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AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. 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 400 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/ 
  
 

 

AvisN 

Månedens miljøtips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Reparer i stedet for å kjøpe nytt! 
 

Rektor har ordet 

Hei alle sammen! 

Vel overstått høstferie! Håper alle har hatt en 
velfortjent pause og er klare for nye 
arbeidsoppgaver og utfordringer. 

For ansatte på senteret er det noen 
utfordringer i forbindelse med innføring av 
elektronisk arkiv. All post som tidligere kom i 
papir, mottas og sendes nå ut elektronisk. Vi 
skal ikke lenger lagre noe i papirarkivet. 
Deltakerne vil merke dette mest med at vi 
har fått ny adresse, hvor all post skal 
sendes. Det er heller ikke lenger riktig å 
levere søknader og andre dokumenter over 
skranken, men sende det til den nye 
adressen: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Oslo VO Nydalen 

Postboks 6127, Etterstad 

0602 Oslo 

Som vanlig har vi studenter fra universitetet i 
Oslo og musikkhøgskolen noen uker om 
høsten. Mange vil få besøk av dem i timene. 
Ta godt imot de fremtidige 
spesialpedagogene! 

 

Oktober måned 

Oktober er årets 10. måned. Den har 31 dager.. 
trærne får høstfarger og bladene faller fra trærne.. 
Mørket faller på. Det er derfor lurt å huske på å og 
alltid ha med seg refleks. Når det nå går mot 
mørkere tider er det også lurt å passe på hvordan 
du går kledd, slik at alle biler legger merke til deg. 
Mørke eller svarte klær frarådes på denne tiden. 

24. oktober – FN-dagen  
28. oktober  – still klokken til vintertid  
31. oktober og siste helg i oktober – Halloween  

  

 . 

 

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober 
hvert år. Det vil vi markere hele uke 41 i biblioteket 
og kantina på senteret. Dagen er ment å skape 
åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Temaet i 
år handler om å være raus mot seg selv og andre. 
Vi deler ut materiell, kaffe, te og inviterer til en 
hyggelig prat om du har tid og lyst. 
 

TV- aksjonen i år går til Kirkens Bymisjons arbeid 
for å skape et varmere og mer inkluderende 
samfunn. I år går den av stabelen søndag 21. okt. 
Si fra om du ønsker å bli bøssebærer. Da kan du få 
hjelp av noen hos oss til å finne riktig 
kontaktperson. 
 

Oktober er den internasjonale måneden hvor det 
verden rundt er et spesielt fokus på ASK- 
Awareness Month. ASK står for Alternativ og 
Supplerende Kommunikasjon. Det er flere her på 
Nydalen som benytter alternative måter å 
kommunisere på, og vi oppfordrer både deltakere 
og ansatte til å ta kontakt med de som 
kommuniserer på andre måter enn gjennom tale. 
 

Til slutt vil jeg reklamere for det nye trimtilbudet for 
damer på tirsdager og torsdager fra kl 12 – 12.45 
på rom 310. Det blir lett trening og dans. Kontakt 
miljøterapeut Anniken eller skoleassistent Lisa for å 
melde dere på. 
 
En riktig fin og lærerik høst ønsker vi dere alle! 

 
Vigdis Bratfoss, rektor 
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I fjor var du skoleassistent. Hva er din nye jobb? 

Jeg jobber nå som miljøterapeut her på skolen. Min jobb vil være å ha kontakt med deltagerne og 
være i miljøet som jeg også var tidligere. 

Det nye nå er at jeg har fått mitt eget kontor! Rom 113, bak resepsjonen i 1 etg. 

Deltagerne kan komme til meg med forskjellige utfordringer i hverdagen. Det kan for eksempel være 
ting en lurer på som en ønsker å snakke med noen andre om, helserelaterte spørsmål, hjelp til å finne 
aktivitetstilbud og lese brev. 

Vil også ha samtaler med deltagere som har mye fravær og ha fokus på hverdagsmestring. 

Hvordan liker du deg i denne jobben? 

