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November måned

Månedens miljøtips

November er en kald måned og det er mange av
oss som venter på at snøen skal komme. November
er den 11. måneden i året og har 30 dager.
Noen merkedager i november:
Black Friday
Thanks giving
Amerikansk valg
Movember

Drikk vann fra springen!

Deltakerundersøkelsen 2020
Rektor har ordet
Kjære alle, november er her og Halloween har
nettopp blitt markert i forsiktige
smittevernvennlige former. Det har vært FNdag, OD-dag, verdensdagen for psykisk helse
og klokka er stilt tilbake en time så det blir litt
mer dagslys. Her på skolen har vi studenter i
praksis og forsøker å ha mest mulig vanlig
skole, selv om vi skal være enda mer forsiktig
enn tidligere. Det betyr bl.a at noen får digital
undervisning hjemme. Vi håper dere føler dere
trygge på skolen når alle regler blir fulgt.

Si din mening om det som er viktig for å lære og
trives i opplæringen!
Deltakerundersøkelsen er en spørreundersøkelse
hvor du får si din mening om det som er viktig for å
lære og trives i opplæringen.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen.
Deltakerundersøkelsen er en anonym undersøkelse.
Det er ikke mulig for noen å finne ut hva du har svart
på spørsmålene.
Læreren din vil hjelpe deg, og gi deg et brukernavn
til undersøkelsen. Du kan også få hjelp til å
gjennomføre undersøkelsen av
deltakerkontoret/rådgiverne i 1. etasje, Saima i
resepsjonen, bibliotekar Wenche eller assistent
Anniken.
Du kan svare i perioden: 2. - 20. november 2020

Det vil bli gjennomført deltakerundersøkelse i
november der dere kan si deres mening om
skolen og tilbudet her. Passord får dere i
resepsjonen.
Forrige mandag hadde vi deltakerråd hvor ulike
saker blir tatt opp til drøfting, både hvordan
skolen håndterer koronakrisen og hva vi kan bli
enda bedre på rutinene. Vi leste brev og sendte
hilsen til skolens fadderbarn, Sokhun Say, fra
Kambodsja. Han er 13 år gammel.
Deltakerrådet er åpent for flere dersom dere vil
delta og diskutere aktuelle saker på skolen vår.
Neste møte er mandag 7. desember kl 12 – 13 i
Biblioteket.
Jeg ønsker dere alle en trygg og god november
måned!
Vigdis Bratfoss, rektor

Karen – superbruker, av Wenche på biblioteket
Karen er ei morsom superbruker av biblioteket vårt. Så blid. God til å fortelle om bøkene hun leser.
I pausene på skolen går hun ofte langs hyllene i biblioteket. Hun leser "vaskesedlene" på både bøker og
lydbøker."Vaskeseddel" kalles det som står bak på omslaget av boken eller lydboken.
Dette er tekst som forteller hva bøkene handler om.
Karen liker både morsomme bøker, lettleste bøker og faktabøker. Opptatt av mye som foregår både
innenlands og i utlandet er Karen.
Her ser dere Karen i T-skjorta hun hadde på for å minne om
TV-aksjonen som var midt i oktober.
TV-aksjonen i år skulle være til hjelp for WWF`s arbeid om å
bekjempe plast i havet.
WWF er forkortelse for World Wildlife Fund –
Verdens naturfond.
TV-aksjonen måtte være digital pga koronapandemien
dette året.
Ingen skulle gå rundt å ringe på dører for å samle inn penger.
Heldigvis var det allikevel mange som ga penger til prosjekter
rundt om i verden så havet kan bli renset for plast.
Kvelden da den digitale TV-aksjonen avsluttet sendingen på TV,
var det allerede samlet inn 215,6 millioner kroner.
Da var det mange glade mennesker rundt omkring i landet vårt.
Og andre steder.
Det er mange som ønsker å ta vare på miljøet.
Og passe på at dyr og planter til sjøs har det bra.
Det er bra å bli minnet om hvor viktig der er med mindre bruk
av plast for alle.
Kari Traa trøya som Karen har på under T-skjorta denne dagen er på fordi Kari Traa er imot vold.
Vi skal alle være greie å snille og ta vare på hverandre. Dette forteller også Karen om.
Filmer trenger ikke Karen å låne f.t. Det er mange filmer hun liker å se, men nå er det så mange bøker å
lese, og lydbøker å lytte til, så filmene får vente, sier hun.
Sprek er Karen, går turer, og holder på med både idrett og musikk. Tenorhorn er et musikkinstrument
hun liker.
Og det nye biblioteket i Bjørvika; der har Karen vært, allerede. I alle etasjene, tror hun. For hun gikk ned
til det åpne magasinet, og oppover og oppover i det enormt store bygget.
Der er det gøy å være. Anbefales.

