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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/

Oktober 2016

Månedens miljøtips

Det meste å vite om oktober
 Som regel har borettslagene og sameiene
høstdugnad enten i september eller oktober. Da
blir det kosting, rengjøring i fellesarealene og
bortrydding av hagemøblementet.
 Skifte av sommerdyne til vinterdyne.
 Puss av vinduer.
 Avriming av fryser.
 Rengjøring av bod
 Skifte av sommergardiner til vintergardiner.
 Stell av gravsteder for vinteren (f.eks. Erica +
barlind).
 Rengjøre sommerskotøy, rydde dem vekk, og
ta fram vinterskotøy.
 Ta frem vintertøy og rydde vekk sommertøyet.
 Høsting av epler.
 Stille klokka søndag 30.oktober 2016 en
time tilbake fra kl.03.00 til kl. 02.00 (til
vintertid). Hjulskift etter 31.oktober 2016.
 Husk refleks.

Rektor har ordet

Astrid OJ

Vigdis Bratfoss, rektor

Kaster du mat? Les side 4

Velkommen tilbake etter høstferien, den 10.
oktober! Vi starter opp med kunstutstilling og
markering av Verdensdagen for Psykisk
Helse. Det er viktig å markere for oss, fordi
voksenopplæring er en av flere måter å
komme ut av ensomhet og isolasjon.
Tilbudene på Nydalen er mange og varierte.
Skolen bruker ulike arbeidsmåter og
fagområder for å hjelpe deltakerne videre i
utvikling og læring. Kunst, kultur og musikk er
blant de populære områdene. For å oppleve
eller ta del i mer av det oppfordrer vi flere til å
komme på senterets åpne tilbud; MøteplassN
på mandager. Der foregår mange
læringsaktiviteter, alt fra korsang, matlaging,
kunst og kultur, spill og sosialt samvær. Jeg
ønsker alle en lærerik og spennende høst!

Operasjon Dagsverk – OD2016
Også i år deltar skolen vår på Operasjon dagsverk! Dette skjer her hos oss i den siste uka i oktober,
fra mandag 24. til fredag 30. oktober. Det vil bli satt opp en innsamlingsboks i kantina, og det vil blant
annet bli salg av bakst hvor pengene går til OD. Hvis noen har lyst til å bidra på andre måter, så er
det bare å ta kontakt med Vegard eller resepsjonen!
Pengene som blir samlet inn går i år til skoleelever i Colombia.
OD 2016 har tre hovedmål:
1. Ungdom skal gå på trygge skoler.
2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter.
3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme.
Hvis du vil lese mer om årets OD, så er hjemmesiden deres www.od.no,
eller du kan lese på plakatene som blir hengt opp på skolen i midten av oktober.

Kunstutstilling på Verdensdagen
10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.
Denne dagen markeres over hele landet. Her på Oslo VO Nydalen markerer vi også dagen. I år gjør
vi det med en utstilling. Utstillingen åpner mandag 10. oktober kl 17.00.
Hovedutstiller er Ivar Fjelstad. Tidligere elev her. Han er tilstede på utstillingsåpningen for å fortelle litt
om Vøyensvingen aktivitetssenter, og om hva både voksenopplæringen og maling/kunst har betydd i
hans liv. Ellers er det elever ved voksenopplæringen som stiller ut kunst.
Utstillingen vil bli stående noen uker, slik at alle skal få god anledning til å se den.
Fakta om Verdensdagen:









Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.
Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse.
Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst
setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn.
Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk helse og bygger ned tabuer
og fordommer. Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og samfunnet som helhet, blir
flinkere til å mestre psykiske vansker.
Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets
største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse.
Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10.
oktober hvert år. Den første markeringen var i1992.
Det er i dag den størst kampanjen for psykisk helse i verden

Les mer her:
http://www.verdensdagen.no/for-media/fakta-om-verdensdagen-for-psykisk-helse

Evakueringsstoler
Det har nå kommet stoler som skal gjøre det lettere for de som har
vansker med å bevege på seg under en nødssituasjon og komme seg
ned trappene.
Stolen er trygg å sitte i og du blir tatt godt vare på. Stolen har også
spenningsmuligheter slik at du skal føle at du sitter godt, under en
evakuering. Vær trygg lærerne, dine vil få opplæring i bruk av denne
stolen og vet hvordan den skal brukes. Noen heldige lærere har allerede
fått opplæring.
Evakueringsstolene kommer til
å stå ved siden av heisen i hver
etasje, til slutt kommer vi til å ha
tre i hver etasje –
i 5 etasje kommer det bare til
å være én.
Alle rullestolbrukere anbefales
å prøve denne stolen..
Elin