Jeg trives godt! Alltid hyggelig å snakke med deltagere og kunne bidra. Det er fint å finne ut av ting 
sammen. Døra til kontoret står åpent, og ikke nøl med å stikke innom for en prat! 

Hvorfor har det blitt opprettet en slik stilling? 

Skolen så behovet for å kunne avlaste lærerne. Det er ikke alltid lærerne har ekstra tid til å hjelpe 
deltagerne så mye mer enn utover skolearbeidet, selv om de selvfølgelig ønsker det. Da er det fint at 
lærerne og jeg kan samarbeide. 

Elin B 

 

Anniken har fått ny jobb 



  

Xray ungdomskulturhus 

Kunst skal provosere eller bringe frem en eller annen følelsesmessig reaksjon. På begynnelsen av 90-
tallet ønsket ungdommer i bydel Grünerløkka, en plass der de kunne  utvikle sine interesser mer, dette 
gjorde de med støtte fra barn- og familiedepartementet. Xray ungdomskulturhus er i dag et rusfritt tilbud 
til ungdom i alle aldre og har gjennom de siste årene opparbeidet seg til å bli en plattform for ulike 
engasjerende utgangspunkt. Stedet har i år 25-års jubileum og er et godt og trygt sted for ungdommer å 
komme til. 
 
I  2011 jobbet de ansatte på  
Xray med å få i gang et prosjekt  
som senere skulle vise seg å bli  
noe stort. De kalte prosjektet for  
«Er det plass for meg?» som ble  
til «Generasjon DDF» dans,  
drama og funksjon.  
Prosjektet handler om å legge  
tilrette for at ungdommer med  
en hindring eller to, skal kunne  
utvikle seg på sin egen måte.  
Slik at de kan oppleve økt  
mestring i hverdagen.  
Her skal du kunne komme uten  
å være redd for å kunne være  
deg selv. 
 
  
Den 3.mai i år ble det presentert   
en rapport fra NTNU universitet  
i Trondheim om prosjektet  
«er det plass for meg?». 
 Rapporten viser til at dette er et godt tiltak som tiltrekker mange ungdommer som har et ønske om å 
utfolde seg. Hver og en som er med på dette prosjektet utvikler seg innenfor sitt interesseområde 
 Rapporten er på ca 50 sider. Familie, venner og støttespillere var til stede under rapportens 
representasjon. 
Det er du og bare du som vet hva du selv ønsker å oppnå. Her på Xray er alle likeverdige. Tim som 
spiller Jakob i stykket vårt om identitet er i dag konferansier. Det er over 50 personer til stede, folk som 
bryr seg og folk som vil gi litt ekstra av seg selv. 
 
Xray har de siste årene samarbeidet med blant annet kultursentrum Skåne, i tillegg har Xray 
også fått hjelp av en ny manusforfatter. Filmen om livet til Line og hvordan det er og ha downssyndrom, 
vil i løpet av det neste året gå på NRK 1. Jeg er blitt engasjert som fotograf og har nettopp hatt min 
første utstilling. Prosjektet generasjon DDF har trening hver ukedag. Jeg har vært så heldig og få følge 
disse ungdommene gjennom ett helt år. Vært både langt unna og tett på. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen. 
 
 
Det siste året har de jobbet med identitet. Dette har de gjort gjennom dramatisering av et stykke, som 
handler om en gutt. Han faller ned fra et fjell. Han husker ikke hvem han er. Hver av gruppene har 
jobbet med forskjellige scener og scenarioer. Med innslag fra mange forskjellige kulturer, reiser Jakob 
verden rundt for å finne seg selv. Forestillingen begynner ved en grensestasjon inn til Norge 
 
På Xray har du mange muligheter til å utfolde deg. Her driver noen med musikk, andre driver med dans 
og noen driver med tekst. De får hjelp av dyktige tekstforfattere og koreografer. I det siste er det også 
blitt startet en gruppe for de litt eldre, som også skal få lov til å være seg selv. På Xray har de også en 
formingsgruppe. Her må deltagerne bruke sine hender. Dette kan være en spesielt god øvelse for 
finmotorikken. 
 