Takk, Karen. For alt du forteller, og for at du er så blid og grei med mennesker og dyr du møter på. WA

Seks i Nydalen, intervjuet av Nikko
Spørsmål 1: Hva heter du og hvor gammel er du om du vil svare på det?
Spørsmål 2: Hvor bor du?
Spørsmål 3: Hvilken årstid liker du best, og hvorfor?
Spørsmål 4: Liker du fotball?

1. ANNIKEN, 43 år
2. Vålerenga
3. I det siste har jeg tenkt litt på høsten,
men sommeren er fortsatt den årstiden jeg liker best,
selv om høsten er fin.
4. Ja, det gjør jeg, heier på Arsenal.

1. ANDERS, 26 år
2. Lambertseter
3. Vinteren
4. Ja, jeg liker fotball.
Mitt favorittlag er Strømsgodset.

1. SAIMA (det har jeg ikke lyst å svare på,
men okey da, 48 år).
2. Holmlia
3. Alltid likt våren best,
og sommeren hvis det ikke er for varmt.
Våren er fin for da vokser alt så flott. Liker ikke høst.
4. Liker ikke å spille fotball selv,
men har to barn som heier på Manchester United og
Liverpool.

1. ELIN, 53 år
2. Strømmen
3. Liker vinteren best, for da kan jeg gå på ski.
Men, da må det være ordentlig vinter. Er det dårlig med snø,
kan det bare la være.
4. Nei, ikke noe spesielt,
men i min ungdomstid heiet jeg på Liverpool.

1. BJØRN, 39 år
2. St. Hanshaugen
3. Jeg liker høsten, for da er det så fine farger.
Da er det så klar og rå lukt.
4. Nei, jeg liker ikke fotball.

1. HEIDI, 62 år
2. Nittedal (Norges fineste kommune)
3. Før likte jeg vinteren best, er veldig glad i å gå på ski.
Men nå liker jeg sommeren aller best
og synes det er deilig når vinteren ikke er for lang.
4. Nei, det gjør jeg ikke.
Men jeg har et engelsk favorittlag, det er Everton.

Et skritt videre med Tachikawapedagogikk
Vi er fortsatt i en uvanlig og krevende
situasjon pga. korona. Vår lærer Mika
måtte tenke igjen hvordan hun trygt kunne
holde kurset i Tachikawapedagogikk.
For det er jo flere som er interessert i
denne pedagogiske metoden.
Takket være hjelp fra Justyna som gjør
rent matter og annet som trengs til kurset,
fikk vi til kurset 20. oktober.
Vi brukte også munnbind og håndsprit.
Det var 9 deltakere til sammen, én var fra
Ragna Ringdals dagsenter,
musikkterapeut Anne Torø fra
Rosenholm skole, og to pårørende
til en elev fra en skole.
De siste var interessert i Tachikawapedagogikk og ble med digitalt i første
del av kurset der Mika forklarte
tankegangen i denne metoden.
Fra vår skole deltok Bitten, Herman,
Ingrid, Mari og Tim.

