
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AvisN 
Avis  for  Os lo  Voksenopplæring  Nydalen sep tember  2018 

Friluftslivets uke, 1. – 9. september.  I Oslo-området inviteres du til: 

Det er høstet i 
mellomrommet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
side 3 
 
 

Axel om Stevie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
side 11 
 

Åtte kommer og går 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siste side 

Nærtur på Sognsvann 

Elvevandring 

Sykkeltur rundt Maridalsvannet 

Østensjødagen 

Geologiens dag i Botanisk Hage 

Trening uten tak i Tøyenparken 

https://friluftslivetsuke.no/fylke/oslo
/  
 

og mye mer! 

Kart- og kompasskurs 

Foto: Vegard Kristiansen 

https://friluftslivetsuke.no/fylke/oslo/
https://friluftslivetsuke.no/fylke/oslo/


  

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 19.30 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 

 
 
 
 
 
 
 

Ikke skriv ut mer enn du trenger,  

og husk tosidig utskrift 😊 

Rektor har ordet 

 Velkommen til nytt skoleår! 

Vi håper alle har kommet godt i gang med 
skoletilbudet nå. Sommeren 2018 har vært tidenes 
varmeste og tørreste sommer, til glede for noen og 
til besvær for andre. Mange er sikkert glade for litt 
kjøligere dager og at de får møte lærere og venner 
fra i fjor. Andre er nye deltakere og kommer til 
Nydalen for første gang. Spesielt velkommen til alle 
nye deltakere og fire nye lærere! Assisterende 
rektor og jeg har hatt gleden av å gå rundt til 
gruppene og hilse på mange av dere. Der forteller 
vi litt om skolen og reglene som gjelder i 
voksenopplæringen. Det er også en fin måte å bli 
kjent på fordi vi ikke har fellesmøter for alle 
deltakere. Vi oppfordrer alle til å stille spørsmål og 
komme med forslag til forbedringer. 

Nytt av året er at vi har ansatt en miljøterapeut, som 
i tillegg til rådgiverne på senteret, vil hjelpe 
deltakerne med utfordringer som ikke handler 
direkte om skolefagene, men om helsespørsmål, 
innarbeiding av gode vaner, hvor vi kan søke hjelp 
når vi trenger det og andre viktige 
hverdagsproblemer. Anniken har kontor mellom 
resepsjonen og biblioteket og er lett å treffe om 
man ønsker en prat. 

Det er kantine på senteret med enkelt tilbud av 
brødmat, frukt, yoghurt mm. En dag i uken, på 
tirsdager, vil det være arbeidstrening hvor noen 
selger varm mat eller småretter. 

Vi ønsker alle et spennende og lærerikt skoleår! 

Vigdis Bratfoss, rektor 

 

September måned 

 
Elevrådet består i dag av elevrådsleder Elin, Espen 
og Silje. Vi er tre ganske forskjellige, men 
engasjerte folk. Et elevråd er et organ der du som 
elev kan ta opp ting du er opptatt av. Saker som 
har blitt tatt opp og gjennomført er blant annet, 
heistale, kortautomat og tur til operaen. 
Vi er her for deg og for å gjøre din skolehverdag så 
enkel som mulig. 
 
Etter sommeren har Anniken fått en ny stilling, der 
hun blir sittende mer på et kontor.  Anniken skal 
også være med å hjelpe rådgiver og møteleder 
Anders i elevrådet. Vi ønsker henne velkommen. 
 
 
For oss er det viktig å si at enhver elev er like viktig. 
Derfor betyr det mye for oss, hver gang du 
bruker din stemme. Har du noe du vil si kan du si 
det gjennom oss. Enten ved å ta kontakt med en av 
oss, si det til læreren din eller putt en lapp i 
elevrådets postkasse.  Den er innenfor døren i 
resepsjonen. Vi tar imot alle forslag. Ingen forslag 
er dumme 
 
Vi trenger nye og friske fjes i elevrådet. Om du 
ønsker å være en del av elevrådet, meld fra til 
læreren din, assistentene eller en av oss.  
 
