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AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. Den kommer ut hver måned.  
AvisN er gratis. Redaksjonen består av deltakere og lærere ved senteret. 

Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne   
med ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade. 

Det er over 400 deltakere ved senteret. 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  
 

 

AvisN 

Månedens miljøtips 

 
 
 
 
 
 
 
Vannrestriksjonene i Oslo er opphevet.  
Men det er vel ingen grunn  
til å endre på nye, gode vaner? 
Bruk mindre vann i dusjen, f.eks … 

Oktober måned 

 Hei alle sammen! 

Håper alle har hatt en fin høstferie og er klare for 
nye utfordringer og læring i siste semester i 2022. 
Det er ingen flere fridager før juleferien. 

 

 

 

 

 

 

Alle ansatte på Oslo VO Nydalen var på en studietur 
til Danmark 15. og 16. september. I København 
besøkte vi ulike institusjoner og et stort 
voksenopplæringssenter som ligner ganske mye på 
vårt. Det var mye å lære om hvordan de organiserer 
voksenopplæringen og metodene de benytter. Vi 
knyttet kontakter med flere av pedagogene der, og 
skal møtes på Teamsmøter for å lære mer av 
hverandre. På båten til København hadde vi leid 
konferanselokale og brukte foredragsholdere fra 
HMS-avdelingen for å jobbe med å styrke 
arbeidsmiljøet vårt. Det er viktig for oss å få til enda 
bedre samarbeid. Vi hadde også tid til å besøke det 
flotte museet Louisiana, som både har en fast 
utstilling og aktuelle utstillinger av moderne kunst. 
Denne studieturen var viktig for oss, da vi fikk 
inspirasjon på faglige, sosiale og kulturelle områder. 
Spør de ansatte om hva de opplevde som mest 
lærerikt. 

Nå er vi tilbake med full kraft og i oktober er det som 
alltid Operasjon Dagsverk (OD). Årets OD handler 
om psykisk helse og tabu i Uganda. Målet er å bryte 
ned fordommer rundt psykisk helse. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon om hvordan vi 
markerer OD her på skolen. 

Vi ønsker alle en god og lærerik høst! 

Vigdis Bratfoss, rektor 

Rektor har ordet 

Octo betyr åtte på latin, og october var nettopp 
måned nummer åtte i Romulus’ kalender, som 
blir sett på som den opprinnelige romerske 
kalenderen fra rundt 500 f.kr. 
 
Den 14. oktober er en merkedag. 
Dette er ifølge primstaven, en eldgammel og 
stavformet kalender, årets første vinterdag. 
Ut fra hvordan været er denne dagen, skal det 
være mulig å spå om den kommende vinteren 
vil være kald eller mild, om snøen kommer sent 
eller tidlig. 
 
I løpet av oktober får du sjansen til å sove en 
time lenge. Natt til 30. oktober går vi nemlig 
over til vintertid, da skal klokka stilles en time 
tilbake. 
 
Oktober har mange merkedager. 
Noen seriøse og viktige, til noen litt mer 
kuriøse. 
Blant annet kan vi nevne internasjonal 
musikkdag, internasjonal eggdag, refleksdag, 
brøddag, FN-dag og internasjonal 
teddybjørndag. 
 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no
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Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober 

Rockovery Oslo 

For 7. gang arrangeres Rockovery i Oslo. Denne gangen på Stedet Sagene.  
Rockovery er Norsk Forening for Musikkterapi sin markering av Verdensdagen for psykisk helse. 
 
Årets Rockovery arrangeres over to dager; mandag 10. og torsdag 11. oktober. Rockovery har som 
målsetning å gi brukere av musikkterapi en mulighet til å spille på en profesjonell scene, samtidig som 
man ønsker å skape positiv oppmerksomhet rundt hvordan musikk kan fremme psykisk helse. 
 