Vi kaster for mye mat!
Vi kaster for mye mat!
Vi kaster store mengder fullt spisbar frukt hver eneste dag, kanskje for at det har en litt brun side.
Det har blitt en ny holdning til at vi bare kan kaste det vi ikke vil ha og at vi ikke trenger å tenke over
det. Vi har muligheten til å velge og vrake på ett luksus fat av mengder av frukt som tas inn i landet
hver eneste dag. Hvert minutt kastes det store mengder mat. Epler kastes også, i likhet med poteter,
tross at de nesten har en evigvarende holdbarhet.
"Bøndene har uttrykt en sorg over å måtte se maten bli kastet etter alt arbeidet de har lagt ned for å
sette den på bordet til oss", sier Bjørn Gimming fra Norges Bondelag til Dagsavisen.
Tiden som er brukt på å lage frukten kan være opp til nesten ett år. Det har vært en lang vei fra
produksjon, pakking, sending (til Norge), utpakking, dandering for så å bli kastet om den ikke "faller i
smak" hos oss.
Mange av de aktørene som er i produksjon, frakt og salg av frukt har lagt ned mye innsats i å få frem
ett produkt som blir brukt av oss.
Kiwi har startet en test om å selge enkle bananer (som er lett å ta med seg) for å få solgt flere, noe de
sier har fungert bra.
Vil ha matkastelov
Matbransjen ønsker å endre mengden mat som kastes hver dag, mens "Fremtiden i våre hender"
ønsker en egen matkastelov (noe Frankrike har f.eks). Kanskje det er en ide å gi bort mat som har fått
seg en trøkk til et veldedig formål?
"Det er blitt mer fokus på å ta vare på maten og ikke kaste maten vi fortsatt kunne spist" - Vegard
Stenersen Kristiansen
Så mye kaster vi i døgnet
Her er oversikten som vise hvor mange eksemplarer av ulike typer frukt, grønnskaper og knollvekster
som kastes i Norge hvert eneste døgn!













Poteter: 210.411.
Gulrot: 103.101.
Tomater: 78.702.
Epler: 67.862.
Løk: 60.201.
Bananer: 59.601.
Appelsiner: 27.105.
Pærer: 17.717.
Slangeagurk: 8.482.
Brokkoli: 6.365.
Blomkål: 4.182.
Kålrot: 2.616.

«Framtiden i våre hender»s regnestykker baseres på kilder
som ForMat, Matprat.no og Helsedirektoratet.

Tallene omfatter all matkasting,
både den som skjer i husholdningene,
i dagligvarebutikker, hos matprodusenter
og andre steder.
Bjørn S

Om epler!
Epleslang
"Naturlig eplemost fra naboens hage" er slagordet som ligger på nettsiden til Epleslang, hvor de
forteller om hvordan ordningen foregår. De tilbyr å reise ut til der du bor for å hjelpe deg å plukke
eplene, som ikke blir plukket og som kommer andre til gode igjen.
Siden eplemosten blir laget av forskjellige epler fra hager blir resultatet forskjellig og er 100%
naturlig.
Ordningen ble kåret til "Årets sosiale entreprenør" i 2013 og har en video som viser hvordan
ordningen er og hvor du kan finne utsalgsstedene.
Noen av stedene som dette blir servert er:
Paviljongen kafé, Slottet, Tunco, Ekte Vare,
Eplene er plukket av våre samarbeidspartnere
som har ulike utfordringer, enten fysisk, psykisk
eller sosialt, sier de på nettsiden deres.
Nordpolen Industrier og GOTT er to av bedriftene
som deltar i prosjektet.
Link: http://epleslang.com
Bjørn S
Eplekake i langpanne til 16 porsjoner.
7 epler
Saften av 1 sitron
0,5 kg mykt smør
0,5 kg sukker
8 egg
0,5 kg hvetemel
3 teskjeer vaniljesukker
3 teskjeer bakepulver
2 spiseskjeer smør til langpanna

