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November måned

Rektor har ordet

November er årets 11.måned og er den siste av
høst måneden. November er en mørk og ganske
glatt måned. Derfor kan det være lurt å gå med
brodder. Slik at du ikke glir og ender opp med et
brukket bein eller noe slikt. På gammelnorsk ble
november ofte kalt slaktemåneden eller gor
måneden. Gor betyr innvoller som blir slaktet.
Lærere har planleggingsdag den 1. november, da
holder skolen stengt.

Hei alle sammen!

Elevrådet
Vi i Elevrådet ønsker å informere om at Silje har
trukket seg fra skolens elevråd. Vi ønsker henne
lykke til videre, mens vi kan ønske Ahmad
velkommen som ny i elevrådet og håper han vil
trives. Elevrådet vil også opplyse om at vi kommer til
å gå rundt i alle klasserom for å rekruttere nye
medlemmer. Vi trenger deg!

Når dette skrives snør det tett ute, og det virker som
om det blåser fra alle retninger. Men inne er det
varmt og godt og en god stemning. For det skjer
mye spennende her på skolen for tiden! Bare les
her:
Onsdag 17. oktober gikk RockoveryOslo av stabelen
på SubScene i Oslo sentrum. Arrangementet er en
del av markeringen av verdensdagen for psykisk
helse, og Nydalen var representert med
Musikkverkstedet. De gjorde en fantastisk innsats
og fikk masse jubel. Vi er stolte av denne gjengen!
Du kan lese mer om dette på skolens Facebookside.
Forrige tirsdag var det høsttur til Sognsvann for
deltakere som får norskopplæring. Det er viktig at
opplæring ikke bare foregår i klasserommet, men
også utenfor huset. Deltakerne kunne velge om de
ville gå en natursti, gå rundt Sognsvann eller i
skogen. Dessuten var det bålbrenning med grilling
av pølser og pinnebrød. Da dagen var over, var det
en veldig fornøyd gjeng som godt kunne tenke seg å
gjøre dette om igjen.
Denne uka er det Operasjon Dagsverk, og i år er det
til inntekt for prosjektet Frihet til å leve. Pengene går
til arbeid blant ungdom i Palestina som daglig
opplever at de utsettes for rettighetsbrudd pga. en
konflikt de ikke har noen skyld i. Vegard og Jeanette
har påtatt seg hovedansvar for Operasjon Dagsverk,
og det arrangeres loppemarked og stekes ODvafler, og pengene ruller inn. Det er flott at deltakere
og ansatte bidrar til å hjelpe palestinsk ungdom i en
vanskelig livssituasjon.

Hei
Jeg heter Ahmad Naziri. Jeg er 20 + 26 år gammel.
Jeg er fra Iran og bor i Oslo nå. Jeg er elev på
skolen her. Natalia, Heidi, Cathrin, Lene, Vegar og
Bitten er mine lærere. Jeg har mange fag på skolen:
norsk, matte, kommunikasjon, samfunnsfag,
kunst- og håndverk og Minspeak.
Jeg snakker ved hjelp av maskinen, som
heter Minspeak.

Forrige uke var TV2 på besøk. Programleder i
Senkveld – Stian Blipp – har blitt kritisert for å
snakke utydelig. Derfor kontaktet han Nydalens
logoped Daniel for å få hjelp med å snakke
tydeligere. Blipp fikk faglige råd fra Daniel, og det
ble et gøyalt møte mellom to morsomme menn og
fin reklame for Nydalen.
Rektor Vigdis er borte i november, og da er det jeg
som er ansvarlig på skolen. Jeg håper at alle får en
fin måned og at det vil foregå mye god læring i
perioden som kommer. Vi skal gjøre vårt for å legge
til rette for at det skal skje og hjelpe deg, men det er
du som må gjøre jobben. Ha en fin november!
Med vennlig hilsen
Helge Skjæraasen
ass.rektor

Hverdagen er travel for de fleste, og overskudd og energi er for de fleste begrenset! For meg er
det derfor blitt en spennende og nyttig interesse å lete etter aktiviteter og produkter som kan
medføre at hverdagen blir enklere.
Vindusvask har alltid vært en aktivitet jeg gledelig har satt
bort til andre. Når denne jobben er blitt gjort, nyter jeg
tilværelsen! Ser ut gjennom blanke vinduer!
Jeg ønsker imidlertid å være mest mulig selvhjulpen,
og bestemme selv når ting skal gjøres.
Jeg hadde hørt at forbrukerrådet anbefalte å gå til
anskaffelse av rimelig og gode kluter til å vaske vinduene
med, og dette bestemte jeg meg tilslutt at jeg ville prøve.
Nærmeste Nillebutikk hadde kluter, så jeg var ikke sen om
å kjøpe disse og raskes mulig komme meg hjem for testing.
Dette ble en gledelig overraskelse! At det kan være så
enkelt å vaske vinduer, hadde jeg aldri drømt om.
I pakken var det en grå og en rosa fiberklut.
Først ble den grå kluten dyppet i vann og brukt til å vaske
vinduene. Deretter tørket jeg over vinduene med den tørre
rosa kluten. Resultatet ble fantastisk, og jeg invitere opp
alle som har tid til å komme å beundre resultatet! MAKAN!
Vidunder for en slikk og ingenting!
hgh