Hilsen Elin Bernatek, elevrådsleder 
 
 

 
Vi ønsker alle elever velkommen tilbake fra 
sommerferie. Dette er skoleårets første avis og vi i 
AvisN gleder oss til å ta fatt på et nytt år.  
 
September har 30 dager og er den første 
høstmåneden. Dette er måneden der alle de fine 
fargene titter fram og bladene detter av trærne. Etter 
en lang varm sommer, gleder vi oss til det blir litt 
kjøligere. 
 
Det er mye som skjer i september, to av dem er 
nydalsløpet 06.09 og kulturnatt Oslo 14.09.     EB 

Elevrådet 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no
https://avisn.wordpress.com/
http://elevrådet.om/


Grønnsakene i mellomrommet er høstet 

 
 
 
I vår ble det plantet grønnsaker og 
satt poteter i plantekassene i 
mellomrommet.  
Stian har vannet i hele sommer, 
og nå er plantene høstet. 
Det var Maia som fikk gleden av å 
høste det som hun var med og 

sådde 😊 

 



  

BANAN-PANNEKAKER MED KOKOS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGREDIENSER: 
  
3 stk modne bananer 
6 stk egg 
2 dl kokosmasse 
1 ts kardemomme 
0,5 dl frosne blåbær 
  
SLIK GJØR DU: 
  
1.     Mos bananene, sørg for å bruke godt modne bananer. Rør inn krydderet. 
2.     Rør inn egg og kokos. Ha så i de frosne blåbærene. Da er røra klar til å stekes. 
3.     Stek på middels varme i ca 3 minutter på den ene siden, til du ser røra har fastnet, så snur du  
        den og steker ett minutts tid på andre siden. Jeg bruker å steke tre stykker i panna samtidig. 
4.     Servèr med blåbær, banan eller lønnesirup, eller bare som de er. Jeg bruker peanøttsmør og  
        bananskiver, det er veldig godt. 
 
Passer veldig godt til lunsj.                                                                                Mvh Stian og Samad. 
 

Månedens oppskrift 

Le med Tage!  

 
Jeg visste ikke hva lykke var 

før jeg giftet meg, 
og da var det for seint. 

 

Å gifte seg 
er som å gå på restaurant. 
Man angrer når man ser 

hva de andre har fått. 



 

  

Anniken – vår nye miljøterapeut 

Månedens bilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fjor var hun skoleassistent. I år har hun fått 
nye arbeidsoppgaver. 
 
Som miljøterapeut, med kontor innenfor 
resepsjonen, kan hun hjelpe deltakerne med 
helsespørsmål og hverdagsproblemer.  
 
Vi intervjuer Anniken i neste skoleavis 

Det er Elin Bernatek som har tatt dette bildet. Hun har kalt det «Trøtt høst» 

Kulturnatt i Oslo 

Merk deg fredag 14. september! 
 

Hele dagen, ettermiddagen og kvelden og natta er 
det mange flotte gratisarrangementer på 200 arenaer 
i Oslo. 
Oslo kulturnatt er faktisk Norges største 
endagsfestival! 
 
Kva kan man oppleve? 

• konserter 
• kino, ute og inne 
• omvisninger i bygg som resten av året er 

lukket for publikum 
• teater 
• dans 
• litteratur 
• program for barn og unge 
• guidede Oslo-turer 
• mat 
• program i bydelene: Frognernatt og Grorudnatt 
• og mye, mye mer ... 

Sjekk ut programmet: 
https://oslokulturnatt.no/program 

 

 

https://oslokulturnatt.no/program


  

Vi overforbruker kloden vår! 

Planet B?  
Vi har en viss mengde ressurser som denne jorden kan “produsere for oss”, slik at vi har en null-sum 
for hva vi bruker opp mot hva som fornyes. Dato for denne dagen har blitt flyttet fremover de siste 
årene. Etter denne dato tar vi av reservene vi har her.  
 