 

  

Den 14 og 15. juni var det oppvisning på Caféteateret, det var mange tilstede og jubelen stod i taket. 
En av mange grunner til at prosjektet går så bra er at ungdommene ta vare på og bryr seg om 
hverandre. De fleste som deltar i dette prosjektet har Downssyndrom, Men mange har også andre 
behov for individuell tilrettelegging. X-Ray er til for alle. Prosjektet er til for å hjelpe deg å utvikle dine 
kreative evner. Her har de muligheten til å kunne delta   på sin egen unike måte. her på Xray blir du 
sett, prosjektet har servilt fokus på unge voksene og deres egenutvikling. 
 
Mammaen til en av de som deltar  
i prosjektet har en gang sagt at  
«jeg hadde aldri trodd at min sønn  
kunne være så sosialt fungerende».  
«I dag danser han og har fått mange  
nye venner», «om jeg hadde blitt  
forespeilet dette for ett år siden,  
hadde jeg aldri trodd på det» sier hun. 
 
Xray er en arena for ungdommer  
å bedrive kreativitet og finne sin  
identitet. Det er en plass for unge  
voksne å komme. Hit kommer de for  
å se sitt eget utviklingspotensiale.  
Dette er et kulturhus der ungdommene  
tar vare på hverandre, alle skal ha et  
sted der de kan være seg selv og vil  
dermed kunne være unike.  
Deltagerne er flinke til å vise  
hverandre frem og ingen skal stå i  
skyggen av andre. 
 
Mange av Oslos nåværende artister,  
har begynt sine karrierer på Xray  
ungdomskulturhus. Alle som vil være  
med å gjøre Xray til et bra  
ungdomsmiljø er velkommen her.  
Mange med en drøm kommer hit.  
Xray er mer enn gjerne villige til å være  
med og utvikle, skape, veilede,  
og ikke minst se deg leve ut din drøm.  
 
Her er det viktig å huske på at du lever  
bare en gang og ikke alt er like lett  
å gjennomføre for alle. Jeg lærte en  
gang «se rundt deg før du ser deg selv». 
Uten støtte fra andre flinke og  
kompetente støttespillere hadde dette 
prosjektet aldri blitt realisert. Prosjektet har mange deltagere fra mange forskjellige kulturer dermed 
har vi også mange bein å stå på. De driver på fra hver sin arena og derfor er det en utfordring å få alle 
til å jobbe sammen på en feilfri måte. Xray har lokaler i Maridalsveien 3 rett ovenfor utestedet blå og 
årets tema er kjærlighet. 
   
 
Prosjektleder Andreas Ehres mener at alt er en prosess og vil helst at alt burde vært gjort i går. 
 
Cliff Moustache var en av de mange som var med å starte prosjektet generasjon DDF. 
 
 
Tekst og foto: Elin Bernatek 

 



  

Ny adresse 

 

 

 

 

 

25. september 2018 fikk vi nye e-post og postadresse. 

De nye adressene er: 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no  
 
Postadresse: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten 
Oslo VO Nydalen 
Postboks 6127 Etterstad 
0602 Oslo 
  
Hvis du skal kontakte Oslo Voksenopplæring Nydalen pr. e-post eller pr. post, må du benytte de nye 
adressene. 
 

Hvilken jobb har du her?  
Jeg er spesialpedagog på ASK- teamet 
  
Hva er din bakgrunn før du startet her?  
Jeg har jobbet med mye forskjellig, alt fra kelner i  
A la carte restaurant til avdelingsleder på spesialskole.  
Jeg tok høyere utdannelse som godt voksen,  
fellesnevneren i arbeidslivet er at jeg alltid har jobbet tett  
sammen med andre mennesker,  
og med bachelor i spesialpedagogikk, og master i pedagogikk,  

har jeg fått god anledning til det 😊.  