Litt om den gleden jeg har ved å bruke Nordmarka!
Det er alle stiene, veiene og skiløypene gjennom hele marka
som vår familie har hatt, og har mye glede av. Alltid er det
mange som trekker innover til de fine plassene som er
tilgjengelige.
Da jeg ble pensjonist i 2001, fikk forespørsel om å bli med
noen damer fra området på tur en dag i uken. Det ble avtalt og
møtes på et fast sted «Grinda» på tirsdager kl. 11. Og det var
kl. 11! I starten var vi 5-6 stk. men det økte til 8-10 ganske
raskt. Det var mange muligheter til å velge stier. De første
årene ble det ganske lange turer, det er et lite tjern «Øvre
Blanksjø», som var favoritt i mange år. Det lå en liten bok der,
pakket godt inn under en furu og målet vårt var å komme dit å
skrive navnene våre. Det var der vi også hadde
lunsjen, og nøt naturen rundt oss, kunne ikke ha
det bedre! Dette ble en riktig sammensveiset
gjeng med mye prat, og ja diskusjoner også. Vi
skiftet litt på turene, og ble godt kjent i områdene
i marka. Noen var innflyttere, og noen var
oppvokst nær marka. Kirkeruinene i Maridalen,
Øyungen og Lille Åklungen var også et turmål.
Men vi ble alle eldre og kortet litt ned på bratte
bakker og lengder, men målet vårt var at «Alle
skulle med». Jeg var borte i 3 år p.g.a at jeg
begynte på voksenopplæringen og dagen ble
tirsdager, vår turdag. Nå er det mandager, og jeg
møter igjen damene på tur tirsdager, og det er
like hyggelig som for 3 år siden. Nå er alderen
fra 75-85 år og vi nyter tirsdagene!
Jeg har, og har hatt mye glede av dagene på Nydalens voksenopplæring i 3år.
Det å bruke Marka er den beste medisinen vi har. Ser ikke dette forlokkende ut? Her er det
lunsjtid ute i snø og sol.
Hilsen CB

Brev fra leserne

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

Tips for en enklere hverdag

Nytt tachikawakurs igjen
Kurs for nybegynnere i Tachikawapedagogikk 24. oktober 2018
Vår lærer Mika holdt kurs igjen i Tachikawapedagogikk her på skolen. Målet denne gangen var å lære
øvelser for pustekontroll og avspenning. Kursdeltakere fikk høre tankegangen i denne pedagogikken og
også erfaringer i Nydalen siden 2003. Sju personer hadde meldt seg og fem deltok på kurset. To var fra
to forskjellige boliger der våre elever bor og de andre var Bitten, Lisa og Henning fra skolen.
Elever som får undervisning og øvelser i Tachikawapedagogikken får bedre kroppsbevissthet, bl.a. på
magen, brystet, ryggen, armene og bena for å selv kunne puste dypt og klare avspenning. Mika bruker
lett berøring med hendene på ulike kroppsdeler for å vise elevene hvor i kroppen de må kjenne og
slappe av.
De ivrige kursdeltakerne gikk gjennom alle øvelsene
med magen, brystet, ryggen i tillegg til armene og
bena. De øvde med hverandre og fikk oppleve på
egen kropp.
I evaluering av kurset skrev kursdeltakerne:
- Fin presentasjon av metoden.
Gleder meg til å ta denne metoden i bruk.
- Jeg har lært mer om de forskjellige delene
vi puster med. Bra kurs med både teori,
praktiske øvelser og veiledning.
Anbefales videre.
Tachikawapedagogikken undervises også i andre
skoler, bl.a. Rosenholm skole. Mika samarbeider
med lærere og personale der, slik at elevene får
oppfølging.
Takk til Jeanette for hjelp med servering, Lisa som
fotomodell og Luisa som tok bilder for kursheftet.
Mika planlegger et nytt kurs til våren 2019.

Mika

Torsdag 1. november var planleggingsdag for lærerne
De fleste deltok på faglig-pedagogisk dag på Universitetet i Oslo (UiO).
Dette er årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere i Oslo og de nærmeste fylkene. På
Faglig-pedagogisk dag møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle
som jobber i skolen.
I år kunne men velge mellom nærmere 100 kurs, som f.eks. disse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematikk og virkelighet – om å beregne det som ikke kan måles
Musikk og humor
Kva er vitsen med nynorsk?
Hva er lærerprofesjonalitet?
Om sjeldne mineraler
Hva gjør samfunnet med seksuell vold?
Hva er en god by?
Dybdelæring og digitalisering
Internett - det største systemet menneskene har skapt
Hva er medborgerskap?

Altså noe for enhver smak!