I 2018 er denne dato satt til 1.august kan WWF (World Wildlife Fund) melde. Etter denne dato har vi ett 
minustegn (-) på våre fornybare ressurser på jorden. De siste årene har denne dato blitt flyttet fremover 
og den er satt tidligere og tidligere kan de melde. For 15 år siden var datoen satt til oktober. Hva kan vi 
gjøre for å flytte, eller i hvert fall bremse, utviklingen mot ett punkt hvor det “bare går i nedoverbakke”?  
På nettsiden til overshootday.org kan du lese om hvordan vi kan og bør arbeide for å unngå at vi flytter 
frem denne dato i mindre grad enn vi gjør i dag.  
 
Noen tips kan være;  
- Ta en titt på WWFs sjømatguide  
når du skal handle sjømat: wwf.no/sjomat  
- Spis mindre kjøtt og mer grønt  
- Kast mindre mat  
- La bilen stå oftere og ta bena fatt  
- Kjøp brukt istedenfor nytt.  
 
Se på #movethedate på Twitter  
eller mer informasjon på 
https://www.overshootday.org  
 
Bilde: https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2013/08/Earth-Overshoot-Day-1-1.jpg   
  

Bjørn Samdal 

 

Mannen i gata  
assosierer som oftest botox  
med skjønnhet og  
rynkebehandling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det mange ikke vet er at botox har et annet bruksområde, som hjelper tusenvis av mennesker 
gjennom dagen.                          
Ved å lamme muskler bedrer botox allmenntilstanden for folk med muskelspasmer og andre 
muskelplager. Botox fungerer ved å lamme muskelen, til en viss grad.  
Det brukes svært lave mengder ved injeksjon. Effektene ved botox varer i ca to og en halv måned, 
men legene venter alltid 3 måneder før de velger å gjenta behandlingen. Dette er for å sikre seg mot 
botoxforgiftning. Botox er en nervegift som fremstilles naturlig. 
Flere land har tatt i bruk en avart av stoffet til bruk i kjemisk krigføring. 
 

Eivind Hirding 
 

Botox 

http://www.wwf.no/sjomat
http://www.wwf.no/sjomat
https://www.overshootday.org/
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2013/08/Earth-Overshoot-Day-1-1.jpg


  

Etterligning av produkter  
Mange har nok sett at det blir presentert og solgt kopier av produkter av kjente merkevarer. Flere av 
disse er og kan være, så godt som fullverdige versjoner av “det kjente produktet”, tross det ikke har 
det samme merket på seg.   
Det har tidligere vært kjent at det er betydelig billigere å bruke kopier enn de store merkevarene. Her 
er det også en god måte for å få blant annet klær på en betydelig billigere måte enn å måtte betale 
hele summen for merkeklær. Ved ett oppslag på nettet på denne saken er det flere sider som 
reklamerer for sine produkter når det skrives inn “piratkopier + klær” i en søkemotor.  
 

Det er regler for hvor mye vi kan innføre  
Vi kan ta inn den mengden klær som sies bli brukt av en person. Det vil også bli sett på om det er 
såpass mye som trolig ikke vil bli brukt av deg selv som klær og at det vil bli brukt på videresalg.  
Tollvesenet har ifølge artikkelen i E24 ikke hatt spesielt fokus på å ta de som har innført produkter til 
landet, så lenge det har vært i forbindelse med egenimport. I andre europeiske land, typ Nederland, 
er det strengere vilkår på vei mot markedet i hjemlandet, det gjelder også for import av mange 
forskjellige varegrupper.  
 

Velg Ekte  
På nettsiden velgekte.no kan det leses om hvilke følger og hvordan vi kan opplyse og støtte opp om 
lokale næringsdrivende for å unngå at vi skviser våre lokale aktører.  Nettsiden www.velgekte.no 
drives av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten.  
 

Hva kan vi gjøre som forbrukere?  
Bruk hodet når vi gjør innkjøp,  
er det så billig at det virker usannsynlig  
er det kanskje for godt til å være sant.  
 