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  
har jeg jobbet med siden jeg begynte å jobbe som  
spesialpedagog i 2011. 
  
Hvordan fikk du høre om Nydalen Voksenopplæring?  
Jeg så annonsen der dere søkte etter nye spesialpedagoger,  
og forhørte meg litt rundt for å lære litt mer om skolen. 
 
Hvordan har den første tiden her vært?  
Inkluderende og varm - kvaliteter som også er viktige for meg- 
 
Er det noe du "ser" spesielt etter i arbeidet ditt? 
Nysgjerrighet!   
  
Hva er dine interesser på fritiden? 
Med en barneflokk som teller ti i aldersgruppen 10 - 31, og barnebarn som til nå teller tre, er det ikke 
så mye tid til fjellklatring - men det skal jeg begynne med når jeg en gang blir pensjonist!        Bjørn S 
 
  
 

Møt de nye lærerne: Denne måneden, Bitten 

mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no


Tre glade pensjonister 

Erik, Bjørn og Jan ble takket av onsdag 26. september. De går over i pensjonisttilværelsen etter til 
sammen 90 år i Oslo kommune! 

Tusen takk for fantastisk innsats! Både Erik og Bjørn har vært på voksenopplæringen siden starten i 
1991. Jan startet hos oss i 2000. De har satt solide spor etter seg. Vi kommer til å savne alle tre, men 
ønsker gode pensjonistdager til alle! 

 



  

Jeg heter Samad, og er elev på Nydalen Voksenopplæring. Jeg ble blind for 2 år siden, og 
deretter fikk jeg tilbud om å få opplæring i mobilitet, punktskrift, IKT og Aktivitet i Daglig Livet 
(ADL) som var for matlaging.  
 
Jeg har laget en webside, med tanken av de blinde og svaksynte, men websiden er for alle.  
 
Websiden ble laget etter tanken av nylig blinde og svaksynte som følte det var for emosjonelt å 
gå med stokk. 
 
En webside hvor alle kan snakke sammen, dele sine opplevelser og lese om min historie. 
 
Jeg har også noen overraskelser som vill komme etterhvert på websiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Websidens link er: www.mysticklife.com 
—- 
Mvh, Samad 
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Vi strikker skjerf 

http://www.mysticklife.com/


 

  

Lavskriken  
Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om  
en fugl igjen. Den heter lavskriken  
og er en forholdvis sky liten fugl.  
 
Jeg vet ikke så mye om den,  
men litt for jeg har slått den opp.  
 
På en måte er jeg selv en lavskrike.  
En psykolog jeg kjente spurte meg  
en gang om jeg noen gang var høy,  
og jeg måtte innrømme  
at det var jeg ikke,  
jeg var som oftest ganske lav.  
 
Jeg skriker lavt og stille  
som jeg innbiller meg en lavskrike gjør.  
 
Nei det er nok ikke sånn; lav er en slags mose som finnes på trær og på fjellet og det er derav 
lavskriken kan ha fått navnet sitt. Nesten som nøtteskriken en annen fugl, som jeg kan forbinde med 
nøtter. Lavskriken holder jo til i lav-kledd barskog så derav navnet.   
Jeg leser videre at den er rødbrun og en slags kråke (den tilhører kråkefamilien). Og at den er i 
opphavet til det vi kaller “ulykkesfugl "i gammel folketro. Klokere nå? Jeg ble det i hvert fall!       Espen 
 

Fargerik høst - fotokonkurranse 

Vi inviterer til ny fotokonkurranse. Tema denne gangen er HØST. 
Send bilder til heidi.kristoffersen@osloskolen.no  
eller til Vegard: vesta009@osloskolen.no 
 
 
Dett fargerike høstbildet er tatt av Elin Bernatak 

Dyr jeg møtte 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no
mailto:vesta009@osloskolen.no


Vi kaster uhorvelig mye mat!! 