Årets læringshelt
Gratulerer til Yolande. som
har klart sitt hovedmål.
Hun har bestått norskprøven
på B1 nivå, både i
leseforståelse,
lytteforståelse, skriving og
muntlig prøve.
Yolande har stått på for å nå
sitt mål. Hun har lest aviser
og hørt på nyheter.
På fritiden har hun vært aktiv
og arbeidet selvstendig for å
lære mer. Hun har googlet
temaer en skal kunne noe
om på B1 nivå, og hun har
også sett på
mange av norsklærer
Karense sine videoer på
You Tube.
I tillegg har hun nå blitt kåret
til Oslo sin læringshelt.

Alle som ønsker
å være med å feire
Yolande når hun
får utdelt prisen
er hjertelig velkommen!

Tøyen bibliotek,
torsdag 22. november
kl 17.00.
Ann- Jorunn Skoge

Prisen «Årets læringshelt» deles ut hvert år til en person som har brukt utdanning og læring for å
komme videre, og som har klart det, tross ulike hindringer i livsløpet.
Det er voksenopplæringsforbundet i Oslo som deler ut prisen.
Årets Læringshelt har blitt kåret siden 2003. Prisen skal videre bidra til å sette lys på voksnes læring,
og fokuserer på alles mulighet til å endre livet sitt gjennom egen læring
.
Daniel Bendu, også fra Oslo VO Nydalen, fikk prisen i 2017.

Møt de nye lærerne
Henning Brøvig Hanssen
Hvilken jobb har du her?
Jeg er ansatt i en musikkterapeutstilling
Hva er din bakgrunn før du startet her?
Før jeg startet her i høst jobbet jeg seks år
som musikkterapeut i Lørenskog Kommune.
Der jobbet jeg ved en god del av barne- og
ungdomsskolene i kommunen, på Tilrettelagt
Opplæring ved en videregående skole og med
et tilrettelagt korps.
Hvordan fikk du høre om Nydalen
Voksenopplæring?
Jeg var i praksis her, med Heidi og Bjørn
som praksislærere, for åtte år siden.
Det var en utrolig givende og morsom
praksisperiode og jeg var aldri i tvil om at jeg
ønsket å komme tilbake hit.
Hvordan har den første tiden her vært?
Den første tiden her har vært veldig spennende. Det er mye nytt å sette seg inn i, mange nye fjes å forholde seg
til, både deltakere og ansatte, men jeg har det veldig - veldig bra på jobb.
Er det noe du "ser" spesielt etter i arbeidet ditt?
Jeg ser etter den enkelte deltakers styrker, ressurser og interesser, og forsøker å legge til rette for hvordan dette
kan brukes for å jobbe inn mot områder deltakerne har behov/nytte av å jobbe med.
Hva er dine interesser på fritiden?
Mat er en stor interesse – både det å lage mat fra bunnen av med gode råvarer, og også besøke spennende
restauranter. Er også glad i å bruke hendene og høst/vinterprosjektet er å lage en elgitar (treverk er på vei i
posten «as we speak»). Ellers har jeg Oslo Maraton (42 km) som årlig treningsmål.
Bjørn S

Elin Andreassen
Hvilken jobb har du her?
Jeg begynte å jobbe her i høst som lærer. Her skal jeg jobbe med fagene mat og helse, norsk og ASK.
Hva er din bakgrunn før du startet her?
Jeg har i mange år jobbet som lærer i Skedsmo kommune. Før det jobbet jeg på Nordvoll skole og
autismesenter. Så nå er jeg tilbake i den kommunen der hvor jeg begynte å jobbe som lærer.
Hvordan fikk du høre om Nydalen Voksenopplæring?
Jeg fikk høre om Nydalen Voksenopplæring gjennom andre i samme
fagmiljø. Nydalen Voksenopplæring har et veldig godt rykte. Det
gjorde at jeg fikk lyst til å jobbe her.
Hvordan har den første tiden her vært?
Det har vært spennende å begynne her. Jeg har blitt kjent med
mange flotte mennesker
Er det noe du "ser" spesielt etter i arbeidet ditt?
Jeg er spesielt opptatt av at deltakerne skal føle glede, mestring og
deltakelse i mine timer.
Hva er dine interesser på fritiden?
Jeg liker å reise, både utenlands og innenlands. I tillegg prøver jeg å
få trent litt, men tiden strekker ikke alltid til. Nå gleder jeg meg til at
snøen kommer og at jeg kan gå ski.
Bjørn S