Topping:
2 spiseskjeer sukker
1 spiseskje
100 gram grovhakkede mandler eller
hasselnøtter

Fremgangsmåte:
1. Forvarm stekeovnen til 190 grader celsius.
2. Skrell eplene, fjern kjernehuset og skjær dem i båter. Legg båtene i en bolle med kaldt vann tilsatt
sitronsaft.
3. Rør egg og sukker hvitt. Tilsett et og et egg, og visp det godt sammen.
4. Sikt hvetemel, vaniljesukker og bakepulver inn i smørkremen og bland godt.
5. Smør en langpanne som er ca. 25 x 40 cm, og hell i røren. Jevn ut overflaten med en slikkepott.
6. Stikk eplebåtene ned i deigen, en og en båt. Klem hver båt ned i bunnen i et fint mønster og tett i
tett. De øvrige eplebåtene trykker man i et lag øverst i et tett og fint mønster.
7. Dryss over sukker, kanel og hakkede mandler/nøtter .
8. Sett kaken på midterste rille og stek den i 40-45 minutter. Test med en spiss kniv eller trepinne om
den er gjennomstekt. Avkjøl den på rist.

Kilde: Internett

Astrid OJ

Glimt fra senteret

Anne Røstad får undervisning i
Guide, et program på PC.
Programmet hjelper
synshemmede og blinde med
data. Lærer er Vigdis Bell og
fotograf er Astrid J

Svein-Arne trengte
modeller da han skulle
lære seg å bruke sitt nye
kamera.
Disse fant han:

MøteplassN
MøteplassN og koret starter opp igjen etter høstferien.
Programmet ser slik ut:
10. oktober Verdensdagen for psykisk helse. Utstilling
17. oktober: Spill og lek
24. oktober: Quiz-aften
31. oktober: Filmaften
7. november: Gave-workshop
14. november: Gave-workshop




På MøteplassN kan du møte andre, hygge deg og lære nye ting. Varmmat selges rimelig; 40
kroner for dagens rett.
Biblioteket er åpent, ta deg gjerne en tur innom.
Og har du lyst til å synge, har du mulighet for det i koret, i forkant av MøteplassN

Kor: mandager 15.00 – 16.00
MøteplassN: mandager 16.00 – 18.30

Runes tekniske hjørne
Ny iPhone
I år kommer det en ny iPhone 7 med 32, 64, eller 128 gb
minne,men uten 16 gb minnet, det er litt lite hvis man tar
mye bilder eller ser på video eller tar oppi video.
Selv så har jeg iPhone 5s som funker bra nokfor meg.
Ryktet sier at at apple kutter ut 3,5 mm utgangen og
erstatter den med bluetooth istedenfor den gamle typen.
Den nye iPhone7 har kanskje littlengre batteritid enn den
jeg har. Og den nye iPhonen er også vanntett har jeg lest.

På seiltur i rullestol
På min første dag i avisgruppa hadde jeg store problemer med å komme på hva jeg skulle
skrive om. Min lærer Vegard og vikarierende lærer Stian sa ¨Var det ikke du som var på
seiltur? Hva med å skrive litt om dine opplevelser/erfaringer ved å være på seiltur i rullestol?¨.
I sommer ble jeg med familien på seiltur i Hellas. Det var ikke første gang, så jeg visste hva jeg
gikk til.
Båten er en Bavaria 42 fot
Til tross for at båten er ganske stor, er det ikke plass nok til en
vanlig rullestol. Dette løste vi med en sammenleggbar rullestol
som vi plasserte i akterenden (bak, utendørs)
Jeg kunne jo ikke sitte i rullestolen mens jeg var om bord.
Jeg satt for det meste oppe med en kald en i hånda, og kort
avstand til havet.
Når jeg skulle i land gikk jeg på en landgang, som min far har
konstruert. Det kan være ¨utfordrende¨ å sitte på samme plassen
lenge, mens vi seiler. Vi seilte i 3-6 timer om gangen. Om kvelden
gikk jeg ned for noen gin tonics med kapteinen.
Heldigvis for meg er det korte avstander om bord i seilbåt,
og alltid noe å holde seg i.
Det ble naturligvis en del trening ettersom jeg forflyttet meg rundt i båten.
Dette var mitt høydepunkt i sommer.