Programmet var lagt opp til både for nybegynnere og viderekomne.
Temaet denne gangen var pustekontroll, avspenning og hvordan man bruker hender og armer.
Det siste rakk vi ikke, for vi måtte gå gjennom øvelser med ryggen og magen.
Alle kursdeltakerne øvde med hverandre, kjente på egen kropp hvor og hvordan man legger hender for
at den andre blir mer bevisst på de ulike delene på magen og ryggen og puster stødig og dypt.
Kursdeltakerne lærte også hvordan de måtte passe ikke bare på andres kroppsstilling, men også sin
egen arbeidsstilling for å ikke belaste ryggen. Dette er også viktig for å kunne praktisere øvelser på en
riktig måte.
Til sist øvde vi med nakken. Mika har observert at mange elever er stive i nakken og noen ofte bøyer
hodet på den ene siden.
Gjennom øvelsene i Tachikawapedagogikk har elevene lært å holde hodet på mer avslappet stilling.
I evalueringsskjemaet ønsket fire av
kursdeltakerne mer tid. Til våren 2021
ønsker Mika å drøfte med ledelsen
i skolen om det er mulig å holde et
dagskurs for viderekomne.
I tillegg jobber hun med et bokprosjekt
for å oversette og utgi en lærebok om
Tachikawpedagogikk til norsk.
Etter planen skal boken utgis
høsten 2021. Boken blir til stor hjelp
for de som ønsker å lære mer om
denne pedagogiske metoden.

Mika

To deltakere med hjemmekontor – av Elin
I disse dager da smittetilfellene bare stiger og stiger er
det mange som velger å ha hjemmekontor.
To ting som er obligatorisk for mange når de sitter på
hjemmekontor er kaffe og en pc, …..og mens jeg
skriver dette er macen min på vei til å gå tom
for strøm…….
Elin, Bjørn og Eivind i Avisgruppa jobber mest
hjemmefra, og har kontakt med lærerne og
medelevene vi teams, mail, sms og telefon.
Elin har intervjuet Bjørn og Eivind om hjemmekontor
Eivind; Hvordan tror du denne pandemien kommer til å påvirke oss skolemessig eller
jobbmessig?
Vi ser at enkelt velger å unngå sosiale samlinger og folkemengder, grunnet frykt for alvorlig sykdom,
eller nærstående i risikogruppen.
Kan du nevne noe av det som er bra med å ha hjemmekontor?
For meg føles det friere, og betydelig nedkortet reisevei
Hva er det du savner med å ikke være på skolen
Jeg savner alle de hyggelige lærerne og elevene, Dessuten er det sosiale aspektet dypt savnet
Mange som har hjemmekontor etablerer ofte noen uvaner. Hva vil du si dine er?
Hmmm, det er sikkert noen, men jeg kommer ikke på noe akkurat nå.
Har du derimot noen styrker?
Føler jeg har selvdisiplin, og at jeg takler situasjonen godt.
Bjørn, Kan du nevne noen ting som er bra med det å ha hjemmekontor?
Det er lettere å konsentrere seg om oppgavene ettersom det er mindre bråk rundt oss til tross for at
man også savner det å være med i gruppen.
Hva er det du som person savner ved å ikke være på skolen?
Treffe andre, høre deres synspunkter og ha en samtale med dine medelever.
Blir ting blir vanskeligere når man har sittet hjemme over en lengre tid?
Vi håper jo ikke det og derfor er det viktig å føle seg inkludert og ivaretatt. Ved å få delta og komme
med innspill (samt å lære seg nye ting) ønsker vi å lære nye ting og tilpasse oss nye regler
for samarbeidet i gruppen. Mat må vi ha og trening gjøres så godt det lar seg gjøre - litt er bedre enn
ingenting.
Mange som har hjemme kontor etablerer ofte noen
uvaner. Hva vil du si dine er?
Glemmer å spise eller det å miste oppfattelsen av tid.
Og har du derimot noen styrker?
Vi må lære oss å forholde oss til nye rutiner, holdninger
og pågangsmot får seg en test på om vi henger med i
hverdagen.
Har du noe gode hjemmekontortips?
Kom deg opp om morgenen - prøv og følg dine daglige
rutiner - forsøk å holde kontakt med andre mennesker
via digital samtale og finn deg gjerne noen å bruke tiden
på som gir deg noe.

