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Februar måned

Dette er ofte en kald og snørik vintermåned.
Dagene er blitt litt lengre og lysere siden sist jeg
skrev i skoleavisen. Det som er spesielt for akkurat
februar er at det hvert 4.år er en ekstra dag, altså
29dager. Som man kan se på kalenderen, gjelder
det ikke i 2015. Grunnen til at det er en ekstra dag
hvert 4.år, er at dagene må justeres etter en
tidsforskjell som gjelder hvert år. Dagen kalles
skuddårsdag og året kalles skuddår. Ellers er det
Valentinsdag 14.februar og Fastelavn 15.februar.
Nydalen Voksenopplæring har vinterferie fra og
med 16. t.o.m.20.02.2015.
Ruter endrer prisene fra 1.februar. Det blir endret
på 7-, 30-, og 365dagersbilletten.
Ellers vil jeg bare nevne noe jeg er ganske opptatt
av når jeg skal reise bort i vintervær. Det er å
passe på å ha litt varme i leiligheten og i huset.
Man kan være redd for at vannet fryser og at det
kan bli frostskader. Hvis det skjer må man kontakte
rørlegger. En annen ting en må passe på er å ikke
ha for mye varme på, for da kan man kan være så
uheldig at sikringen går.
Appelsiner vil jeg anbefale. De pleier å være ekstra
søte og saftige på denne tiden.

Månedens miljøtips

Les side 5 i denne AvisN.
De fem rådene når det gjelder overforbruk av
mat er:
1. Tenk før du handler
2. Bli bedre på å beregne
3. Oppbevar maten riktig
4. Bruk sansene
5. Lag god restemat

Rektor har ordet
Selv om vi bare er halvveis i dette skoleåret,
er vi godt i gang med å planlegge det neste.
Driftsstyret hadde møte 15.januar og
godkjente budsjett og Strategisk plan for
2015. Dere har sammen med lærerne gjort
halvårsvurderinger og satt dere mål fram til
sommeren. 15. februar er søknadsfristen for
neste skoleår og rådgiverne behandler
søknader og legger i ukene framover planer
for neste skoleår.
Skolen har vinterferie fra 16.-20. februar. Er
det noen som gleder seg til å gå på ski eller
skøyter? Enten du skal gjøre det, være ute
eller hygge deg innendørs:
Vi ønsker dere alle en god ferie!

Vigdis Bratfoss, rektor

4-stjerners middag

Mandag 26. januar laget Kognitiv gruppe / "Hjernetrimmen" i stand til 4-stjerners middag, som en
del av undervisningstilbudet . Elevene hadde ansvar for planlegging av meny, skrive innkjøpslister,
dekke bord, invitere gjester og ikke minst: Lage i stand et måltid bestående av: Forrett: Bruschetta.
Hovedrett: Ovnsbakt laks med grønnsaker. Dessert: Fruktsalat med vispet krem. Vi ble 11 til bords
og "arbeidslagene" klarte å lage middagen ferdig på litt over èn time. Og maten smakte vidunderlig!!
Vi hadde spesielt invitert "gamlelæreren" fra forrige skoleår, Iren og rektor Vigdis. Vigdis var
dessverre opptatt med rektormøte, men vi var glade for å ha Iren sammen med oss.
Underholdningen i vår 4-stjerners middag, ble å sitte til bords, nyte maten og ha en god samtale oss
i mellom.
Inger og Beth

Ny elev i AvisN
Jeg heter Eirika og er 24 år.
Jeg jobber på Balder Tekstil,
jeg jobber bare 3 dager i uken.
Jeg bor hos mamma og hos pappa.
De er skilt, så bor to steder.
Jeg har en søster som heter Martine,
hun er i militæret nå.
Har også en kjæreste som heter Adrian,
har vært sammen med han i 6 år.
Jeg elsker dyr, mest hund.
Nå har jeg begynt i AvisN i Nydalen.
Det er spennende å begynne her.
Hilsen Eirika

