døra.
Elin B.

Ekte Vare er åpnet på Sagene
Det er flere butikker som har begynt å ha økologisk mat og Sagene har også fått sin nå med Ekte
Vare. De har en kafe med rettferdig mat, uten unødvendig emballasje og her finnes økologisk mat fra
norske bønder.
Å åpne et eget sted for å servere og selge økologiske varer krever pågangsmot.
Sadie Lawler startet opp butikken og har et håp om å kunne tilby økologisk mat. Kunder som ønsker
å vite hva som har blitt gjort med maten du skal spise er en av gruppene som hun ønsker å nå ut til.
Håpet er at flere skal få mulighet til å ha en mer økologisk hverdag med kvalitet, bærekraftighet og
økologi.

"Her er en koselig butikk og kafe med ren,
rettferdig mat, uten unødvendig emballasje.
Her får du god, økologisk og bærekraftig mat,
mye fra norske bønder" sier Sadie.
Produktene skal være så rene, lokale og
bærekraftige som mulig, og du kan stole på at
Sadie og teamet hennes kun har tatt inn de aller
tryggeste og beste varene for deg",
står det på nettsiden deres.
Butikken ligger i Dannevigsveien 18C,
0463 Oslo og er åpen hver dag.
Hva er rettferdig mat?
Definisjonen av rettferdig mat er at det er laget i samsvar med lov eller moral.
http://www.matmerk.no/no/okologisk/helse-og-livsstil/ekte-vare

Bjørn S

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

Hyggelig besøk i haven på Nordberg hilsen Cesilie Bruu

Tenk på de små
På søndag gikk jeg tur langs Akerselva.
Det var fint, men kaldt vær.
Jeg hadde kledd meg godt og brukte brodder.
Jeg hadde med meg kamera for å ta bilder.
Resultatet blei 27 bilder og her ser du 2 av dem.
Det er viktig å huske på de små i vinterkulda.
Her ser du noen som har laget hybelhus
til de små, mens andre har tenkt på mat til dem.
Svein-Arne

Torsk
Hvorfor spiser vi torsk eller skrei særlig på denne årstiden?
En gammel tommelfingerregel sier at torsk har ypperlig kvalitet i alle måneder med «r». Torsken har
stor utbredelse. Grovt sett deles bestandene opp i skrei og kysttorsk. Skrei er en betegnelse på torsk
‘ nordområdene som foretar gytevandringer sydover mot kysten av Nord-Norge. Mest kjent er
fra
Lofoten.
Kysttorsk er en fellesbetegnelse for mange lokale bestander av torsk, med hver sine
vandringsmønstre og gyteområder.

Skrei

Kysttorsk
Astrid O J

Kokt torsk med poteter og grønnsaker.

Ingredienser til 4 porsjoner.
800 gram torskefilet, uten skinn og bein
1 rødløk
4 gulrøtter
1 skive sellerirot
5 mandelpoteter (eller flere)
0,75 liter fiskekraft
2 dl hvitvin
1ss hvitvinseddik
4 vårløk
Dressing:
1 dl creme fraiche
1 ss dijonsennep
1 ss persille
Litt frisk sitronsaft
Salt og pepper

Fremgangsmåte:
Vær oppmerksom på saltholdige ingredienser og krydder. Smak det til mot slutten. Skjær torsken i
serveringsstykker. Vær nøye med å rengjøre fisken før du legger den i fiskepanna. Skyll den godt og
fjern blodet. Tørk den med litt tørkepapir Skjær rødløken i tynne ringer, gulrøtter i skiver og sellerirot
og poteter i terninger. Kok opp fiskekraft sammen med hvitvin og hvitvinseddik. Tilsett grønnsakene
og la det koke i 3 minutter. Legg i fiskestykkene og la de trekke i 6 minutter. Skjær vårløken i skiver
og ha den i mot slutten av koketiden.
Dressing:
Rør sammen creme fraiche, dijonsennep og hakket persille. Smak til med sitronsaft, salt og pepper.
Server fisken med grønnsakene rundt og litt dressing på toppen.