Sommertid/vintertid
Hva synes du om ordningen med å stille klokka frem og
tilbake?
Søvnforskere ved universitetet i Bergen har avdekket at
kroppen har det bedre med vintertid.
Grunnen til dette er sannsynligvis at vi ved vintertid har
det lysere om morgenen og mørkere om kvelden. Fra et
helsemessig perspektiv er det bedre for kroppen med
vintertid,
fordi dette er i tråd med døgnrytmen.
Tidligere trodde man at vi sparte energi ved sommertid. Dette har vist seg å ikke være riktig.
På en annen side er det klare fordeler med lysere sommerkvelder. Bare tenk på fjellturen en sen
sommerkveld, eller fisketuren i solnedgangen.
Siden 1980 har vi i Norge vekslet mellom sommer og vintertid.
I EU-landene stemte 80% for å avskaffe ordningen. Norge vil trolig følge etter EU.
Det kan derfor bli siste gang vi stiller klokka.

Eivind H

Drikkevannskvaliteten i Oslo
Nyt klart og godt drikkevann i Oslo
I Oslo har vi velsmakende vann som kommer rett ut fra springen. Dette er ikke alltid tilfellet alle steder,
men oslobeboerne kan være stolte av hvilken kvalitet vi har “rett ut i fra springen”.
Ved å bruke fornuftig en omtrent gratis vare må vi være påpasselig på at vannet ikke blir tatt for gitt.
God vannkvalitet er noe som ikke alle har tilgang til, og vi burde være takknemlig for hva vi har fått
omtrent gratis. Kanskje vi burde arrangere en vann-festival?
Nyt det og skjenk en tanke på den lange vei fra damp og fuktighet til skyer, regn, dråper, samling av
større mengde vann - ført ned i bakken igjen, lagring og kilder som kommer fram igjen til elver og filtrert
drikkevann til slutt
Les mer om drikkevann i Oslo på https://www.oslo.kommune.no/vann-ogavlop/drikkevannskvalitet/#gref

Bjørn Samdal

Bli kjent med kommunikasjonsgruppa
Kommunikasjonsgruppa er en gruppe med 5 elever og 2 lærere. Timen er på onsdager fra 12:45 til
14:30. Tim, ene læreren, forteller at gruppa jobber muntlig og med forskjellige oppgaver. På spørsmål
om hva målet til kommunikasjonsgruppa er kan Jessica, som er elev i gruppa, si at målet er å
kommunisere. Dette sier Tim seg enig i og slenger på «med tale og talemaskin».
Bruker alle et kommunikasjonsmiddel?
- Nei og ja, sier Henning – elev i kommunikasjonsgruppa.
Han bruker Snap Core.
- Ja, begge deler, sier Jessica, med talemaskin i hånden.
Hva gjør dere i kommunikasjonsgruppa?
- Vi leker, sier Jessica.
- Vet ikke helt, sier Ahmad, elev, og ler når læreren spør
om han sover i timen.
- Vi kommuniserer og beskriver/forklarer ting, forteller Henning.
- Vi bruker fantasi og tenker. Vi er noen ganger stille og lytter,
og stiller spørsmål og svarer med talemaskin, sier Tim.

Alle er enige om at kommunikasjonsgruppa er gøy.
Lærer Ingrid sier det er en veldig fin gruppe.
Tim
gleder seg til onsdag 12:45. Han forteller også videre at
Ingrid og han har ansvar for at gruppa går riktig vei og
har kontroll på timen.

Er lærerne kule? Gruppa ler.
- Vi jobber bevisst dårlig (som lærere)
slik at elevene må jobbe hardere, tuller Ingrid og Tim
- Dårlig. Haha, sier Henning.
Er lærerne noen ganger barnslige?
- Det kan jeg ikke forstå, sier Ingrid og ler.
Både Jessica og Henning er enig i at de noen ganger
er barnslige.
- Ja, vi er vel det. Kommunikasjonsgruppa
må få være barnslige, sier Tim.
– Barnslige, men enormt dyktige.