Utfordringer i snøen
Snøen har kommet og nå laver det ned. Dette gjør det vanskelig for mange å komme seg frem.
Taxier kjører saktere, noe som fører til at de fleste kommer for seint på jobb eller skole.
Fotgjengere som er ute har nok med å holde seg på beina. Dette er ikke lett, så pass på når du
ferdes i trafikken. Det kan være glatt enkelte steder, så hvis du ikke vil dette på baken din, må du ta
forholdsregler og bruke brodder etc. For rullestoler, barnevogner og rullatorer er det spesielt
vanskelig å komme seg fram da snøen setter seg fast i hjulene.
En dag på vei til skolen fortalte en taxisjåfør meg at brøytebilene ikke begynner å brøyte før klokka
7.30. Etter dette har vi vært i kontakt med Vaktmesterkompaniet ved Steinar Myhre. «Vi har ingen
faste klokkeslett for når vi starter brøytingen», sier han. «Det er det primært været som bestemmer.
De fleste steder er kravet slik at vi skal ut og brøyte når det har kommet 5 cm snø» sier
avdelingssjef Steinar Myhre.

I dette vinterværet drar vi med oss snø og slaps inn og det blir møkkete. Nå for tiden er det også
veldig glatt, så pass på at du ikke faller og brekker noe.
Alle nyhetsmedier har den siste uka har skrevet om det enorme snøfallet. Mediene påstår at dette
er det største snøfallet på over 100 år. Værmeldingen spår bare mer snø. Som Ole Brum sier: Det
snør det snør, tidellibom og huttemegtu. På Vestlandet er det så mye snø at mange hytter blir
nedsnødd, og står i fare for å kollapse. Noen steder har de måttet tilkalle heimevernet for å få måket.
Elin B

Månedens dikt

v/Eirika Harr

Hvorfor komplisere ditt liv?
Savner du noen
Lyst å se folk
Vil du forstå
Har du spørsmål
Noe du ikke liker
Noe du liker
Ønsker du noe
Elsker du noen

...ring
...inviter
...forklar
...spør
...si det
...si det
...be om det
...fortell det

Vi har bare et liv
- gjør det enkelt.

Overforbruk av mat
Det er mye vi har råd til i våre liv og mye som
kastes når vi ikke har behov for det lenger. Noe av
dette er mat som kastes sammen med det andre
avfallet, og det er for mye som kastes.
På nettsiden til regjeringen.no er matavfall et tema:
“Rapport mot kasting av mat” (2011) og
NorgesGruppen med “Kasting av mat: Mat til flere”.
Rapporten sier at mellom en tre- til firedel av all mat
som lages i verden kastes i søpla. Kasting av mat er
sløseri med både penger, energi og naturressurser.
Noe mat har fått seg en trykk eller ser ikke like fin ut
og kan fortsatt brukes om man tar bort den delen av
den som er skadet.

VG: Dette er noe av maten hver
og en av oss kaster hvert år.

Det står på nettsiden at hver nordmann kaster i snitt 46,3 kilo mat hvert år. Det kastes mest av frukt
og grønt, med brød- og bakervarer på andreplass. Når undersøkelsen ble gjennomført var det 60
kommuner som deltok og snittet for matavfall er hentet fra Miljødirektoratet. Undersøkelsen var rettet
mot forbrukerne og skal være en pådriver til at færre kaster fra seg spisebar mat. Mindre matavfall
reduserer den totale mengden avfall og det reduserer mengden mat som produseres.
På en nettside står det at vi kaster 300.000 tonn spiselig mat i Norge hvert år. Det blir omtrent en ¼ av
all mat vi har kjøpt inn. En annen nettside sier at den vestlige verden kaster omtrent en tredjedel av all
mat vi kjøper, det sies også i samme artikkel at nesten en milliard mennesker i andre verdensdeler
lider av alvorlig underernæring (Gode råd for å redusere matkasting, Nationen.no).
Ved lesning på nettet så jeg ett nytt ord: Friganere, som handler om at de jobber imot bruk-og-kast
samfunnet. Det handler om å lage et samfunn basert på å unngå sløseri, moralsk apati, konkurranse
og grådighet. Friganisme er antikapitalistisk eller kritisk til kapitalismen og har en nær tilknytning til
veganerne som mener at de nødvendige ting som mat, klær, utdannelse og helse skal være
tilgjengelig for alle. Det er ukjent hvor mange Friganere det er i verden kan jeg lese fra Wikipedia.
Friganere samler inn og spiser (eller gir bort eller bytter) mat som er kastet pga. utgått
holdbarhetsdato, skadet emballasje eller av andre årsaker, men som likevel er fullt spiselig og i god
stand .
Fem tips:
1 Tenk før du handler
2 Bli bedre på å beregne
3 Oppbevar maten riktig
4 Bruk sansene
5 Lag god restemat
Bjørn S