Linn Kristin Kirkfjell
Hvilken jobb har du her?
Jeg jobber som spesialpedagog i ASK-teamet, og er av den grunn ikke så mye på selve skolen. I min jobb er
jeg så heldig at jeg får reise ut hvor deltakerne befinner seg; på deres dagsenter, og i deres hjem. Mye av
jobben min handler om å hjelpe til å legge til rette for at mine deltakere skal kunne få et alternativt språk, som
alle i deres omgivelser også skal kunne forstå og bruke.
Hva er din bakgrunn før du startet her?
Jeg har egentlig gjort litt av hvert! Jeg har jobbet med både barn og voksne med særskilte behov de siste 11
årene, i barnehage, på skole, i avlastningsbolig og på pedagogisk fagsenter. De siste fire årene jobbet jeg på
pedagogisk fagsenter i bydel Gamle Oslo, hvor jeg da bare jobbet med de aller yngste - barn fra 0-6 år.
Hvordan fikk du høre om Nydalen Voksenopplæring?
Da jeg jobbet på en avlastningsbolig for 6 år siden, møtte jeg på et par flotte spesialpedagoger fra ASK-teamet
her på skolen; Espen og Stine. Den støtte og hjelp de ga meg, gjorde at jeg selv fikk lyst til å holde på med det
samme. Jeg bestemte meg da for å utdanne meg som spesialpedagogisk rådgiver, og ble veldig glad da jeg fikk
jobb her på skolen, siden det var noe jeg hadde hatt lyst til i mange år.
Hvordan har den første tiden her vært?
Den første tiden på skolen har vært veldig fin. Jeg har møtt så mange
fantastiske mennesker, og har fått god hjelp og støtte fra de jeg jobber
sammen med. Ikke minst er jeg veldig glad for at jeg endelig får jobbe
med det jeg brenner for – det bidrar til å gi meg retning og mening i livet
mitt.
Er det noe du "ser" spesielt etter i arbeidet ditt?
For meg er tema som selvbestemmelse og deltakelse i eget liv veldig
viktig. Jeg tror at alle mennesker har en stemme – alle har noe de skal ha
sagt – men ikke alle klarer å si det med ord. For meg er det viktig å finne
ut av hvordan jeg kan hjelpe andre med å bli litt mer «sjef» i sitt eget liv;
hva må til at for han eller hun skal kunne få sagt hva de synes om noe,
bestemme mer over hva som skal skje – og når – i sin egen hverdag?
Hva er dine interesser på fritiden?
Jeg er veldig glad i å reise og se nye steder og møte nye mennesker,
men siden jeg nå bor alene med min lille pus på 14 år, b lir det ikke så
mye reising nå om dagen. På fritiden min tilbringer jeg mest mulig tid
sammen med de menneskene som er viktigst for meg;
mine nærmeste venner og familie.
Bjørn S

Arouj i resepsjonen
Arouj er en hyggelig dame som for tiden jobber i
resepsjonen. Hun blir dermed en av de første du
møter på når du kommer til skolen vår.
Det å være resepsjonist er en viktig jobb og det er
viktig for oss elever at vi blir tatt godt imot.
Du tror kanskje at det eneste man gjør som
resepsjonist er å sitte bak en pult og ta telefonen,
men i vårt tilfelle må man også være flink til å se
rundt seg og være der for den som trenger din hjelp
Jeg tror vår nyeste resepsjonist
besitter mange av de kvalitetene man må ha for å
gjøre en slik jobb.
Vi ønsker henne velkommen og håper hun vil
like seg her!
Elin

Ut på tur – aldri sur!

Norsk 2- gruppene benyttet finværet tirsdag 22. oktober til
aktivitetsdag ute
Initiativtakerne, lærerne Marina og Karen og miljøterapeut
Anniken, hadde invitert deltakerne i norskgruppene sine til tur
og natursti, og pølsegrilling ved Sognsvann. Det ble en
vellykket dag i fint, kaldt vær.
Foto: Lisa Asplund, Stian Andersen, Karen S Jensen

Operasjon Dagsverk - OD
OD-ukene er godt i gang. Vi
gjentar suksessen fra i fjor og
arrangerer loppemarked i
kantina.
Det blir også salg av kake og
vafler til inntekt for OD.
OD blir avholdt 2 uker slik at alle
som vil kan få muligheten til å
delta.

I år vil OD pengene gå til
ungdom i Palestina.
Vi håper det går bra og at vi slå
rekorden fra i fjor!
Elin

Musikkverkstedet på Rockovery Oslo, 17. oktober

Vi klipper fra http://www.rusfeltet.no/rockovery-som-del-av-recovery/#.W9mE-ddKjIU
«For tredje år på rad markeres Verdensdagen for psykisk helse med Rockovery i Oslo. På Sub Scene var hele ni
band på programmet. De ga det stappfulle lokalet med tilhørere to timer med frisk, groovy, lidenskaplig og sjelfull
musikk.
Det er i dag mange mennesker i Norge som har tilbud om musikkterapi gjennom rus og/eller psykisk
helsetjenester/behandling. De spiller instrumenter, synger, skriver sanger og spiller sammen. Rockovery er en
arena som gir dem mulighet til å spille musikken sin på en profesjonell scene, foran et engasjert publikum.
Rockovery skal bidra til å spre glede og skape lyspunkt i hverdagen, ved å gi deg lyden av levd liv og ekte
spilleglede. Arrangementet er knyttet til, og støttet av Verdensdagen for psykisk helse»

Her bidro altså Musikkverkstedet; Elisabeth, Winnie, Heidi, Martine, Magnus, Henning, Hans Jacob og
Caroline (skjult bak trommerne), til stor applaus fra et fullsatt konsertlokale ☺

Månedens oppskrift
Torbjørn ville gjerne komme i AvisN. Til gjengjeld fikk vi en av oppskriftene som ble prøvd ut på
treningskjøkkenet. Torbjørn og Kalle forsikret oss om at suppa var god!