Kast mindre mat! 
Vi kaster store mengder mat hver dag, dette gjelder hver og en av oss - kanskje vi burde tenker mer 
over hvilke ressurser og verdier som kastes? Litt etter litt blir mengden mat som kastes større og større, 
uten at vi ikke tenker over hvor mye vi faktisk kaster fra oss av. Vi har de siste årene (heldigvis) blitt 
flinkere på hvor mye vi kaster – tross vi fortsatt har mye å gå på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Vi kaster fremdeles mat for minimum 20 milliarder kroner i Norge. Dette tilsvarer 355 000 tonn mat 
eller CO2-utslipp tilsvarende en fjerdedel av vår personbiltransport.” - matvett.no  
Tallene som brukes i sitatet er hentet fra: matindustri, dagligvare og forbrukere (oss selv). I disse 
tallene er det ikke tatt med serveringsbransjen eller primærnæringen, så tallene antas være enda 
høyere enn hva som står i denne artikkelen. Vi som forbrukere/konsumenter står for 61 prosent av 
matkastingen. For denne delen av vårt “fotavtrykk”, tilsvarer det ¼ av vår utslipp i forhold 
til personbiltransport.  
 
Problemet gjelder oss alle  
“I følge FN kastes en tredel av all maten som blir produsert i verden”  
Vi har alle et ansvar for maten vi både produserer og kaster ifra oss. Målene i kampanjen er å sette 
søkelys på flere områder som bør bli bedre i forhold til matsvinn. Det ønskes å unngå skader som kan 
komme fremover med manglende mattrygghet og tilgjengelighet.  
Bransjen bør selv sette seg mål for å produsere maten på en mer miljøvennlig måte, bedre pakning av 
maten (holdbarhet og ferskhet) og emballasje. Ett tips som ble nevnt på nettsiden til matvett er at om en 
vare går mot holdbarhetsdatostemplingen, kan den settes ned i pris for å få solgt den enklere (samt 
unngå kasting av produktet for butikken). Flere butikker har begynt å bruke en egen del som er “går 
snart ut på dato” med nedsatt pris for å få solgt unna varene.  
 
Samarbeid bidrar  
Norske myndigheter og matbransjen ønsker å bruke et samarbeid med flere aktører. Ønsket er å nå 
målene de har satt seg, for ved å bruke et samarbeid med aktører kan de enklere klare dette både for å 
unngå matsvinn og kasting av produkter.  
 
Noen tips:  

• Planlegge innkjøp  
• Oppbevare maten riktig  
• Porsjonere ut i fra magemål  
• Bruke opp rester  

http://www.matvett.no/aktuelt/alle-m%C3%A5-bidra-til-%C3%A5-l%C3%B8se-matsvinnfloken      Bjørn S 

 

http://www.matvett.no/aktuelt/alle-m%C3%A5-bidra-til-%C3%A5-l%C3%B8se-matsvinnfloken
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Elins bilder 

 
Elin Bernatek er en 
av deltakerne i 
skoleavisen. 
 
Hun er også leder i 
elevrådet. 
 
Elin jobber på 
GOTT, og har 
ansvar for bloggen 
der.  
 
 

 
 
 
Elin har stor 
interesse for  
fotografering.  
Hun leverer bilder 
både til GOTT-
bloggen og til 
skoleavisen vår. 
 
Vi har lyst til å vise 
fram flere av bildene 
hennes i AvisN, 
derfor får du 
innimellom en hel 
side med bildene 
hennes. 



  

Den egentlige styrke  

Bedre å være “mankomann” enn machomann.  
Bedre å mangle litt enn å være hjulbeint og tykkhodet av spenst og mandighet.  
Det er faktisk litt “kroppsfacistisk” å hevde seg selv   
med muskler og tøffhet overfor andre.  
Og når man i tillegg har tatoveringer eller solbriller   
Er man riktig en narraktig karikatur.  
Så myk dere opp “maskulinister” av alle kjønn,   
Vis følelser og svakhet; vis at dere   
selvsagt mangler noe dere og.  
Det er den egentlige styrke.  