Tema: Mobbing
Forrige måned skrev vi om temaet mobbing. Vi hadde bl.a. et intervju med rektor Vigdis
Bratfoss. Mobbing er ikke noe problem her på voksenopplæringssenteret, fikk vi vite.
Men vi vet at elever har opplevd mobbing på andre arenaer.
Her er et intervju med en som har opplevd mobbing:

Jeg har snakket med en elev på Nydalen
om mobbing og tiden som hadde vært på
skolen og hvordan det går nå. Eleven ble
mobbet på barneskolen og det fortsatte på
ungdomsskole selv om ikke like alvorlig.
Hun har Celebral parese og sitter i rullestol,
selv om trening kan hjelpe, sitter hun
fortsatt i rullestol og det gjør at man er
annerledes. “Holdninger til rullestolbrukere
er ikke som de burde være, for selv om jeg
sitter i rullestol er jeg oppegående og et
vanlig menneske som alle andre”, sier hun i
dag.
Hun ble mobbet på skolen og fikk byttet
skole for å få slippe unna. De som mobbet
ble tatt inn for en prat, med dette hjalp ikke.
På grunn av utfordringer hjemme var det
vanskelig å ta med meg andre mennesker
hjem. Redsel og frykt overskygget alt.
Når noe er ukjent er det lett å si at det er unormalt eller feil.
Jeg spør om hun fortsatt blir mobbet? Hun tenker over det en stund. Mobbingen resulterte i at hun så
på seg selv som om det var noe galt med henne.
“Det startet på barneskolen” forteller hun og forteller videre om hvordan det ble når hun ble mer
voksen. Etterhvert hjalp det mer på, og personene/mobberne ble eldre og fikk mer fikk mer
livserfaring og ikke bare hang seg på den som mobbet. Personen vi snakker med har Cerebral
parese. Vi snakker om hva det er og at det sannsynligvis var grunnen til at hun ble mobbet.
“Når man sitter i rullestol er det enklere å bli mobbet” – man er annerledes og det er lett å se på deg
at det er noe spesielt med deg. Hun sov dårlig og fikk ikke ro i kroppen. Hva hun ble mobbet for vet
hun ikke, mens hakkingen bare fortsatte.
Jeg spør om hun fortsatt blir mobbet? “Nei, ikke i samme grad som det ble tidligere”, svarer hun.
Mobbingen foregår utenfor skolen. Vi skjønner at dette er tøft å snakke om. Gråten tar henne.
–”Stå på, aldri gi deg!” er hennes avsluttende ord til meg, og “Vis respekt!”.

Bjørn S

Øvelse i Nydalen mandag 2. februar
Justisdepartementet vil gjennomføre en øvelse i sine lokaler i Gullhaug Torg 4 mandag 2. februar fra
ca kl 1400 til ca kl 1800.Tema for øvelsen dreier seg om situasjoner knyttet til trusler, inntrengning og
gisseltaking og vil foregå i deres lokaler i GT4.
Øvelsen vil involvere blant annet innsatsstyrker fra politiet. Det er ikke til å unngå at øvelsen vil
medføre en viss grad av synlighet i området rundt GT4 med politibiler, bevæpnet politi og en
begrenset tilgjengelighet rundt bygget.

1.
Finn bilder du ønsker å bruke, og
print dem ut i A3 format med farger. Bruk
fotopapir hvis du har det.
2.
Legg bildene inn i lamineringsark.
3.
Laminer bildene. Nå har du laget
flotte, personlige spisebrikker

To vinterdikt
Kom, vesle hvite snøfnugg,
og sett deg på min panne.
Fortell om alle stjernene som seiler over
landet.
Kom vesle hvite snøfnugg
Og hils på mine hender.
Fortell meg hvor du kommer fra,
Og hvor din reise ender.
Kom alle hvite snøfnugg,
Kom ned, kom ned på bakken,
Så kan jeg gi min storebror
En snøball midt i nakken.

Brev fra leserne

Brev fra leserne

Lag dine egne spisebrikker.

Brev fra leserne

Brev fra leserne

Det var den dagen da verden var min!
Jeg tuslet rundt – syntes naturen var fin.
Snøen lavet ned fra himmelen –
Ville telle snekornene i vrimmelen.
Stillheten var så lett å høre,
Alene var det enkelt å låne vekk øret,
Til natures fantastiske spill uten lyd
Sendte toner inn i hodet – det var en fryd!