Fiskesuppe
2 gulrøtter
6 dl fiskebuljong
2 dl melk
2 ss hvetemel
ca 100 g rød fisk uten bein (ørret eller laks)
ca 100 g rød hvit fisk uten bein (torsk eller sei)
1 dl frosne erter
Eventuelt litt salt og pepper
1 ss klippet gressløk

1 Skrell gulrøttene og del dem i små biter
2 Kok opp fiskebuljong i en kjele og legg gulrøttene oppi
3 Rist sammen melk og hvetemel i et glass med lokk, og
hell jevningen i en tynn stråle i suppen mens du rører
godt.
4 Skjær fisken i små treninger. Ha terningene i suppen
sammen med ertene
5 La suppen småkoke i ca 5 min til fisken er ferdig
6 Smak til om suppen trenger litt salt eller pepper
7 Klipp litt gressløk over til slutt
Server fiskesuppen sammen med brød eller flatbrød

Månedens dikt

Hun fløy mellom fjell som en sommerfugl
Hun synger, danser og nyter livet
Sola skinner på henne
Så våkner hun grytidlig og alt blir borte
Hun er igjen i hverdagslivet sitt .....
Hira

Phishing – hvorfor blir vi lurt?
«Alle kan bli lurt» til å tro noe som i etterkant viser seg
ikke å stemme. En av måtene som har blitt mer brukt i den
senere tid er Phishing, på norsk også kalt nettfiske eller
phiske. Uttrykket kommer fra en betegnelse på digital
snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon,
som passord eller kredittkortnummer.
«Uttrykket kommer fra engelsk fishing, der f-en er erstattet
med «ph», som er vanlig hackersjargong» forteller Wikipedia
på sine nettsider. Her kan du også lese om hvordan denne
formen for kontakt har blitt brukt for å lure brukere til å oppgi informasjon de vanligvis ikke ville ha gitt fra seg –
noe som gjør den mer og mer brukt per nå.
Lett å bli lurt?
På slike «fiskeforsøk» blir informasjon sendt ut til mange personer, gjerne med en fiktiv epostadresse som ligner
på den opprinnelige tilbyderen av tjenester på nettet. Om du ikke allerede har fått og lest slike e-poster har du
vært heldig, men det er noen ting som man bør tenkte på om noe virker usannsynlig/galt:
• Sjekk avsenderen av e-posten, er det noen du kjenner eller allerede har i din adressebok
• Lenker som blir sendt til deg kan sende deg til andre steder enn hva du tror vil skje
• Sjekk hjemmesiden på den det ser ut til at den kommer ifra, uten å trykke på lenken i eposten. På noen
av disse kan det komme spørsmål om å fylle inn personalia og kredittkortinformasjon, vær forsiktig
• Sjekk om det er en riktig e-postadresse som den kommer ifra, typ: ending på nettadressen og
domenenavn
• Om noen ber deg om hjelp – prøv å sjekke opp om det faktisk er behov for hjelp til vedkommende eller
om det er en «feilsendt henvendelse»
Flere av nettleserne vi har tilgjengelig på maskiner har advarsler oss om det er en side som viser seg ikke å ha
den rette tilkoblingen/adressen i forhold til om det kan være noe som ikke stemmer for bruk av informasjon til
nettsiden.
Bjørn S

Apple Watch
Årets lansering av de nye Apple produkter bød ikke på de største overraskelsene. Skuffelse var en
følelse mange av oss satt igjen med, etter å ha sett eventet. Man hadde forventet at apple ville slå
tilbake etter at det ble kjent at Apple senket farten på sine eldre iPhoner, tidligere i år.
Derimot var presentasjonen av Apple Watch svært imponerende.
Den har finesser som:
Innebygd mobildata, slik at du kan dra på treningstur uten
mobilen, mens du allikevel har muligheten til å ringe eller
sende sms, eller lytte til musikk. Årets nye modell klarer
seg nå like godt på egenhånd, og er ikke avhengig av at
man har en iPhone slik tidligere modeller (men uten iphone
vil man ikke kunne ta i bruk absolutt alle funksjoner, fordi
mye av dataene fra klokken lagres på iPhonen).
Walkie-talkie funksjon, gjør at du kan kontakte venner som
befinner seg i nærheten, uten å bruke tellerskritt.
Du vil få beskjed om det er noe galt med hjerterytmen din,
og du kan enkelt ta en profesjonell måling av hjerterytmen.
Nye Apple Watch er forbedret på alle områder.
Den viser til og med tiden!
Skal du gå til innkjøp av en, må du ut med ca 4500 kr
Eivind H.