MøteplassN og kor
13. mars er MøteplassN og koret i gang igjen. Her er vårens datoer:
13.03: Bowling
20.03: Filmkveld
27.03: Quiz
03.04: Påskeverksted
Påskeferie
24.04: Åpen scene
01.05: Fri
08.05: Ut i det blå
15.05: Maiverksted
Koret øver fra kl 15.00, MøteplassN er åpen fra 16.00 til 18.30

Hva skal dette brukes til?

Du har kanskje også
sett denne på alle
kantinebord,
og lurt på
det samme som oss:
Hva i all verden
er dette?

Etisk råd for lærerprofesjonen
Det har vært arbeidet med å sette ned og samle inn informasjon om lærernes etiske prakisplass og
Nydalen Voksenopplæringen (VO) er ett av stedene som har vært med i prosjektet.
I kantina på VO har det vært lagt ut laminerte ark som har hatt spørsmål om etikk. Flere elever har lurt
på hvorfor og AvisN ble spurt om vi visste hva dette betydde?
Vigdis Bratfoss gav svar på spørsmålet og sendte over ett ark med informasjon til meg om dette.
Der står det; "Lærerprofesjonen har fått sitt eget etiske råd" med forklaring til hva arbeidet har
inneholdt og formål for aktivitetene. Vigdis forteller at det arbeides med hvordan vi løser etiske
dilemmaer på skolen og dette er grunnen til at dokumentene har blitt laget og lagt ut i kantina.
Formålet med plakaten er å løfte opp spørsmålene og se hvordan vi kan løse et problem.
På baksiden står det tekst som kan brukes med noen forklaringer til hva et dilemma kan inneholde.
Mine egne spørsmål bli så: - Det kan være lettere å ta utgangspunkt i et etisk dilemma/utfordring om vi
har eksempler å koble det med? - Forstå hensikten med arket og forstår hva som spørres om? - Kan vi
kan bruke plakaten om vi ønsker å snakke om etiske dilemmaer fremover også?
Det etiske rådet er satt ned av Utdanningsforbundet.
Les mer: https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Profesjonsetikk/Nyheter/Larerprofesjonenhar-fatt-sitt-eget-etiske-rad/
Bjørn S

Musikk v/ESP Nye plater: Stones og Pretenders
Ny Stones plate har ikke alltid vært en like stor begivenhet, men denne ble sett frem til med spenning. Både i
den offentlige verden og også her hjemme hos meg.
Ny Stones plate og bare coverlåter! Det burde de, og jeg applauderer.
Dette låter storartet.
Sant å si hadde jeg ikke ventet meg så mye, men rythm and blues, i Jagger – Richard og co-tappning er så vi
storkoser oss i stuen.
Standard blues låter er ofte så sexistisk og mannsgriset som vi tenker oss at Mick Jagger er, og det er godt
det, driftslivet har jo alltid florert, også i underklassen, og er en forholdsmessig demokratisk affære.
Så tekstlig også svært "down to earth".
Det stemmer også at Eric Clapton medvirker på to låter. Han ønsket seg å bli bluesmann i 1965 og er det nå
igjen. En stjerne til ham også.
I heftet som følger med får vi litt av historien om hver låt. Hvem som har skrevet dem og hvem som gjorde dem
kjent. Godt fortalt!
Mye ukjent for meg, men det virker som om Jagger og co, bevisst har valgt låter som ikke er av de mest kjente.
Platen heter Blue and Lonesome, noe det er tvilsomt at Stones er da.

Når du føler deg alene, selv på kirkegården, så er du vel ikke helt alene før de døde har snudd ryggen til.
Er du? Hvis det er sånn du føler det Chrissy, er ikke det en lettere form for nekrofili? Hun er glad i å være med
de døde!
Halvgod halvfordøyd og litt kjedelig ,
den nye platen til Pretenders. Den forrige fra Chrissy Hyndes
hånd var den optimistiske soloplaten Stockholm. Men nå er det
tilbake i den gamle tralten, selv med nye musikere.
Alone, I hate myself ( For being jealous) Death is not enough.
Kan det bli tristere. Ikke et håp i sikte, ikke en ny kjæreste engang!
Før tungsinnet legger seg over oss for godt må det sies at vi blir
lovet .. og får glimrende gitarspill av selveste Duane Eddy.
Det krydrer jo litt. Mulig platen gror på en etter hvert, men hvem
har tid til å vente og gi den en sjanse til i neste år.
Jeg gjør det, gjør det meste for mine gamle flammer.
De fleste nøyer seg med å sjekke ut. Men ok gjør det !
Sjekk ut Pretenders og Chrissy Hynde –
Gjerne hele karrieren, fra 1978 og til i dag.
Der er mye å finne … mye fint!