 

Espens epistler 

Og hvis vi gjør, er vi ikke da litt lei ham, der han avslører oss på våre mest svake og moralsk forkrøplede.  
Au da! Der vi ikke har lyst at noen skal sette blikket.  
Henrik Ibsen; Ikke bare nasjonalskald og nasjonalfilosof, men det Norge i sin avsondrethet og mentale 
trykkoker har gitt verden, av ballast og verdifullt tankegods. På linje med Shakespeare og Homer, Dante eller 
Dr. Lukas som skrev det Det nye testamentet i Bibelen.  
 
Mye kan tyde på at det moderne Norge i sin iver etter å være internasjonal hopper lett og likegyldig over vårt 
største internasjonale bidrag; innpiskeren Ibsen som gir oss lov til å tenke kritisk og selvstendig om oss selv og 
det meste. Som faktisk har lært verden å tenke.  
Jeg oppfordrer dere å ha ham som hjemmelekse i år;  
les ikke bare Et dukkehjem, men Peer Gynt, Brand,  
om det absolutte og Keiser og Galileer.  
Den siste, hans hovedverk, mente han i hvert fall selv.  
Og sette vår problematiske verden under debatt som var 
 slagordet for realismen på 1880-årenes Norge 
 som Ibsen var en del av og virket i.  
 
Les ham i lys av vår tid og evighetens menneskelige perspektiver.  
Ibsen er dynamitt. Ibsen er selv kritikk og selvransakelse.  
Ibsen er ånd, Ibsen er faktisk viktig til forståelsen av oss selv,  
av Norge, av verden. Vær ikke redd, selv om han kler oss  
naken biter han ikke.  
GOD LES.        ESP 
 

 

Et normalt liv  
Jeg har god intuisjon,   
Men jeg hører selvfølgelig ikke på den.  
Det er clouet for et normalt liv.  
Hadde jeg bokstavligtatt alt det den fortalte meg  
Ville jeg vært ganske snurrig og rar  
For den forteller meg det meste.  
Men god underholdning er den for mitt vesen,  
Mitt helsevesen!  

 

 
Svelgt kameler  

Jeg har svelgt så mange kameler i mitt liv  
At det ser ut til å ha gått ut over den mentale helsen 
og humøret.  
Om enn kanskje ikke moralen og det kognitive.  
Det er nemlig ikke det samme,  
I en syk verden.  

 

Telefoni  

Jeg har ikke “smarttelefon”  
Jeg har bare en sånn gammeldags  
“ikke riktig klok” telefon,  
Nei en skal ikke legge føringer i dag,  
I det en skriver.  
Så jeg får si det som det er:  
“En riktig riktig riktig klok telefon,   
Og snart vil alle andre ha snart-telefon  

Av den gamle gamle sorten”.  
 

Moderne elskov.  

Kan ikke vi bli kjærester, kjære?  
Jeg skal behandle deg som et dyr.......  
Som en hund,- Ta opp lorten etter deg  
og legge den i en pose.  
Og be deg sitte og ligge pent,-  
og gi labb.  
Du skal få kos også,   
så ofte jeg vil,  
men da må du ikke bjeffe til meg!  
 

Kjenner vi Henrik Ibsen? 



Gary Farr – beatsanger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verden tar enda en omdreining og til syne kommer en syklist med brustent hjerte, en beat-sanger, 
folk–acid pioner og profetisk sannsiger: Gary Farr (!944-94) En av de unge døde i Engelsk rock.  
Gary Farr startet opp som frontmann i den smått legendariske ryhthm & blues 
klubben Crawdaddys husband: Gary Farr and the T- Bones: Disse hadde etterfulgt 
The Yardbirds som igjen hadde fulgt The Rolling Stones på denne Richmondklubben drevet og eid av 
manageren og musikkmogulen Giorgio Gromelsky. Bandet hadde også skaffet seg en videre erfaring 
fra the Marqee club hvor de en stund hadde fredagsjobb.  
 