Ta vare på havet
Vi har her på jorden et fantastisk sett å leve på, med både land, himmel, skyer og ikke minst havet. Gjennom
våre år her har vi brukt og gitt til jorden vi lever på. Denne planeten er per nå den eneste vi har, både med hav
og land.
Nå er havet blitt fylt opp av “alt vi har kastet uti” det!
Selv om noe synker (og kjennes forsvunnet) blir det ikke borte fra jordens værende). Mange av oss har nok
mistet noe i vannet og sett det forsvinne ned mot bunnen (gjerne så langt ned at vi ikke kan se det lenger), men
det blir ikke borte fra verden av den grunn er jeg redd. Nedbrytningstakten i vannet er mange ganger lavere enn
“på land”.
Tang og tare legger seg over hva vi mister/kaster uti havet, noe som er naturlig for vekster i havet. Dette gjør at
vi ikke legger merke til dem på samme måte som hva vi har liggende rundt oss.
Rydd en strand
I Norge har det de siste årene vært arrangert samling av avfall på strender og kysten. Det er en lørdag i
året hvor det oppfordres til å bevare strender rundt oss for å holde det mer hyggelig og rent – uten avfall
“flytende rundt oss” i skjærgården. På denne dagen kan du selv se hvor mye skitt som ligger i strandkanten om
du er på et “uryddet” område.
Målet til WWF er at:
• Sette av større ressurser for å rydde opp i havet
• At det i Norge vil bli satt grenser for hvordan plast blir behandlet i fremtiden
• Sette strenge grenser for hvordan avfall skal tas vare på fra andre land uten de ordningene vi har her
• Vi må sette grenser for vårt eget avfall, sortering og lagring også - selv om vi allerede har kommet
forholdsvis langt i delen med avfallet
Bjørn S

Lommeuret
Min kjødelige far ble født i 1917 og var vel konfirmant en 12 til 15 år senere.
I konfirmasjonspresang ble han av sin rike onkel forært et enkelkapslet lommeur i sølv. (Onkel Magnus var
gullsmed må vite) med følgende beskjed: Nå gutten min, her får du et kronometer, nå må du alltid huske å
være betids.
Forsto dere det, modernitære?
Et lommeur er et ur til personlig bruk til å bæres i lommen,
forkynner Wikipedia. De var særlig populære på 1800 tallet
men ble utover 1900tallet avløst av de mer sporty
armbåndsurene.
Lommeuret bæres gjerne i en vestelomme. Eller har
man dongeribukse finnes der på høyre side en egen
klokkelomme spesielt beregnet for lommeuret.
I dag bruker man gjerne andre typer remedier til å avlese tid,
som for eksempel mobiltelefoner eller som
fortalt Apple Watch.
PS: kronometer er da en type ur spesielt sertifisert av
Sveitsiske ur-myndigheter, som godkjent sveitsisk kvalitet må
vite.
esp

Espens epistler
Drømmer
Drømmer er gratis,
Og “nothing beats brain for entertainment”
Men å virkeliggjøre drømmene sine kan være dyrt,
og ofte unødvendig bry.
Det er dessuten ikke så bra at andre skor seg på ditt
indre liv.
På dine drømmer!
Det er faktisk en form for åndelig utbytting,
En form for sjelelig tyveri.
Så behold dine drømmer for deg selv,
Og gi dem ikke bort.

Blingse på partituret

Min mor hadde en arbeidsgiver som
hadde vært syk og som var blitt alvorlig
redd for smitte.
Spesielt i forbindelse med mynter og
pengesedler og det disse førte til av
kroppskontakt.
Dette var på 50 tallet og han hadde hatt
poliomyelitt som var en utbredt og farlig
sykdom den gang.
Dette problemet hører vi ikke mye av i
dag. Vi har ikke den nærheten som
penger i fysisk form innebærer.
Vi har bankkort og “vipps”.

Dere må ta meg med i beregningen når dere stiller
diagnoser doktorer,
Ikke blingse på partituret!
Jeg er en frafallen schizofren,
en amatør av en manisk depressiv.
En klønete psykopat. En selvutslettende narsissist,…...
Men, og der er alltid et men, “ a second thought.”
Det er det menneskelige, tingenes egentlige iboende
natur, psykologien,
I dag og for evigheten, unntaket som besmitter regelen?
Sånn føles det i hvert fall.

Av og til savner jeg den gamle tiden,
ja, ganske ofte faktisk.

Gyteferdig

Fornuften

Jeg gyter helst ved fjøre sjø
Og tett oppunder land.
De store dybder er ikke for mine tanker
Å formere seg i.
Da synker rognen straks til bunns.
Eller blir tatt av strømmer utenfor min kontroll.
Den får ikke tiden den trenger til å godgjøre seg
og bli befruktet av ditt sinn.

Fornuften og intelligensen, det
rasjonelle
Er en form for bedøvelse.
Forklaringer en lise.
Så det ikke skal gjøre så vondt å leve.
Jeg liker å ha dem som en mulighet,
Mer enn som en realitet.
Så får heller virkeligheten ta pusten
fra meg så lenge.