Eivind H

En søndag i september
På søndag var jeg og bror på Birkelunden på loppemarked. Der var det mange salgsboder
hvor du kunne få kjøpe mye forskjellig. Kaffe måtte du ta med selv eller kjøpe i Narvesen. Jeg
var heldig og fikk kaffe av en dame. Her ser du noen bilder som jeg tok.
S.A.S

Brev fra leserne
Brev fra leserne

Brev fra leserne

Brev fra leserne

Rune A

Fototips i oktober
Høsten: en fin tid å ta bilder på
Høsten er en fin tid å ta bilder på da vil alle de fine fargene komme
tydeligere fram.
En av de første og viktigste tingene du lærer om som fotograf er
bruk av lys. Lyset er viktig, fordi et bilde kan forandres mye
avhengig av hvordan du bruker lyset.
Løft blikket
Uten øye for de små detaljene og det at man er rask på avtrekkeren
er det vanskelig å finne et bra motiv. NB vær alltid våken.
Det‘ spiller ingen rolle hva slags kamera man har du kan ta et like
bra bilde med mobilen eller et kompakt kamera som du tar med
speilrefleks. Det viktigste er ikke kamera men den som står bak.
Det fins mange forskjellige måter å ta bilder på noen ganger er det lurt å gå nært. andre ganger er det
lurt å ha med mye, men prøv deg ut og eksperimenter litt, det er slik man blir en flink fotograf,
Et godt bilde kan også komme når du minst venter det. Så vær tålmodig og prøv deg fram. Det ert
ingen andre som ser det du ser med det snikende øye.
Hev deg over ting Ikke la deg dyttes ned det er bare du selv som vet hvor flink du er.

Elin B

Månedens bilde
Du har sikker massevis av bilder på mobiltelefonen din. Har du lyst til å dele noen av dem med oss?
Vi oppfordrer alle til å sende inn bidrag til «månedens bilde», ....både deltakere/elever og ansatte.
Her er noen fra forrige skoleår:

Månedens musikk v/ESP
60-tall på Marquee klubben
Fra Beatles på konsert i Amerika, til intimkonsert
med en av 60-tallets ungdomsfavoritter The Move
på Marquee i hjertet av London.
Marquee club 1967, the Swinging London koker av
pop, psykedelia og kunstneriske uttrykk.
The Move fra Birmingham , en av tidens hotteste, er
på scenen på selve IN- stedet i London.
Platen ble utgitt i 1968, da som EP, men ble oss
tildel som del av et boksset på CD i 2007.
Nå er den her som egen CD under tittelen
Something else from the Move.
For de som ikke kjenner historien. Move var
gruppen til multiintrumentalisten og komponisten
Roy Wood.Den støyende psykedeliaen og de gode
melodiene gjorde dem berømte i perioden 1966-69.
Hvem vil ikke huske låter som I can hear the grass
grow, Firebrigade (Inkludert her) , Blackburry way,
og Flowers in the rain ( Også inkudert), for å nevne
de mest kjente. Dette er kjernen i britisk 60tall den
andre siden av medaljen så å si . Ikke Hollywood
Bowl men Swinging London, og vi får selvsagt
frysninger!

På konsert med The Beatles
Nå er det mulig igjen. Takket være filmen
Eight days a week og konsertplaten Live at
Hollywood Bowl; utgitt første gang på 70tallet, men her tilgjengelig på CD, med
bonusspor.
Beatles sluttet å turnere i 1966, trøkket
hadde blitt for voldsomt, det var mer
tenåringshyl og skrik enn musikk på
konsertene deres, noe vi også hører her, på
konsert på en av USAs mest legendariske
stadionarenaer. De hørte ikke seg selv spille
langt mindre snakke for all støyen så i 1966
besluttet de seg for bare være et studio band.
( Noe sikkert ettertiden og Beatlesmyten
sikkert hadde godt av, de var jo ikke verdens
beste live band rent teknisk, selv om de
hadde opparbeidet seg en voldsom rutine fra
tiden i Hamburg før de slo igjennom.)
Denne liveplaten Live at the Hollywood Bowl
er egentlig ikke all verden. Den er først og
fremst et tidsdokument. Den viser det vi
kaller Beatleshysteriet ( Beatlemania) mer
enn det viser musikken eller bandet, men nye
generasjoner som ikke fikk med seg
fenomenet er platen et viktig tilskudd .
Så få på deg Beatlesstøvlene, Beatles
capen, og Beatlesdressen, ungdom i alle
aldre, og hyl med. Kanskje er det ikke lenger
lyden av de unge vi hører, men lyden av den
amerikanske drømmen virkelig gjort av fire
unge gutter fra Liverpool for en hel
generasjon, og kanskje kassaapparatenes
lystige klang , men det får så være. Bare
Beatles er nå Beatles da, for alle.