Musikkverkstedet Nydalen deltar på mandagen, under sitt nye navn: New Valley Psycho Fire  
Arrangementer er gratis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 grunner til å markere verdensdagen: 
 

• Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte 

• Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer 

• Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de 
rundt deg 

• Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen 

• Du styrker din egen psykiske helse 
 
Følg med på oppslag og i sosiale medier hvordan vi 
markerer dagen på Oslo VO Nydalen 
 
Les mer her om verdensdagen her: 
https://www.verdensdagen.no/ 
 

 

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. 
Løft blikket!  
 
Markering av årets kampanje er klar og 
Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre 
blir en markering som ønsker å sette søkelyset 
på hverdagshelse. For i våre liv har vi mange 
aktiviteter som fører oss fremover gjennom 
kampanjer og markeringer. Det er viktig å ta 
vare på hverandre i hverdagen. Vi er ikke 
sterkere enn vi selv føler oss og det er fortsatt 
mye vi kan gjøre for å bedre innholdet i livene 
våre.  
 
“Verdensdagen for psykisk helse markeres av 
tusenvis av kommuner, skoler, arbeidsplasser, 
organisasjoner og enkeltpersoner over hele 
landet mellom uke 39-42 hvert år”  
Ensomhet, tristhet og sorg over å “ikke være 
innafor” er viktig og engasjerende for at 
deltagerne skal kjenne glede i hverdagen. For 
mange er det vanskelig å “kjenne seg innafor” 
og være stolt over hva vi har fått til. Vi trenger 
hverandre og i et fellesskap kan vi klare det vi 
kanskje ikke trodde var mulig!  
Mye kan løses med en rolig prat og støttende 
ord.  

BjørnS 

https://www.verdensdagen.no/


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får-i-kål                                                                                           av Henning 

Fårikål   
 

Fordi det er høst   
FÅRIKÅL ER GODT  
 
Hva   
Fårikål betyr Sau i kål   
 

          +          =Nam! 

 
 

 
Fårikåloppskrift  
(fra Tine.no oppskrifter)  
  
Antall porsjoner 4 
 
Ingredienser 

• 1 ½ kg hodekål  
• 3 ss meierismør  
• 1 kg lammekjøtt (med ben,   
       i serveringsstykker)  
• 2 ts  
•  
• 4 ts sorte pepperkorn  
• 3 dl vann (kokende)  

 
Poteter er godt som tilbehør.  
 
Slik gjør du det  
Del hodekål i båter.  
Ha smørklatter i bunnen av en stor kjele.  
Legg så kjøtt og kål lagvis med et dryss salt og pepper mellom hvert lag.  
Hell på vann og la det koke opp.  
La fårikålen trekke over svak varme under lokk til kjøttet er mørt, i 1,5–2 timer.  
 
Kok poteter møre i vann, ca. 20 minutter, og server til.  
 
Tips  
Dersom du vil ha litt tykkere kraft, kan du jevne fårikålen med litt hvetemel mellom lagene. 
Pepperkornene kan også legges i en gaspose eller spesiell pepperholder  
om du ikke liker at de ligger løst.  
 
Tips  
Du kan også langtidskoke fårikål i en kjele i ovnen.  
Varm opp ovnen til 250 °C. Sett gryta inn og skru ned varmen til 100 °C.  
La stå i 6 timer. På denne måten fordamper mindre av væsken og kjøttet får en mer konsentrert smak.  
   



1. Når er høstferie?  
A. Uke 40  
B. Uke 30  
C Uke 50  
  
2. Når var oktoberrevolusjonen?   
A. November 1917  
B. Oktober 1917  
C. Oktober 1916  
  
3. Hvor finner den verdensberømte Oktoberfest 
sted?  
A. Amsterdam  
B. Berlin  
C. Frankfurt am Main   
D. München  
  

4. I hvilket år fant den første Oktoberfesten 
sted?  
A. 1789   
B. 1810  
C. 1890  
D. 1945  
   
5. Hva feiret den første Oktoberfesten?  
A. Bayersk uavhengighet fra det tyske imperiet   
B. slutten av arbeidet med høsting  
C.  ekteskapet til den bayerske prins Ludwig I og 
prinsesse Therese  
D. Napoleons nederlag og slutten på den franske 
okkupasjonen av Tyskland  