Før kunne man tenke og drømme
at femmeren din eller 10-kronestykket
hadde vært i lommen til en skjønn
jomfru, og båret nesten inntil kroppen.
Nesten inntil huden hennes.
Tenk i gamle dager kunne sånt
frembringe poesi!

Brenne for
Før het det å “brenne for” noe når en levde og åndet for en sak.
Og det het å “brenne inne med” hvis en ikke fikk virkeliggjort sine ideer.
Nå i det moderne heter det å “brenne ut.”
En lite hyggelig spådom.
Språket former oss mer enn vi former språket.
Og blir etter hvert både mulighet og realitet.
Så gi oss noe bedre takk!
Før vi brenner.

Dyr jeg møtte, giraffen
Forskere finner visst ut så mangt
og de har også funnet ut giraffbarna
arver de fine tegningene de har på
kroppen etter sine mødre.
Far er her til liten nytte som ellers
i dyreverden. Det er mor som teller.
Giraffen er hjemmehørende på
stepper og savanner i Afrika sør
for Saharaørkenen.
De kjennetegnes av den lange
halsen. Og de fine rutete
tegningene.
Halsen bruker de til å nå opp til
løvverket i akasietrærne, som de
livnærer seg av.
Jeg har hørt fortalt at de har ganske
høyt blodtrykk for å kunne
transportere blodet gjennom den lange halsen.
Men like mange virvler som andre pattedyr selvsagt.
Deres nærmeste slektning i dyreriket er Okapien.
Men den har mye kortere hals.
Et originalt dyr og et ganske vilt påfunn fra gud
er den i hvert fall.
Ved siden av elefanten og flodhesten, løven og
neshornet, noe av det mest afrikanske jeg kan tenke
meg.
ESP

Om ADHD/ADD

Vi med ADHD blir ikke sint,
vi blir fly forbanna.
Vi blir ikke triste,
men vi blir totalt knust.
Ikke blir vi litt glade heller,
men vi blir overlykkelige.
Det jeg mener er at følelsene våre
er så sterke,
vi går inn i alt med livet som innsats.
Det er fryktelig slitsomt,
men samtidig så tror jeg det er en bonus.
At vi lever og opplever
mye sterkere enn andre,
på både godt og vondt.
Når jeg sørger er mitt hjerte
knust i tusen biter.
Alt jeg gjør, gjør jeg mer.
Alt jeg ser, er skarpere.
Alt jeg hører, er vakrere og vondere.
Elsk meg for den jeg er.

Sendt inn av Kristine Sortåsløkken

Professor Tanke
I gamle dager var det vanlig å gjøre narr av og karikere dumhet i samfunn og
øvrighet i satiriske tegninger og tegneserier. Selvsagt med litt lunhet og godhet
også for de karikerte.
En professor ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim var modell for stripen
“Professor Tanke” tegnet av serieskaperen og tegneren Ivar Mauritz Hansen,
om en svært distre og muligens tanketom professor.
Serien ble først lansert i avisen Tidens Tegn (senere Verdens Gang)
Lørdagsnummer i årene 1924-27 men har senere funnet veien til hefter.
Selv om stripene er gamle, har de absolutt gyldighet i vår tid. De er tidløse som
all god satire. Menneskeheten forandrer seg kanskje men da på det ytre,
dumhet og dårskap er et evigvarende fenomen og kan oppfattes så vel av gamle
som nye lesere.
Mauritz Hansen er en av pionerene i norsk tegneseriekunst og ved siden av
“Professor Tanke” er han mannen bak serien “Nils og Blåmann” om den
foreldreløse gutten Nils og geitebukken hans. En klassiker i norsk kulturhistorie,
som var å lese i ukebladet “Illustrert” i en årrekke.
Mauritz Hansen livnærte seg også som reklametegner og illustratør og tegnet blant annet annonser og plakater
for såpefabrikken Lilleborg og var formann i “tegneforbundet” i årene 1927-28.
I disse dager hvor intelligens og kunnskap settes i førersete for vår utvikling, kan det å se litt lunt humoristisk
på intelligentsia og professortyper igjen ha en mening. En skal i hvert fall ikke ta seg selv så selvhøytidelig og
kan trenge å ha et skrått blikk på utviklingen. Der kan Mauritz Hansen kanskje hviske oss noen sannhetsord i
øret.
ESP