Fra Gracjanka Fenik og Pavel Tomas
Inger Werner

Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne

Nostalgi i Bergen
Jeg var på Kinks-konsert i en flunkende ny, den gang tennishall i 1966, Landåshallen i
Bergen. Mulig jeg tar feil men Kinks spilte bare 15-20 minutter og ga bare visuelt et
uutslettelig inntrykk der de sto langt der fremme på scenen.
Det var dessuten ikke hele Kinks. Pete Quaife manglet for første gang. – Siden skulle han
mangle mer.
Nobby hadde steppet inn på bass. Lavere grep om bassen og kanskje en aning mer hardfør.
Lokalitetene kjente jeg fra dagen før og mannekengoppvisning, men varm i trøyen ble jeg
ikke før oppvarmerne, Bergens svar på Rolling Stones, Rythmic Six kom på scenen og spilte
forrykende profft. Dette bandet var lenge et av Bergensrockens ypperste, og mange vil huske
dem. De formelig blåste engelskmennene av scenen med sin egen skarrende Rythm &
Blues.
Etter konserten fulgte vi bilen til Kinks, og fant ut at de hadde flyktet ut bakveien. Sånn var
1966 og sånn var 60-tallet. Musikerne fikk kjenne trykket, også i Bergen.
DeLange og Rythmic Six fikk seg vel både flere spillejobber og kanskje borgerlige jobber
etterhvert. Mulig ekteskap, øl og narkotika tok dem, men det forteller jeg ikke om.
Min første rockekonsert, tennishall og tennisalbuing til tross. Kinks og jeg gjorde vel etter
omstendighetene det vi kunne.
Siden en gang tok jeg en velfrisert og pomadisert Ray Davies i hånden, men det er en annen
historie.
ESP

Mulig helserisiko ved bruk av stearinlys og telys.
Ved brenning av telys og stearinlys vil en del av stearinen forbrenne ufullstendig og danne
sotpartikler i luften Slike partikler kan gi sykdom hos mennesker dersom mengden man
utsettes for er stor nok. Selv om bruk av stearinlys kan medføre mye hygge, kan
partikkelforurensningen noen ganger bli i meste laget, så kyndige folk anbefaler derfor at
bruken av stearinlys ikke overdrives. Viktigst, og det som man selv enklest kan gjøre noe
med, er hvor mange lys som brennes, hvor lenge og hvor hyppig.
Apropos antall telys telte jeg til 20stykker i kantina.
Ellers er det en kjensgjerning at det kan være brannfarlig med åpen ild.
Telys må i likhet med alle andre levende lys brukes under tilsyn. De bør alltid stå på et trygt
sted. De bør heller ikke settes for mange sammen slik at de forårsaker overoppheting. NB!
Plastholdere til telys kan ta fyr.

Astrid O J

Månedens
oppskrift
‘

con Carne med svinekjøtt

Ingredienser
 400 renskåret svinekjøtt fra flatbiff eller filet skåret i terninger
 2ss margarin til steking
 1stk finhakket løk
 2båt finhakket hvitløk
 1stk finhakket rød chili
 1Boks hermetiske tomater å 400g
 1boks chilibønner
 1 Stk rød paprika i biter
 1stk grønn paprika i biter
 ½ ts chilipulver
 ½ ts malt spisskummen
 ½ ts salt
Slik gjør du
 Ha margarin i en varm gryte. Vent til margarinen slutter å bruse og stek svinekjøttet i to
omganger, sammen med løk, hvitløk og chili.
 Chili er normalt spisse i formen og kan variere i lengde farge og ikke minst styrke.
 Del chili i to på langs fjern stilk, frø og skillevegger, og skjær den opp i skriver bruk gjerne
engangshansker når du renser chili.
 hell over hermetisk tomat og la det surre i 3-4 minutter.
 bland inn chilibønner, paprika og krydder . kok et par minutter og smak til med salt
 Liker du gryten litt ekstra hot? Ha i en ekstra chili eller chilipulver
 En smakfull gryte er klar til servering. Sett gjerne gryten rett på bordet eller server i dype
tallerkener.
 Denne retten kan gjerne servers med grovt brød. Dette vil øke kalori – og næringsinnholdet
Ida Wirum Sæter

Fotballsesongen er snart i gang
Ny spiller fra Molde til Lyn!
20-åringen Victor Johansen er tilbake fra langtidsskade. Han har returnert fra Molde til Lyn. Victor
trives godt i Lyn, og tror på at Lyn skal revansjere i 2015.