Noen grunner til ikke å kjøpe piratkopierte varer:  
• Ikke støtte kriminelle  
• Ikke ødelegg jobbmarkedet  
• Respekter kreativ innsats  
• Bevar lokale bedrifter  
• Utnytting av arbeidskraft  
• Trygghet for ditt eget liv og helse  
• Vern om miljøet  

 

Det er opp til hvert enkelt land å ha regler for hvilke tiltak som skal gjelde for import til sitt eget 
område. Noen land gir store bøter, mens andre har ingen- eller lave bøter for dette.      Bjørn Samdal 

“Du ditt murmeldyr” Jeg hører det klinger i ørene.  
Jeg har lenge, helt siden barndommen lurt på hvordan  
et murmeldyr ser ut. Nå, etter å ha sjekket med diverse leksikon  
og dyrebøker vet jeg det. Og jeg vet også at det finnes flere typer  
murmeldyr som for eksempel Alpemurmeldyret i Europa og flere  
Amerikanske arter. Blant annet et utrydningstruet  
på New Foundland.   
 
Det graver ganger under jorda og lever av plantekost, for det er en gnager,  
og derfor mest opptatt av å få i seg vegetabilsk føde.  
Murmeldyret ligner i størrelse og utseende aldri så lite på en bever, men det er av “jordekorn”-slekten 
og har derfor som nærmeste norske slektning ekornet.  
De minste murmeldyrene er gjerne tett innpå 50 cm + hale. De største rundt 75. Fargen er rødbrun 
og brun, noen brungrå. Og husk, det er utrydningstruet.  
Det er det jeg vet om murmeldyret.  
“Skulle jeg ta det som et komplement”?                                                                                     Espen Aa 
 

Kopiprodukter 

Dyr jeg har………møtt?      Denne gangen om murmeldyret 



  

Månedens musikk v/ESP 

Ny Nick Garrie! 
Det er vel ca 10 år siden Nick Garrie sist ga ut plate, og enda mange år siden han var kjent. Det var i 
1970 han var på manges lepper med LPen The nightmare of stanislas. Et psykedelisk folk klassiker 
eller kanskje "acid folk" som det heter i dag. 
 
Nå er han her igjen som gammel mann med ny CD. Litt rynket i stemmen og av utsende men allikevel 
struttende i live. Og det kan man ikke si om mange av hans samtidige psykedelikere. Han er født i 
1949 og har noen vintre på baken. 
 
Så til verket: Er det vits å søle bort spalteplass og øresus på en visesanger fra fordums tid som ingen 
engang har hørt om og som sikkert ikke har noe viktig på hjertet. Tja,- Noe på hjertet? Kanskje litt 
gammelmannssludder, ofte dypt følt og dypt tenkt til smektende vemodige melodier. Like gjerne lytter 
vi til og sammen med en gammel "doldis" som med all slags utstoppede og utstaferte kjendiser uten 
noe på hjertet, Ofte kan det å spare på seg selv til de spesielle anledninger og ligge litt lavt i terrenget 
være vel så riktig og viktig som å vinne all verden og det store publikum. Å dryppe litt i det små til de 
som liker det en holder på med.  
 
Sånn kom denne Nick Garrie platen til meg. Fikk beskjed av selveste Amazon at den skulle komme, 
fordi jeg hadde sikret meg den forrige, og da visste de at de kunne selge meg denne. Godt er jo det, 
at noen "passer på" en. Nick Garrie: The moon and the village, heter den for ordens skyld. 
En kuriositet er at Garries aller første forsøk som komponist er med, skrevet som 15 åring (sier han i 
hvert fall), så ringen blir på en måte sluttet med dette. På gammelmanns vis? 
 
 



  
 

Forfengelig  

Jeg er litt forfengelig på det jeg skriver.  

Vil gjerne være sann og allikevel treffe en streng hos dere.  

Skrive tonalt for å si det med musikken,  

Men med en viss dissonans i overbygningen.  

Sånn at det ikke blir likegyldig.  

Altså: Språklig musikalitet og finesse.  

Av og til tror jeg jeg får det til også.  

 

 

Filosofi  

Filosofi har alltid stått for meg som en form for annen 

sortering.  

Tenkt liv, ikke levd liv.  

Mulig jeg tar feil, men det virker ofte som om filosofene 

mangler noe,   

Som de prøver å bruke hue til å finne igjen.  

En slags mangelsykdom.  