 

6. Hva var hovedattraksjonen på den første 
Oktoberfest-feiringen?  
A. varmluftsballongturer  

B. verdens største øltønne   
C. landets første berg-og-dal-bane  
D. et hesteveddeløp  
   

7. Når begynner Oktoberfest hvert år?  
A. midten av september   
B. den siste dagen i september  
C. den første dagen i oktober  
D. den første søndagen i oktober  
 

   

  

  

Quiz om oktober og oktoberfest                                                     av Ahmad 

 8. Hva er det første planlagte 

arrangementet på Oktoberfest hvert år?  
A. kronen til Oktoberfest-dronningen  
B. paraden av bryggere og 
festivalarbeidere  
C. utgivelsen av 1000 duer  
D. avdukingen av en gigantisk, lokalt bakt 
pretzel   
 
9. Hvem har ansvaret for å tappe 

festivalens første øltønne hvert år?  
A. byens ordfører   
B. eieren av Hofbräuhaus  
C. den tyske kansleren  
D. Oktoberfest-dronningen  
   

10. Øl serveres i et vanlig krus kalt "Maß". 

Hvor mye øl holder den?  
A. 250 milliliter   
B. en halv liter  

C. én liter  
D. to liter  
   
 
 
 
 
 
 
 
11. Hva heter torget der Oktoberfesten 
finner sted?  
A. Alexanderplatz   
B. Theresienwiese  
C. Schlossplatz  
D. St. Pauli  
   
12. Omtrent hvor mange besøker 

Oktoberfest hvert år?  
A. mellom 750 000 og 900 000   
B. 2 til 2,1 millioner  
C. mellom 6 og 7 millioner  
D. 10 til 12   
 
 

 
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Riktig svar A, uke 40. 
 
2: Riktig svar A, November 1917  
 
3: Riktig svar D, München.  
Forklaring: Mens det er mange imitatorer, foregår den orginale (så vel som den største og mest kjente) 
Oktoberfest i den bayerske hovedstaden München.  
 
4: Riktig svar: B 1810. 

Forklaring: Det tyske imperiet som hadde eksistert i 1000 år hadde nylig blitt oppløst av invasjonen av Napoleon, 
noe som førte til krig og usikkerhet.  
Tiden var moden for den herskende adelen, Wittelsbach-dynastiet, for å hevde seg,  
vise sin makt og bekrefte støtten og beundringen til sitt folk.  
 
5: Riktig svar: C, ekteskapet til den bayerske prins Ludwig I og prinsesse Therese. 
Forklaring: Ekteskapsfeiringen av det kongelige paret varte i fem dager.  
Festlighetene var i stor grad en offentlig feiring for hele München.  
Og faktisk deltok 3/4 av Münchens befolkning (ca. 30.00 av 40.000) på festlighetene.  
 
6: Svar: D, et hesteveddeløp. 

Forklaring: oktober 1810 ble det planlagt et flott hesteveddeløp på en åker utenfor byporten,  
et arrangement som viste seg å være svært populært blant publikum.  

Det ble bestemt at hesteløpet skulle gjentas året etter, og fra dette oppsto tradisjonen med "Oktober-Feste". 
Gradvis ble andre aktiviteter en del av festen.  
 
7: Riktig Svar: A, midten av september. 

Forklaring: Oktoberfest begynner hvert år på lørdagen etter den 15.  
Den opprinnelige Oktoberfesten fant faktisk sted i oktober.  

I de påfølgende årene ble det gradvis forlenget.  
I dag varer festivalen mellom 16 og 18 dager. Mange andre land feirer også oktoberfest, i både september og 
oktober.  
 
8: Riktig svar: B, paraden av bryggere og festivalarbeidere. 