Nikko

Hennings spalte: Visste du det? ……
Visste du at
….havørn er en fugleart med vingespenn på
2.5 meter og veier 4.7 kilo?
Den er vår største rovfugl og mektigste fuglen
i lufta. Havørn finnes i nesten alle land.
Den har spesialisert seg på å fange fisk,
ca. 90 prosent av det den spiser er bare fisk.
Den kan plukke fisk rett ut av vannet
med ekstrem presisjon.
Mora må skaffe seg ca. fem fisker om dagen
for at ungene skal kunne vokse.
Den er svært forsiktig når den jakter,
fordi når den jakter på harde bakken
kan små feilvurderinger være dødelige,
Den bruker vingene til å justere retningen.
Havørn har ikke bra syn i starten, men synet blir bedre etter hvert. Voksne havørn har skarpt syn og
kan se veldig langt; dette gir et fint fortrinn i naturen slik at de kan oppdage byttedyr.
Ulempen er om de får sola i øyne da vil det ødelegge synet deres. Men de har store øyebryn som
fungerer som skygge. Men dette har også sine ulemper, øyebryn blokkerer dem fra å se fram.
Ofte kolliderer de med menneskers skaperverk!
Visste du hunden din kan ha smerter i munnen uten at du merker det?
Grunnen til dette er at det er mange sykdommer i munnen
som er svært smertefulle og det er ikke lett for eieren selv
å plukke det opp fordi de lurer oss med å tygge på den siden som ikke har vondt eller bare svelge uten
å tygge
Veterinæren Linda Moore sier at nå man tar røntgenbildet
av en hund, så kan man se hva som ligger under
tannkjøttet, og da kan man se en hund som har store
skader på tannrøttene og store betennelser og mye
smerter.
Slike tenner må trekkes slik at hunden slipper å ha det
vondt, Tenner kan være knekket på tvert, noe som gjør
kjempevondt.

https://www.anicura.no/fakta-og-rad/hund/tannproblemer-hos-hund

Visste du at antiloper er utdødd i Sør-Amerika
og at det kun er en art igjen i Europa?
Men i Afrika og Asia er det fortsatt mange
antilopearter!
Antilopene danner ikke noen systematisk
enhet, men er fellesbetegnelse for en rekke
til dels lite beslektede arter som har et visst
felles preg.
De viktigste fellestrekkene er smekker
bygning og grasiøse og hurtige bevegelser.
Hannene har alltid horn, som regel også
hunnene. De er hos noen arter glatte,
hos andre riflete.
Pelsen er korthåret og ligger flatt ned da den
ikke har underull.
Fargen er i alminnelighet brunlig eller gulaktig.
Buk og bakparti er lysere enn resten av kroppen. De største antilopene er store som en hest, de minste
som en hare.
Flukt er deres beste måte å unnslippe rovdyr på. De veldig sosiale, og lever i flokker på fra fem–seks
dyr opp til mange tusen.

Endringer i arbeidsmarkedet
Enkelte jobber har hatt en ekstra tøff økt i pandemien. Flere grupper har hatt jobber som har krevd en
ekstra innsats i disse tider og fortjener en ekstra klapp på skuldra.
Mange av arbeidstakerne har trygge jobber (og vil trolig ha disse også i etterkant av pandemien).
Men en ting som sies å være trygt er å ta mer utdanning. Ved å få mer kunnskap, nye ferdigheter og
planlegge fremover vil kunne være en trygg måte å møte hardere tider.
Hvordan vil endringene påvirke arbeidsmarkedet? Hvilke grupper vil få det enklere å gjennomføre sine
oppgaver og hvordan vil pandemien påvirke oss fremover?
Tiltak mot arbeidsløshet
Ved å holde seg oppdatert og følge med vil vi
måtte tilpasse oss. Det lønner seg å investere
i utdanning. Sett folk i aktivitet – bidra til at
flere får ny kunnskap og holder motet oppe
for fremtidens utfordringer. Vi har kunnskap,
erfaringer og mulighet for å endre fremtiden.