Opptredende hadde gitt dem et godt rykte og de fikk spilt inn en EP Dem bones dem bones dem T-
Bones. De ble også en del av et amerikansk TV show som omhandlet ryhthm & blues scenen i 
London og traff keyboardviruosen Keith Emerson som en kort periode også ble medlem av bandet.  
Men den store suksessen uteble og T-Bones gikk hver til sitt i 1966.  
 

Grunnen var lagt for noe nytt for Gary Farr, og etter noen famlende forsøk  debuterte han som 
soloartist i 68/69. Han fikk på en måte en pangstart, så kom ikke der. Hans bror var nemlig 
medarrangør og promotor for Isle of Wight festivalen i 69 og Garry Farr fikk opptre.  
Men hva det enn skyltes, at publikum var for “far out” til å merke seg ham og huske ham eller hva det 
kom av, den første soloplaten hans solgte dårlig. Det ble alt i alt ikke mangeplater på Farr, tre Lper, 
to backet av de engelske bandene Action, Mighty Baby og Blossom Toes og den tredje i sitt nye hjem 
i USA backet av amerikanske musikere. Kloke innsiktsfulle profetiske og brustne plater full av 
nødvendig livsinnsikt til fine melodi linjer. I en stil som i ettertid er blitt døpt acid-folk.  
 
Men platene solgte dårlig og den store kommersielle suksessen uteble.  
Det ble igjen still om Gary Farr noen år. Han konsentrerte seg om sitt private om hobbyen sykling og 
om Amerika. Helt til et comeback med band igjen i 1980, førtse gang sden han oppløste T bones i 
66.  Sitt nye band kalte han Gary Farrs Lions, og med disse ga han ut nok en langspillplate.  
På en sykkeltur i nærheten av sitt hjem i California sprengte Gary Farr sitt sprukne hjerte og døde den 
29 juli 1996.   
 
Han ville vært glemt hvis det ikke var fordi han har mye å si vår plagede tid. Lytt til hans drømmer, 
hans innsikt og hans tekstlige livsvisdom. 
På platene:Take something wth you 69,Strange fruit 70 og Adressed to the cencors of love, en T-
bones-antologi eller hans obskure svanesang med Lions.  
 
Rest in peace  
Gary Farr  
 

Månedens musikk v/ESP 



  

 Månedens musikk v/ESP              Psyko-electronica- Nick Nicely  

 
"Nick Nicely; jeg har truffet deg en gang før, og det du gjorde på tidlig 80-tall. Men her er du altså 
igjen. Psykedelika- Electronica, værsågod; TUNE IN – FREAK OUT."  
Ja hvorfor ikke? Jeg rev i en 200-lapp og bestilte denne platen. Mest på grunn av av det jeg kjente av 
artisten fra før. Håpet at jeg visste hva jeg gikk til og det slo til. Elektronisk psykedelia.  
Nick Nicely var en kritikerrost, men ellers lite påaktet penn på tidlig 80-tall. Han slo aldri helt igjennom 
blant det store publikum, men ble inspirasjon for 80-tallets retro- psykedelia med navn som 
Julian Cope og Andy Partridge i spissen.  
 
Etter innpå et dusin forsøk og like mange  
kommersielle fiaskoer ble det stille omkring  
Nick Nicely. Han forsvant sporløst  
psykedelisk i tynn luft.  
 
Den samlede produksjonen fra 80-årene er  
samlet på CD en Psykotropia  som kom ut  
for noen år siden på Grapefruit records som  
spesialiserer seg på psykedelisk musikk,  
men da mest fra 60-tallet.  
Men her en avstikker til  nyere ting altså.  
Verd en lytt!  
 
Det var etter som jeg har forstått det stilt  
lenge om Nicely, men til slutt ble han altså  
gjenfunnet av offentligheten. Og.....  
 

Dette er hans nye plate, fra 2017,  
enda mer speisa enn i det gamle.  
Den heter for sikkerhets skyld Sleep safari.  
Jeg tror kanskje ikke den treffer så mange  
hjemme, men burde det for her kan du riktig  
la deg flyte Inn i det ubeviste "psykotropiske"  
landskap,- FLYTE VEKK , FLYTE VEKK, FLYTE VEKK …...........  
  