Forklaring: Siden 1887 har festivalen åpnet med ankomsten av ølteltverter og utleiere på Theresienwiese. 
Hestevogner dekorert med blomster og kranser trekker bryggerne og deres familier gjennom gatene i München 
til festivalen. Mange andre er også med på paraden. 
 
9: Riktig Svar: A, byens ordfører. 

Forklaring: Tradisjonen begynte i 1950, da Münchens ordfører Thomas Wimmer åpnet den første Oktoberfest-
tønnen og proklamerte "O'zapft is!" ("Det er tappet!" på München-dialekten).  

Byens ordfører har holdt æren og talt disse ordene hvert år siden.  
 
10: Riktig Svar: C, En liter.  
Forklaring: Andre steder i tysktalende områder brukes maß generelt ikke.  

Det gigantiske kruset er hovedsakelig forbundet med Bayern. I et land der ølet ofte er billigere enn vann, betaler 
festivalbesøkende en premie for Oktoberfest-opplevelsen.  

For tiden koster en en-liters kopp Oktoberfest øl rundt 10 euro.  
 
11: Riktig Svar: B, Theresienwiese. 
Forklaring: Allerede den første Oktoberfest fant sted på Theresienwiese eller "Therese's eng," fra prinsesse 
Therese. Det er denne permanente plasseringen av festivalen som gir Oktoberfest sitt lokale kallenavn "Wies'n". 
Wies'n og Oktoberfest er synonymt i München.  
 
12: Riktig Svar: C, mellom 6 og 7 millioner.  
            



 

  

Strøm koster! Hva kan DU gjøre? 

Grunnet omstendigheter og verdens gang har det blitt en stor økning av  
prisen på strøm. I det siste har prisen vært høyere enn på svært lenge.  
Det er fortsatt noen tips som kan brukes i disse tøffere tider for å unngå  
de verste kneikene økonomisk sett.  
 
For som alltid: Strøm er aldri gratis – men denne gangen er prisen ekstra  
høy. For tidligere har det vært enkelte tider som var fornuftig å styre unna  
(eller i hvert fall redusere bruken av): Tørketrommel, gulvvarme på badet,  
bruke strøm “når alle andre også bruker den” og faktisk sjekke etter  
hvilken strømavtale du har. For prisen vi betaler er ikke statisk – om noe  
annet ikke er bestemt.  
Sjekk prisene og oppdater deg på strømavtalen. 
 
Bruk en sammenligningsnettside og sjekk ut hvilken sum som betales –  
for kanskje betaler du mer enn du trenger? For det er både et pluss  
og minus med at vi er tilkoblet det europeiske strømmarkedet.  
Prisen vi betaler kommer fra hvilke bestemmelser som er satt i  
strømavtalen. Det er viktig å sjekke etter hva som brukes og hva som  
leveres til deg som forbruker. For de forhold som påvirker leveringen  
henger sammen med hvilke tjenester som brukes og hvordan strømmen  
brukes i systemet.  
 
Det er både fordeler og bakdeler med tilkoblingen til det europeiske  
strømnettet. Fordelene er at vi har bedre tilgang til strøm jevnt over  
ettersom tilbudet er bedre og “tryggere” for de som trenger elektrisitet.  
Bakdelen er at Norge bli påvirket (i stor grad) til å følge svingninger  
fra det europeiske strømnettet og prisene påvirkes deretter med  
svingningene i Europa.  
 
“Ettersom Norges strømmarked nå i stadig større grad er koblet mot det kontinentale og britiske, har dyr 
kraftproduksjon ellers i Europa ført til usedvanlig høye strømregninger for mange nordmenn” teksten står 
på nettsiden til tek.no  
 
Fordeler og avtaler  
Det blir oppfordret til at du sjekker etter hvilken avtale du har med kraftselskapet. For om prisen er 
betydelig høyere enn andre – kanskje du kan be om en forklaring – for så eventuelt å skifte til et annet 
selskap som har bedre, betingelser. Kanskje det er noen andre der også som kan bidra til å få dette gjort 
også.  
 