Penger! Få oversikt over forbruket ditt!
Unges pengebruk
Å være ung er ofte forbundet med å ha frihet til å velge hva man selv ønsker. Man får mer frihet i
bevegelse og tilbudene står der og frister oss med hva vi har lyst på, tross det koster for alle. Enkelte
strever med å ha kontroll på hvilke utgifter de har også.
I flere aviser får jeg opp lignende saker om jeg søker på "Unges pengebruk", og de inneholder mye av
det samme; store utgifter og (for) lite inntekt, fristelser eller selvdefinerte krav til hva "man må ha". Og
prisen er det det koster og vi må betale for det vi ønsker oss.
Flere unge har en god tro på hva som kommer fremover og en undersøkelse (referert i Dagsavisen)
viser at 46% av de unge planlegger å bruke mer penger i 2017 enn i 2016. Det er gjerne mer penger
til generelt forbruk, reise og fritid, noe som bekymrer forskerne.
Det er gode tider for Norge nå, men det kan fortsatt komme dårligere igjen som gir innsparinger og
mindre forbruk igjen.
Bolig er fortsatt dyrt
Tross det koster mer for bolig enn mange andre investeringer, er det fortsatt en god investering. Det
er viktig å komme seg innenfor, og er man først inne kan man bruke salget av boligen til å finansiere
den neste igjen. Bolig er ofte ansett som et trygt sted å sette penger i siden det skjeldent faller i pris,
om det ikke blir ett "krakk".
Når prisen på bolig øker betyr det at vi må ha spart opp mer på egenhånd til å få lån hos banken. Det
er bankene som må sette krav til egenkapital, for å være mer på den trygge siden, om noe skulle gå
galt med tilbakebetaling av lånet.
Forbruk og trangere tider
Selv om det er gode tider nå er det ikke sikkert at dette vil fortsatte i all evighet. Vi bør sette en
realistisk plan for å kunne nedbetale våre lån og vårt forbruk. Vi har nå en høy tillit til egen økonomi,
dette kan vi se på både økt forbruk og mindre sparing, selv om det har blitt brukt som en advarsel mot
gull og grønne skoger i all fremtid.

Tips til noen huskeregler
- Skaff deg oversikt
- Lag budsjett
- Fyll opp bufferen,
planlegging for uforutsette utgifter
- Automatiske trekk på konto
for faste utgifter
- Lag handleliste og handle sjeldnere
- Unngå impulskjøp
- Sett deg ett mål som er realistisk å nå
- Hvorfor er viktigere enn hvordan
- Både store og små kostnader teller

Bjørn S

Kroppskunst mot barnekreft

av Elin Bernatek

Memento Tattoo gjentok suksessen, og støtter
barnekreftsaken også i år. De fleste tattoveringsstudioene støtter barna i sin kamp mot kreften.
Barna har også fått sin egen dag; 15.2.17 er
barnekreftdagen. Alle tatovører hjelpere og frivillige
jobber denne dagen gratis. På denne dagen er det
tre tatovører på plass; Kari, Camilla og Kaja.
I år er det ekstra spesiell dag; en av våre egne
her på Nydalen VO, Stian Andersen, har meldt seg
som frivillig.
Kari fikk denne ideen når hun var på Sunnaas for
et par år siden. I år fikk hun med seg hele 38 andre
tatoveringssteder på dette arrangementet.
Hun sitter selv i rullestol.
Til sammen fikk vi inn hele 634865 kroner som går
direkte til barnekreft foreningen.
Kari Kjellskau er i dag innhaver av Memento Tattoo.