En gruppe av sarte barskinger
Badfinger var ikke de tøffeste og badeste i klassen
når det kom til et stykke. To av de involverte tok
livet av seg mens de var på høyden av sin
suksess.
Nerver, kanskje droger, definitivt pengesorger og
kontraktproblemer, og den høye forventningen det
var satt til gruppen som Paul Mccartneys
ynglinger og protesjeer, ….....

Nysgjerrig på resten?
Les på Espens blogg:
https://espmusikk.wordpress.com/ ...(kommer!)

The Beatles: Live at the Hollywood Bowl CD

Espens epistler
Ordentlige jenter

Paranoid selvhjelp.

Gjesp

Hvorfor slår ingen jenter ned
øynene lenger. Du ser det aldri.
Eller kneiser stolt med nakken.
Er de blitt gude-lignende
robotmennesker uten virkelige
følelser. Eller må de være harde
og utilnærmelige for å kjempe
med guder og folk som tror de
er det.

Er der ikke noen etter deg,
sier du?

Trøtner du ofte på deg selv.

Da får du skaffe deg noen.

Prøv en annen i stedet.

Det er direkte usunt ikke å ha
noen i hælene på seg i vår tid.

Prøv meg for eksempel!

Noe alvorlig galt må det være
med menneskene, når disse
sjarmerende sidene er blitt borte
i det moderne. Følelser er mer
enn sinne og euforisk glede, de
er et helt register, eller var i
hvert fall det. Det er det som er
følelser.
Hvor lenge siden er det du så
noen rødme kledelig, og
avvæpnende.

Politiet, pakistanske
ungdomsgjenger, kinesisk
mafia, høyrekrefter,
kommunister, klimaverstinger
etc etc CIA og KGB Gud eller
satan.
Skaff deg noen som holder
øye med deg der du går.

Du slipper å være så ensom,
er ikke det greit?

Det er en tvilsom fornøyelse
og dessuten ganske kjedelig
å kretse om sin egen navle
hele tiden.
Krets heller rundt min, til en
avveksling.
Den er ganske fin.

Gjensidighet er tingen. Ikke
sant.

Jeg savner virkelige jenter.

Torgbygget – naboen på den andre siden av gata
"Ny"-åpning av Torgbygget
Torsdag 15.september sto det oppussende bygget klart. Noen av de nye butikkene på senteret er:
Godt Brød, Cosmetique, Baker Hansen, Joe & the Juice, Vinmonopolet, Coop Mega, Xeast (Asia
Kitch'n Bar), What'Soup (Grøt & Suppebar), Nydalen Blomster, og Salateriet.

Kryssord oktober 2016 v/Astrid

Tema: middagsmat
Løsningsord: Navn på måltid
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Løsning på septemberkryssord:

MOPED
7

STRUKTUR
Formingsgruppa har jobbet med STRUKTUR.

De forteller:

Vi har gått rundt på skolen og ute i Nydalen og funnet fine mønstre på vegger, gulv, bakken,
murvegger, i garasjen, kumlokk, kantinebrett, bordbrikker, paller...... Så har vi lagt et ark over og
skravert med grafittkritt. Kan du kjenne igjen noen av mønstrene ? ©

Se bildene utstilt utenfor formimgsrommet i 4. etg

RagnaRock til Polen
RagnaRock er invitert til Musikkhøgskolen i Lodz i Polen!
Lørdag formiddag, 29. oktober, skal Tom ha en
forelesning om Nordoff-Robbins, og etterpå skal vi alle
ha en LightRock-workshop. Det betyr at vi skal lære
musikkstudentene i Lodz om fargesystemet vårt. Etter
workshopen skal vi ha konsert for studenter på
musikkhøgskolen. ........Men ryktet har spredt seg om at
vi kommer, så vi er også invitert til å spille på en liten
festival sammen med andre band fredag 28. oktober.
Så nå ligger vi hardtrening, både med musikk og med
presentasjoner på engelsk og polsk!