 
 
Her er noen tips til tiltak som kan hjelpe:  

• Unngå å ha på strøm når du ikke trenger det (husk likevel frost-fare) for apparater som 
trenger strøm.   
• Skru ned varme på rom du ikke bruker  
• Lukk dører mellom rom  
• Senk temperaturen på rom som du ikke benytter deg av  
• Sjekk etter om det er andre leverandører (eller få hjelp til dette) for å se etter om det er 
andre aktører som kan være bedre økonomisk for deg  
• Kjør fulle vaskemaskiner  
• Lad batterier om natten  

 
 
 
Tipsene er hentet fra TEK.no fra https://www.tek.no/nyheter/guide/i/L5agqV/slik-kommer-du-best-ut-av-
hoestens-stroemprissjokk  
 
 

Appen «Strømpriser» er en av appene  
som gir deg oversikt over når på døgnet  
strømprisene er høyest og lavest 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nikkos kamptips 

Tips 1: Alltid sitt med laget som dere heier på, ikke sammen med motstanderne. Det er forskjellige 
plasser.  

Tips 2: Alle lag har noen rivaler. Du skal bue på laget som de skal spille mot.  

Tips 3: Ta med varme klær eller ta med teppe hvis det er kaldt. Hvis det er varmt ikke ta på deg alt for 
mye tøy.  

Tips 4: Hvis du heier på Vålerenga (VIF) eller om laget ditt spiller mot de, da må du passe deg for 
banneord. Noen hater Lyn og andre VIF.  

Tips 5: Man kan være venner utenfor banen.  

Tips 6: Være på stadion før dommeren har blåst i gang, til slutten av kampen.  

Tips 7: Hvis man ikke er interessert i fotball, men kommer allikevel, da er man litt fan. Hvis man f.eks. 
kjenner noen som spiller på laget.  

Tips 8: Det er ikke lov til å kaste øl i håret på andre. Husk å vaske håret etter kamp.  

Tips 9: Hvis du har en hund så ta med hunden. Fordi den kan bjeffe opp laget og være med å heie. Eller 
flekke tenner til motstanderen.  

Tips 10: Ikke gå ut på gresset når lagene spiller.  

  
  
 
 

Operasjon Dagsverk i høst 
 
Internasjonal Uke: 17. - 28. oktober 2022 
OD-dagen: 3. november 2022 
 
Hvordan markerer vi dagen på Oslo VO Nydalen? 
Blir det loppemarked i år? Boller i kantina? 
Sang og musikk? 
Følg med! Oppslag og beskjeder vil komme! 
 
 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA 

https://www.flickr.com/photos/7503937@N04/30004375041
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

  

Månedens musikk- Verdens beste sanger                                   av Eivind H 

Verdens beste sanger - Dimash Kudaibergen  
 
Sangeren kommer fra  
en svært musikalsk familie,  
som er høyt respektert i  
hjemlandet, Kazakstan.  
Med en mor som operasanger,  
og far som visesanger,  
er han begavet med svært  
gode sang-gener.  
 
Han gikk på konservatoriet i  
Kazakhstan, der han ble  
utdannet innen klassisk og  
moderne musikk.  
 
Vokal-spennet på 7 oktaver er  
noe av det som gjør han til  
verdens beste sanger.  
Utallige vokal-trenere  
(på Youtube) mener at  
Dimash er verdens beste  
på sangteknikk.  
 
Han er primært klassisk  
sanger (dvs. musikk som er  
klassisk som opera,  
og liknende. Han poster stadig  
mer pop-musikk men også  
egen skrevede sanger.  
  
Dimash’s største fan skare er i Asia, men populariteten øker raskt pga Youtube og sosiale medier.  
  
Under pandmien hadde han en digital konsert (Dimash digital show) med seer rekord på verdensbasis.  
Dimash fremstår som en usedvanlig ydmyk og snill type. Han takker alltid komponisten, orkesteret. 
Fansen kaller han sine Dears.  
  