Månedens musikk v/ESP
Skøyerstreker i punkens år.
Året er 1979, vi har fått punk og new wave, og Richard Hudson og John Ford, "føre dette" blant
annet Strawbs og Hudson Ford stikker frem foten og får suksess med to tulleplater i punkestil.
Et slags skrått blikk på punk og new wave i spedd kjærligheten til den nye musikkformen,
som de kanskje også blir nødt til å spille for å tjene til sitt daglige brød.
Det starter med hit-singlen: Nice legs,
shame about the face, som slår an tonen
i dette Hudson Fordske fleipeuniverset.
Men platene Bad habit 1979 og
Suspended animations året etter,
er forseggjorte og til dels ganske
morsomme. Om kanskje brysomme
for puristene.
Suksessen uteblir da heller ikke,
fulle hus bl.a i Canada, hvor de fyller
stadionarenaer og store konsertsaler.
John Ford og Richard Hudson hadde
lang fartstid i britisk rock. Beat,
psykedelia , prog og altså her new wave.
Grupper som Elmer Gantrys Velvet
Opera, Strawbs og Hudson Ford og så
Monks, for det var det de kalte seg med
sin punk-flørt.
Studiomusikere hadde de også vært,
bl.a for det innflytelsesrike men relativt
ukjente Sparks labelet.
Som et tvillingpar herjet de britisk underground og avantgarde på 60- 70- og 80-tall.
I dag er de hver for seg. John Ford opptrer tidvis som soloartist og kommer nå og da med nye plater
og Hudson,, han driver visst litt på hobbybasis han også.
Det var bassen som var hovedinstrumentet ti John Ford, han var regnet som en av Storbritannias
fremste på instrumentet, trommer var Hudsons, men begge trakterer de fleste instrumenter som er i et
rockeband og synger i tillegg.
Plate etiketten Angel Air, artistenes eget plateselskap, har gitt oss den siste av de to Monk platene i
re-utgivelse med en håndfull ekstraspor, Jeg kjøpte min for noen år siden men den er fremdeles der vil
jeg tro og evig like aktuell. Et godt flir forlenger som kjent kjeften så bestill den promte!
PS: Bonussporene er bl.a hentet fra en 3dje LP med bandet som aldri kom ut. Velbekomme!
Vi slår et slag for Espens blogg igjen!
https://espmusikk.wordpress.com/ Nye artikler hver uke!

Fotokonkurransen - Høst

Juryen har sett på alle bildene
som kom inn til fotokonkurransen,
og valgte til slutt ett vinnerbilde.
Det var mange flotte bilder, og alle
fortjener å komme på trykk!
Du ser dem her på de neste sidene.
Tusen takk til alle som sendte inn!
Vinnerbildet finner du på siste side.
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En gammel kjenning i selskapet , sugerøret
Fra min (og sannsynligvis din) barndom ble det brukt sugerør
for å gjøre festen litt fin og artig, men det skaper store
mengder unødig søppel.
Wikipedia sier: “Et sugerør er en avlangt og hul sylinder som
benyttes til å drikke væsker med. Moderne sugerør er gjerne l
aget i plast mens eldre sugerør var laget av strå eller papir.
Samer har brukt sugerør laget av fuglebein.”
Utfordringen er også at sugerør lages av plast som ikke kan
gjenbrukes senere til noe nyttig heller. Ofte kommer denne
plasten fra oljebasert innhold uten at det kan brukes til noe i
etterkant grunnet sammensetningen.
Oppslag på nettet
Ved et søk på “det siste sugerør” kommer det opp flere artikler
som handler om tema, plast, (ikke) gjenbrukbart, avfall og
innhold i blant annet sugerør.
På den norske Wikipedia artikkelen var det en tynn liten
artikkel om tema med innhold av hva sugerør inneholder og
hvordan de lages, mens på den engelske siden var det mer
nyttig (om du vil vite mer...).
Den engelske siden viser at det finnes mange typer plast
som brukes til blant annet sugerør.
Alternativer?
Ja, det finnes, men de var ikke så godt kjent for meg når
denne artikkelen ble skrevet. Noen av alternativene til de
vanlige sugerørene er: bambus, glass, metall, stål, halm,
papir eller kanskje pasta – dette er noen av de som er
presentert på den engelske wikipedia sin side.
Miljøforkjempergrupper har ment at det må legges bedre
til rette for at vi som forbrukere skal kunne velge andre måter
å unngå å måtte kaste fra som noe, som vi bruker utrolig kort
før det ble søppel av saken. Selv om det (sannsynligvis) er en
prinsippsak at dette er noe vi gjør så ofte, avfall blir det av mye
gjør her på jorden – selv om det er noe vi kan ha i bakhodet
fremover i tid.
Det forskes nå på andre typer plastsammensetninger, både for å ha stivheten i sugerøret samt ha den
kvaliteten som trengs for å “gjøre jobben”.
Har du noen forslag til andre måter å gjøre denne arbeidsoppgaven på?
Fun facts:
• Det eldste sugerør/drikkerør antas være funnet i en Sumerisk grav, det går 3000 før Kristi fødsel
• Flere steder nevnes det at det kan være de første sugerørene som ble brukt var laget av strå
• Noen bedrifter ønsker å avslutte bruk av plastsugerør. Et av disse er Scandic Hotels (Nordens
største hotellkjede) som har besluttet å fjerne sugerør og cocktailpinner i plast fra alle sine 280
hoteller for å redusere mengden unødvendig plast - dermed redusere produktenes skadelige
påvirkning på miljøet med 1,3 millioner sugerør.
Bjørn S

Månedens bilde - HØST

Vigdis Bell vant fotokonkurransen med dette flotte høstbildet!