Dagen er her nå og alle våre tatovører er i full sving. De
tegner først på det ønskelige motivet for deretter og
tatovere. Du bør tenke deg godt gjennom hva du skal
tatovere og hvor du plasserer den. Det er kanskje ikke
like kult om 20 år som det er i dag. Tre viktige ting du har
et minne for livet. Nervene kan ta over. Det er smertefullt
å angre seg. - spør deretter om det gjør vondt Ja, sier de,
men det kommer jo veldig an på hvor du skal ha den og
hvor høy smerteterskel du har.
Vår egen Stian Andersen, som jobber som vikar og
resepsjonist her hos oss på Nydalen VO, skal denne
dagen jobbe som frivillig på Memento Tattoo. Han skal
også ha seg en tatovering. Han sier selv at en liten
diamant bak øret hadde vært kult. Stian sier – det er alltid
hyggelig å kunne hjelpe til når pengene går til en så god
sak som det den gjør i dag. De fleste kjenner noen som
har hatt eller har eller er berørt av kreft. I dag prøver vi å
gjøre noe med den saken hadde det ikke vært for Kari
hadde ikke dette arrangementet blitt noe av. Kari er
en ildsjel som brenner for mange ting. Dette er en
av de! …… Hele artikkelen kan du lese på bloggen!
https://avisn.wordpress.com/

Espens Epistler
Kaffe

Uniformering?

Jeg begynte å drikke kaffe ved en feiltagelse.

Jo mer vi prater om
mangfold og generaliserer
verden til en verden hvor
dette skal finne sted, hvor
hundre blomster skal
blomstre, jo mer nivellerer
vi hverandre.

Det ble slått opp en kopp til meg og jeg ville
ikke skuffe min kjæreste og mine
svigerforeldre med å avstå fra denne rituelle
handlingen.
Gjort ble gjort, men jeg har aldri likt drikken, i
hvert fall ikke i husfarstapningen jeg ble
servert den gang.
Min venninne lever ikke lenger, men får
allikevel ha meg unnskylt denne betroelsen:
Jeg har nå sluttet med tøvet , og drikker det
nesten ikke
Ikke engang svigerfar og -mors brygg er noe
godt.......

Aldri har uniformeringen
vært så utbredt som nå,
aldri har generelle tanker
vært så fremme.
Det er generalisering og
uniformering av "mangfold"
vi er vitne til og nåde den
som trår

Nesen er sjelens speil
Nesen er sjelens speil, ikke øynene,
nesen.
Kjøttfull nese, fyrrig og sexfiksert,
Smal: Snusfornuftig og kald og
følelsesmessig gjerrig.
Øye sitter for øvrig midt i pannen , og
er ikke brukenes til annet enn å se
med.
Ikke ta seg ut med.
Er man riktig infantil eller forfengelig,
kan man plire med pupillene, hvis en
lyster,
Meg gjør det ingenting.
Jeg piller meg heller på nesen.

Tusen takk til Svein-Arne for disse bildene fra senteret!

Månedens kryssord …. på engelsk!

v/Astrid

Et engelsk ord for hvert bilde.
Løsningsord: Et engelsk ord for noe dagligdags.
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Løsningsord i februar var VINTER
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5 i Nydalen
Denne gangen om musikk.
Spørsmål:
1. Hva slags musikksjanger liker du best?
2. Hvem er din favorittartist eller favorittgruppe?
3. Hva er ditt favorittalbum?

Liv Dæhlen:
1. Klassisk og hardrock.
2. Led Zeppelin
3. Led Zeppelin IV med
stairways to heaven.

Eivind Hirding:
1. Dance
2. Morten Harket med AHA
3. Brother med Morten Harket
Bjørn Samdal:
1. Rock
2. ACDC
3. Smashing Pumpkins – Mellon
collie and the infinitive
sadness.

Bjørn Steinmo:
1. Pop
2. Beatles
3. Sgt.Peppers lonely hearts
club band.

Jane Svartskuren:
1. Klassisk og pop
2. Lara Fabian
3. Adagio med Lara Fabian