 Nederst i denne artikkelen finner du en QR-kode til en Dimash-sang på Youtube. Hvis du åpner kamera 
eller en QR-leser på telefonen din, og holder den over QR-koden, deretter velger du åpne i nettleser.  
 



  

Hva med å kunne sette seg på en rakett og fly ut i verdensrommet for å forske?  
Dette har faktisk blitt gjort nå med James Webb-teleskopet som nå flyr ut i verdensrommet for å samle 
informasjon som vi her på jorden kan bruke til mulige kommende romferder.  
 
Oppdagelse og undring har trolig vært en viktig del av motivasjonen for de som har satt sammen denne 
farkosten.  James Webb-teleskopet er et infrarødt teleskop som er utviklet av NASA i samarbeid med 
Den europeiske romfartsorganisasjon og Canadas romfartsbyrå. Det er arvtakeren etter Hubble-
teleskopet som var NASAs flaggskip innen astrofysikk.  
 
NASA sitt James Webb Rom Teleskop har  
gjengitt det mest dyptgående  
og klareste bildet fra fjerne galakser  
som er kjent inntil nå. Detaljene er fascinerende  
og såpass detaljert at det er vanskelig  
å se en slutt på galaksene vi kan se.   
De fjerne galakser synes å være  
en brøkdel av alle galakser vi kan se  
fra dette bildet.  
Bilder er tatt med James Webb’s  
infrarøde kamera og har her vist  
hvilke detaljer som faktisk vi kan se på bilder.   
 
For de som vil forstå hvilken klarhet  
som er på bildet - kan vi tenke på  
hvilken tidsperiode som er avbildet  
med de fjerne galakser  
som sies være 4.6 billioner lysår unna.  
Via bruken av kameraet på romsonden  
har Webb’s klart å samle informasjon  
om tidligere tiders tilstand,  
samt tilblivelse av galakser.  
 
Målet har vært at forskere skal kunne lære mer om hvordan massene har samlet seg til planeter og 
stjernestøv.  
Bildet er tatt 11. juli 2022.  
 
 
Romsonden skal fly 1,5 millioner km før vi vil få samlet  
sammen informasjonen den er satt til å gjøre  
 
Tekniske Data  

• Vekt: 6 161,4 kg (ca. 6 stykk personbiler)  
• Dimensjoner (solskjerm): 20 197 m x 14 162 m  
• Diameter (primærspeil): 6,5 m  
• Primærspeil materiale: beryllium med gullbelegg  
• Strømforsyning: fem solcellepanel  
• Beregnet driftstid: 5-10 år  
• Driftstemperatur: større enn 50 K (-223.15°C)  
• Bølgelengde: 0.6-28.3 μm (micrometer)  
• Prisen kommer på om lag 10 milliarder kroner  

Ferden startet 25. desember 2021.  
 
 
 
Tekst og bilde er inspirert fra artikkel på Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/James_Webb-teleskopet)   
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/JWST_spacecraft_model_2.png/800px-JWST_spacecraft_model_2.png  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Webb%27s_First_Deep_Field.jpg/800px-Webb%27s_First_Deep_Field.jpg   
 

Ut i rommet for å forske                                                                   av Bjørn S 

https://no.wikipedia.org/wiki/James_Webb-teleskopet
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/JWST_spacecraft_model_2.png/800px-JWST_spacecraft_model_2.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Webb%27s_First_Deep_Field.jpg/800px-Webb%27s_First_Deep_Field.jpg


  

Soppsuppe  
Kantarell og annen sopp er godt og sunt! Høsten er sesong for å spise sopp og varmende supper.   
Her får du en oppskrift på en soppsuppe med kantareller, fløte, kyllingkraft og urter.  
Server den som forrett eller til hovedrett med fersk brød.  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsforbruk 20 - 40 min  
Ingredienser  
Suppe  

• 300 g kantareller eller annen sopp 
• 1 stk løk  
• 2 ss smør  
• 6 dl kyllingkraft evt kyllingfond,  
      utblandet  
• 3 dl kremfløte  
• 1 dl crème fraîche  
• 1 ss maizenamel  
• 2 ss kaldt vann            