Glad skal vi være den dagen de utbryter, som de gamle:   

“Meg fattes intet”  

Eller?  

  

 

 

Slapper du av?  

Slapper du noen gang av?  

Eller er du bare på gang med noe annet?  

Med å lese, se på TV, høre radio, fjese eller twitre?  

Prøv å sett deg stille ned og gjør minst mulig.  

Bare løfte på en finger hvis den har lyst.  

Og forsøk å lukke øynene og se om det kanskje skjer noe rart.  

Med deg, kroppen din eller sinnet.  

Det er å reise,  

Uten dyr billett!  

 

 

Øde øy  

Alle som har tenkt seg litt om  

vet at en selv   

ikke er første valget  

hvis en skal velge seg noen  

å ha med på en øde øy,   

Eller stå fast i heisen med.  

En trenger DEN ANDRE.  

Det gir ingen mening å stirre inn  

i speilet i lengden.  

“Å være seg selv nok”  

som salig Ibsen sier.  

Vi er sosiale dyr,  

vi mennesker,   

Hvis vi ikke har  

en eller annen defekt,  

En eller annen form for autisme  

som det heter nå,   

på fint.  

Samme kan det være; jeg trenger 

deg og du trenger meg!  

Så enkelt er det faktisk.  

 

Espens epistler 

 

Empati  

Der er vel alltid noen andre som hjelper en,  

Som kommer oss til unnsetning.  

Og er det ikke det kan vi j ha det så godt!  

Livet går saktens videre uten oss.  

Det er de harde realiteter.  

Det er det modernes empati!  

 

 

Smart  
Jeg har lært meg noen triks så jeg skal se smart ut.   

Det er ganske smart.  

Ha det rette oppsynet og attityden!  

For det er det de ser som forfører dem,   

Og som de tror på,  

Ikke det du sier;   

Det bare flagrer forbi!  

 



Axel  

 

Her er Stevie Wonder.  
Han ble født i september 1950.  
Han har alltid på seg solbriller.  
Mens han synger svinger han på  
hodet og kroppen. Stevie er afro- 
amerikaner. Da Wonder lå i kuvøse  
på grunn av tidlig fødsel fikk han  
trolig for mye oksygen og mistet  
synet. Stevie var en barnestjerne.  
Allerede i syvårsalderen begynte  
han å spille piano, trommer og  
munnspill. 
Her ser vi Wonder som synger 
 i studio.  
Da han var ti signerte han en  
platekontrakt med Tamla Motown.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da han var tolv kom den første plateutgivelsen.               Her er platecoveret til Songs in the key of life.  
 
Albumet blir sett på som et av tidenes beste popalbum. Omslaget er i typiske søttitallsfarger.  
Albumet ble sluppet 28. september 1976. Michael Jackson fikk sitte som en flue på veggen da albumet 
ble laget. Det var han veldig takknemlig for. Mange artister har dette som sitt favorittalbum.  
Blant andre Prince, Whitney Houston, George Michael, Elton John og Mary J. Blige.  
Songs in the key of life betyr sanger i livets toneart.  
 
Paul McCartney har samarbeidet med Stevie Wonder. 
Her ser du albumet Tug of War.  
Det betyr taukrig eller dragkamp.  
 
På coveret lytter Paul til musikk med et headset.  
Designet er inspirert av tetrisfigurer.  
Selveste Beatlesprodusenten, George Martin,  
produserte platen som ble sluppet i 1980.  
Stevie Wonder gjester på to sanger: 
 "Ebony and Ivory" og "What's that your doing".  
 
Jeg spiller begge sangene på trommer.  
 
 
Mvh Daniel og Axel 
 

Axel om Stevie 
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Sommerkryssord v/ Bjørn 



 
 

 

Noen kommer, noen går…. 

Fire nye lærere er ansatt i år: 
Elin, Bitten, Henning og Linn. 
 
Arouj har arbeidspraksis i 
resepsjonen. 
 
Jan, Erik og Bjørn går av med 
pensjon i slutten av måneden. 
 
Vi skriver mer om dette i den 
neste skoleavisa. 