Utdanning og fremtid
I disse tider trenger vi å fylle tiden med noe (Ja – sant er det) og utdanning er en genial måte både å gi
oss mer kunnskap, samt å fylle tiden med nyttig erfaringer. Lær deg noe nytt, søk etter kunnskap,
diskuter (gjerne på nett) med andre som arbeider med saker som du utdanner deg i.
Søk, let og gi ikke opp for fremtidens arbeidsmarked
Bjørn S

Nobels fredspris 2020 – av Sam
Nobel fredspris blir delt ut en gang i året og
den blir delt ut 10. desember.
Nobel fredspris 2020 går til Verdens matvareprogram
(WFP). De jobber mot kampen mot sult for å skape
fred i konfliktutsatte områder og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig
og konflikt.
Verdens matvareprogram er verdens største
humanitære organisasjon for bekjempelse av sult
og fremme matsikkerhet.
I 2019 hjalp Matvareprogrammet nær 100 millioner
mennesker i 88 land, som var rammet av akutt
matmangel og sult.

MOVEMBER
Foto : Vårt land
I november er det en del som velger å la barten gro. Dette gjøres for å øke bevisstheten rundt menns
helse. Movember-organissjonen jobber mot postatakreft, testikkelkreft og menns psykiske helse.

Menn kan gjøre en enkel ting for å fremme
Movembers hjertesaker. La barten gro
gjennom hele november.
Målet er at barten skal bli et samtaleemne,
slik at det skapes åpenhet, og at terskelen
for å oppsøke lege blir lavere.
Den som vil bli en ekte «Mo bro»
registrerer seg på movember.com, der
man kan dokumentere bartegroingen, og
sende inn penger til movember-finansierte
støtteprogrammer.
Eivind

Å ha hull i CV’en
Ting vi har gjort eller opplevd har ofte
bidratt til at vi har lært oss noe, opplevd
eller mestret aktiviteter i arbeidslivet. Flere
kan bruke sin erfaring for å søke på nye
stillinger slik at de kan mestre nye
kommende oppgaver.
Vi har ført ned en CV (Curriculum Vitae) for
å vise til hva vi har lært. Men hva gjør du
om det er blitt ett (eller flere) hull i
sammenhengen?
Ved å vise til aktiviteter og utdanning kan vi
vise til hva vi har lært. Gjennom livet lærer
vi, utvikler oss og får nye erfaringer. Vi
ønsker jo og gi ett inntrykk av at vi har
«vært flinke» og produktive gjennom årene,
for når en arbeidsgivere leser på
innkommende søknader, ser de ofte på at
vi har hatt en jevn aktivitet.
Ved at noen har hull i arbeidet er det flere som kan legges i Nei-bunken. Men hvordan kan du endre på
dette opphold slik at det gir deg en mulighet likevel?
Noen tips til løsning
CV forklarer hva vi har lært, erfart og hvordan vi har gjennomført arbeid. Om du har hull – forklar hvorfor
det er opphold og hvorfor dette har skjedd og skriv det kort og uten detaljer. Når du skriver en CV er
det viktig at du ikke lyver – sannhet lønner seg alltid.
Noen tips er å skrive det som det var, slik som «Ute av arbeidslivet», noe som både sannsynligvis er
sant og ærlig. Ved å skrive rett ut at slik var er det ikke noe du har gjort galt, men heller et tegn på at du
er ærlig. Tenkt også igjennom hvordan du vil forklare perioden din hvor du ikke var i arbeid dersom
arbeidsgiver lurer på dette igjen.
Øv deg opp på hvordan du kan forklare hullet for deg selv, øv på det og skaff deg noen triks for å
forklare uten å utlevere. Vi lærer hele livet (selv om noen kan ha opphold).
I en nettleser kan du søke på «hull i cv på grunn av sykdom» for å få noen tips.
Bjørn S