Topping  
• 100 g kantareller  
• 1 stk løk  
• 4 ss friske urter, f.eks.  
      timian eller persille hakket    

Slik gjør du 
1  

• Rens soppen og del i grove biter.  
      Fres soppen i smør sammen med løken til soppen er gyllen.  
• Tilsett kraft og fløte. La koke i 10 minutter.  
• Ha i creme fraiche og kjør suppen jevn med en stavmikser.  
• Rør ut maisennaen i kaldt vann og ha i litt og litt i suppa under omrøring.  

  Jevn suppa til ønsket konsistens.  
  
 

Soppsuppe                                                                                       av Henning 



Ut på tur og i bevegelse!  
Hva med å bli med på en tur ut? Det trenger ikke være lang – og utstyrskrav er ikke noen problem heller - 
så lenge det motivasjon og pågangsmot. For i Den Norske Turistforening (DNT) har de flere turer i Oslo 
området som er vel vært en ekstra titt på.  
Her er noen tips til aktiviteter som kanskje kunne passe?  

• Sjekk ut tur-guiden til Oslo på Den Norske Turistforeningen www.dntoslo.no/aktiviteter  
• Bestem deg for tidspunkt og lengde på turen  
• Les deg litt opp på hva slags tur det er snakk om med lengde, tilpasninger, ferdigheter, med 
mer.  
• Legg en overkommelig plan  
• Planlegg gjerne sammen med andre personer som du/dere er kjent med for å ha en ekstra 
på-dytt for å faktisk komme seg ut  

Flere av tilbudene fra DNT er satt som alternativer, disse kan brukes av alle – medlem eller ikke.  
 
Lavterskel tilbud  
Det skal ikke “kreves det ene eller andre” for å kunne legge ut på tur – for mye sitter på innsatsen, 
planlegning og gjennomføring av planen. For med riktig planlegning er ofte halvparten av turen allerede 
lagt klart for de som legger ut på tur.  

• Egne tilrettelagte turer for bevegelseshemmede  
• Språktrening for de med lavere norskkunnskaper  
• Det øker ofte motivasjon og pågangsmot  
• Fellesskapet som bindes kan gi gode minner og opplevelser  

 
“Bli med på tur a’ kamerat” har du kanskje hørt og da er det bare å svare: “Kanskje vi sees på kommende 
tur i Marka?”  
Det trengs ikke mye forberedelse heller - så lenge du klarer å møte opp på rett tid på rett sted.   
 
Det anbefales å se på https://www.dnt.no/aktiviteter/ for forslag til turer og aktiviteter i nærområdet.  
Sjekk nettsidene på dntoslo.no  
 

Sjekk ut DNT i Oslo!                                                    Tekst og bilder Bjørn S 

 

Bildene er tatt i DNTs lokaler i 
Oslo, da turgruppa, torsdag, var 
på besøk der i september.  
1 Planleggning, turvalg og ferdigheter  
2 Den velkjente T som markerer at 
Turistforeningen har markert løypa for 
ferdsel og turvalg  
3 Pynt og turmerking utenfor 
Turistforeningens kontor  

https://www.dnt.no/aktiviteter/


  

Tur til Sognsvann                                tekst Abdi, bilder Vegard, Karen m.fl 



 

 

 

 



 

I går var vi på tur til Sognsvann.  
 
Det var første gangen jeg var der.  
Vi kjørte bil fra Nydalen til 
Sognsvann. Det var bra vær, men 
ikke sol.  
 
Mange andre var også på tur. 
Noen var kanskje fra andre skoler. 
Jeg så mange barn og mange 
voksne. Vi tente bål og grillet 
kyllingpølser. Vegard og Bjørn 
padlet kano. Vi tok T-bane 5 
tilbake til byen. Det var veldig fint 
å være på tur, og jeg vil dra 
tilbake, kanskje neste sommer.  
  
 