PS:  Men i meg treffer den noe. Faktisk blir jeg "herlig" trist og melankolsk, jeg finner følelser jeg 
ellers gjemmer; Og da er mitt mål nådd for denne gang, når jeg finner litt av mitt glemte selv. Finn 
ditt du også! Hør Nick Nicely!  
 

Refleksdagen torsdag 18. oktober 

Refleks gjør deg synlig 
 
Har du opplevd å nesten kjøre  
på noen i mørket?  
Eller at bilene har kjørt altfor  
nær deg?  
Da er du ikke alene!  
Bruk refleks så fjerner du  
nesten helt risikoen for  
en ulykke. 
 
 
 
Trygg Trafikk og mange andre markerer hvert år den nasjonale Refleksdagen for å få folk til å bruke 
refleks. I 2018 er Refleksdagen torsdag 18. oktober. 
 
 
 



 

  

 
Siste torsdag i september er fårikålens dag. Men det er ikke for seint å spise fårikål! 
En rykende varm gryte med fårikål varmer godt en høstkveld, 
og er en fin anledning til å samle familie og venner.  
Mange synes at fårikål er best dagen etter, så hvis du lager mye, har du lettvint mat dagen etter. 
 
Lett å lage er det også! 
 
 
 
Dette trenger du: (4 posjoner) 
 

• 1,5 kg fårikålkjøtt 
• 1,5 kg hodekål 
• 4 ts hel pepper 
• 2 ts salt 
• 3 dl vann 

•  

Sånn gjør du det: 

• Del hodekålen i båter. 

• Legg kjøtt og kål lagvis i en gryte (kjøtt nederst med fettsiden ned). Strø salt og pepper mellom 
lagene. Pepperkornene kan eventuelt legges i en spesiell pepperholder. (Noen liker også å jevne 
fårikålen. Strø da litt hvetemel, ca 1-2 ss per 4 porsjoner, mellom lagene.) 

• Hell på vann. Kok opp og la fårikålen trekke på svak varme til kjøttet er mørt (til det løsner fra 
benet), ca. 2 timer. 

• Fårikålen serveres rykende varm med kokte poteter. 

 
 

Månedens oppskrift 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verdensdagen for psykisk helse 

Operasjon Dagsverk på Oslo VO Nydalen 2018 

Også i år deltar vi på Operasjon dagsverk! Det er fra 22.-26. oktober her på skolen! 

Det vil i kantina være innsamlingsboks, loppemarked og salg av kaker og lignende i løpet av uka. Alle som har 
lyst til å bidra på en måte er hjertelig velkomne, vær kreative! Kanskje har du lyst til å bake en kake, lage noe mat 
eller levere noe til loppemarkedet? I så fall så er det bare å snakke med Vegard eller Jeanette:) 
 
Har du noen ting du vil donere til OD-loppemarkedet? Du kan levere det til Jeanette i kantina fra og med nå.  

OD 2018 støtter ungdom sin innsats for en bedre fremtid i Palestina! 

Årets Operasjon Dagsverk vil blant annet bidra til: 
•  Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å komme tilbake 

på skolen og i hverdagen. 

Mer info kommer! 

 

 

 
 

Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, blir markert her på skolen hele uka etter høstferien. Du 
finner informasjon på oppslagstavler, i biblioteket og på bordene i kantina.  
Årets tema handler om raushet.  
 

Med årets tema «Vær raus» oppfordrer vi alle til å vise raushet i hverdagen.  
Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. 

 

I forbindelse med verdensdagen 
arrangeres det en konsert på Sub Scene i  
Oslo. Her vil ni grupper opptre, bl.a 
Musikkverkstedet fra Nydalen. Winnie og 
Hans Jacob er to av medlemmene i 
gruppa. 
Arrangøren, Norsk forening for 
musikkterapi, lover «frisk, sjelfull, groovy og 
lidenskapelig musikk». Konserten er gratis. 

 

 