Strengere smittevernsregler i Oslo, av Elin B
Hold en meters avstand til andre.
Hvis du ikke greier det, bør du bruke munnbind.
Det gjelder særlig på butikken og når du reiser.
Fortsett med å vaske hender, og å bruke antibac.
Unngå å være sammen med for mange mennesker
I private selskaper skal det ikke være mer enn
5 gjester
Prøv å unngå å reise kollektivt
Hvis du kan, så bør du ha hjemmekontor

Operasjon Dagsverk 2020 - En alternativ aksjon
Flere av oss deltatt på Operasjon Dagsverk (OD). Ved å gjøre en innsats, delta og engasjere seg har flere av oss
gjort en jobb, fått betalt og gitt pengene til ett godt formål.
Hvert år blir OD avhold på høsten. Grunnet koronapandemien har aksjonen blitt gjennomført på en ny og
annerledes måte. På Nydalen VO har det blitt gjennomført en digital innsamling, salg av mat en gang i blant,
samt salg av noen gjenstander.
Operasjon Dagsverk arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Aksjonen
ble startet av Norges Gymnasiastsamband i 1964, og organiserer flere ungdomsskoler og videregående skoler i
Norge.
Søk på nettsidene www.od.no for å se om det er noen tips til hvordan aksjonen kan bli gjennomført samtidig som
smittevern også i år. Godt arbeid!
Bjørn S

Savnet du OD-boller i kantina i år? Her har du en oppskrift som gir deg 24 boller
•

Du trenger:

•
•
•
•
•
•
•
•

6 dl melk
150 g smør
1 pk fersk gjær
1,5 dl sukker
2 ts malt kardemomme
1 kg hvetemel
4 dl rosiner
1 stk sammenvispet egg til pensling
1. Smelt smør og ha i melk. Rør ut gjær i den lunkne blandingen.
2. Bland mel, sukker og kardemomme sammen med den lunkne gjærblandingen. Ha eventuelt i mer
mel til deigen slipper bollen.
3. Hev deigen under klede på et lunt sted til den er dobbelt så stor (30-40 minutter).
4. Del deigen i 24 like store deler. Ha i rosiner og trill runde boller.
5. Sett bollene på en stekeplate dekket med bakepapir og sett dem til heving (20-30 minutter).
6. Pensle bollene med egg og stek dem midt i ovnen ved 225 °C i 6–10 minutter. Avkjøl bollene på
rist.

Operasjon Dagsverk 2020 - En alternativ aksjon

Har du støtter Operasjon Dagsverk i år?
Du har fremdeles mulighet. Snakk med Vegard eller Jeanette.
I desember-AvisN skal vi røpe hvor mye vi har greid å samle inn i år!

Musikkverkstedet på Rockovery; Musikken gjør at vi kommer litt nærmere hverandre
Rockovery er en årlig konsert som markerer
Verdensdagen for psykisk helse,
i år var det 19 oktober.
På scenen sto artister tilknyttet musikkterapi
fra psykisk helsevern, rusomsorg og
kriminalomsorg.
Musikkverkstedet fra Nydalen
(Martine, Winnie, Elisabeth, Magnus,
Hans Jacob, Henning og Heidi) var ett av
mange band som deltok i år. … for anledningen under
navnet «Nydalen Blues og Jazz-Band»,
…..og med hatter!
Pga koronasituasjonen var ikke konserten
åpen for publikum i år, men den ble streamet
på YouTube. Det var bare bandene som deltok
som fikk anledning til å være til stede.

Rockovery har som mål å skape positiv
oppmerksomhet rundt musikkterapi, slik at flere
blir oppmerksomme på mulighetene som ligger i
denne praksisen.
Navnet Rockovery er et ordspill på rock og
recovery. «Recovery» betyr i denne
sammenhengen en tilnærming i helseomsorg
med fokus på brukermedvirkning, mestring,
håp, identitet og samfunnsdeltakelse.
Konserten ligger fremdeles på YouTube.
Musikkverkstedet fikk gleden av å avslutte
konserten med sine tre låter.
Så hvis du vil se dem, kan du spole deg fram
til slutten av konserten:
https://www.youtube.com/watch?v=J_qoTPDgnH4