Kampkalender!
Lyn spiller sin første internkamp på
Kringsjå den 31 januar.
Første ordinære treningskamp er
Bærum-Lyn den 18 februar.
Lørdag 16. mai kl. 16 skal
Lyn spille kamp.
Motstanderen er Vålerenga 2 . (vif2).

Nikko

Moter for menn 2015

v/Elin B

Motebilde for menn i 2015 er bestående av kontraster, altså svart og hvit. flanell, ruter og hatt.
Ellers er slips og sløyfe alltid en slager som aldri slår feil. Men det er viktig å si at hva du har på deg
kommer veldig an på hva slags person du er.... man trenger ikke å pynte seg opp til 1000 for å se bra
ut. Som sagt, svart-hvit er det store for menn i 2015.

Månedens film

“The Imitation Game”

The Imitation Game er en film som handler om koding under 2. verdenskrig. Det handler
hovedsakelig om Villiam Turing og hans team som jobber med å knekke kodesystemet til tyskerne.
Det viser seg også at Turing er homoseksuell, noe som var en forbrytelse på denne tiden.
Filmen var veldig interessant og lærerik. Historien om Turing var ukjent for meg, og kanskje også for
mange andre. Derfor anbefaler jeg alle å se filmen og utvide sin kunnskap om en viktig historisk
hendelse!

Linda Hansen 18. 01. 2015.

Linda Hansen 18. 01. 2015.

Månedens bok

Drageløperen av Khaled Hosseini.
Drageløperen er en historie om Amir,
en Sunni-muslimsk afghansk ung gutt
som strever med å finne sin plass i
verden.
Historien begynner under monarkiets
siste fredelige dager i Afghanistan.
Amir stammer fra en overklasse og er
sønn av en velstående mann (som blir
kalt “baba” gjennom boka). Han har
vokst opp med Hassan, sønn av en
tjener som jobber for Amirs far. Mens
Amir bor i det vakreste huset i byen,
våkner Hassan opp i et skur i Amirs
hage. Hassan er analfabet men også
en utmerket og dyktig drageløper, og
Amir er en svært intelligent gutt som
liker å lese for Hassan og lære ham
nye og vanskelige ord.
De er ikke akkurat som alle andre
bestevenner. Til tross for deres ulike
status og klasseskille er det deres
sterke bånd og vennskap som blir
kastet lys over gjennom romanen.
Sammen opplever Amir og Hassan en
rekke traumatiske barndomshendelser
som kommer til å prege deres voksne
liv.
Det er når Amir vokser opp romanen
begynner å åpne videre i dagens
USA, med tilbakeblikk i hendelsene
han har opplevd i hjemlandet.
Gjennom fortellingen følger vi de
uante konsekvensene med krig, flukt
og en ivrig kamp for Amirs fars
uoppnåelig kjærlighet.
Denne romanen er en flott fortelling.
Forfatteren Khaled har sagt at boken
ikke først og fremst er en fortelling om
Kabul og Afghanistan, men en
universell historie om menneskers
kamp under vanskelige kår.
Drageløperen er en historie som jeg
anbefaler sterkt! Romanen tilbyr en
historie du på alle måter kan sette pris
på. :)
Av Kawthar Abdulnasir.
Kawthar Abulnasir er student og er i praksis hos
oss. Hun utdanner seg til bibliotekar på
Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har hatt sine
første praksisuker i vårt bibliotek. Hun er hos oss til
og med fredag 6 februar

Månedens musikk
Konsert
Lørdag 25. April skal jeg på en konsert som heter We Love The 90s. det er på Vallhall Arena. De
artistene som kommer dit er: Shaggy, Scooter, E-Type, 2 Unlimited, Safri Duo, Rednex, Lou Bega,
Solid Base, Alice Deejay og Twenty 4 Seven.
Litt fakta om We Love The 90s:
We Love The 90s er Nord Europas største 90 talls show og har blitt avholdt over hele Scandinavia
siden 2011. I år er vi tilbake med det største showet noensinne, fullpakket med det største artistene fra
90 tallet, lasere, pyro og andre spesialeffekter og en gigantisk sceneproduksjon. Showet går non-stop
uten pauser i over 4 timer, og gir deg en nostalgitripp du ikke får noe annet sted. Med andre ord, dette
er den største festen du opplever i 2015.
We Love The 90s er en nostalgisk reise inn i en tidsmaskin som tar det tilbake til tiåret som ga oss det
beste av det beste… og det verste av det verste.
Her er noen av artistenesom er med:

Eirika Harr

Jussi Björling
Johan Jonatan ¨Jussi¨ Björling regnes av mange som 1900 tallets aller største tenor/operasanger.
Han ble født 2. februar 1911 Borlänge i Dalarnas län og døde 9. september 1960 på øya Siarö i
Stockholms skjærgård.
Sammen med sine to brødre fikk han sangundervisning av
faren, som var sanger.
Da han var fem år gammel turnerte han med brødrene og
faren som Björlingkvartetten.
Som 19 åring debuterte han på Stockholmsopraen.
Samme år fikk han begynne på Kungliga Musikalska
Akademiens konservatorium i Stockholm.
Han var med i Stochockholmsopraen fra 1930-39.
Han fikk etterhvert flere oppdrag i utlandet,
som førte til et langvarig engasjement ved Metropolitan
i New York. På 50 tallet var han hovedattraksjonen deres.
Jussi Bjørling er mest kjent for sin innspilling av O helga natt.
Mange mener dette er den beste versjonen noensinne.
Denne ble innspilt halvannet år før han døde...
Han var en folkekjær artist, kjent for sin lyriske røst,
men også som foredragsholder.
Eivind H

Månedens musikk

v /esp

Bee Gees 1st- 1967
Bee Gees var av de viktigste 60-tallsgruppene. Deres album Bee Gees 1st fra 1967 er på en måte et
bevis på at der fantes liv også utenfor Beatleskokongen i the summer of love.
Platen er Bee Gees St Pepper,litterær der St Pepper er poetisk, og selvsagt en aning psykedelisk i
hvert fall skal vi tro plateomslaget designet av Beatlevennen Klaus Voorman som selv var aktiv på
musikkfronten ved siden av å være billedkunsner.
Bee Gees 1st er en glimrende plate, med kjærlighetsballader og tidstypisk filosofi i en god blanding.
Bee Gees-guttene var de tre brødrene Maurice, Robin og Barry Gibb, Manchestergutter som begynte
å spille og skaffet seg karriere etter at de og familien emigrerte til Australia, Låten Spicks and specks
var nettop nådd toppen av hitlistene i Australia da de sto på båten til england for å prøve lykken i
hjemlandet.
Bee Gees slo igjennom også i England, Og deres
Bee Gees 1st er den første i en rekke album og
singler som ut gjør deres Engelske periode og som
alle 60-tallister liker. Siden fulgte en Amerikansk
periode men det er en annen historie.
Etter min mening er Bee Gees 1st deres største
øyeblikk. Siden fulgte låter som Massachusetts
og andre storslagere.
Det var mer enn Beatles i 1967, Beatles var jo også
blitt mer for de voksne enn for oss unge nå når vi
hadde nådd 67. Vi som ville følge med hadde
forlengst skiftet beite. Det var litt av trenden
den gang å bryte trender. Men noe blir stående.
Bee Gees 1st; Evig god popmusikk og musikalsk
underholdning for oss alle.
Lytt og Lær!
Sean og Charlottes Goastt
Lennons yngstes nye viderverdigheter
Jeg får si som en av innskriverne på internet.
Hva er det denne mannen ikke har?
Han har penger, looks, og dessuten sans for den gode melodi og låt!
Jeg snakker selvsagt om Sean Ono Lennon, sønn av sin far;
det er han dessverre også.
Det er neppe lett å gjøre Lennon det etter,
men la oss høre på avkommet
og hans venninne Charlotte Kemp Muhl og deres Midnight sun.
Ny plate nytt prosjekt, Fælt hvordan Norge og det norske
er i skuddlinjen i det moderne. Goastt:The Midnight sun.
Det kan da ikke være bibelsk-apokalyptiske endetidsvisjoner om lyset fra norden de tenker på.
Ja endetid, det er nettopp litt av grunntonen i verket, men platen er god den, både spirituell og nedpå,
både Hey bulldog og Walking on thin ice, både John og Yoko , og selvsagt ingen av dem.
Psykedelisk, Lennonsk og en smule Hedrixsk. Kanskje også en smule McCartney. Skal vi nevne
andre ankerfester kan vi nevne Flaming Lips og en aning Beck. Eller helst en krysning mellom disse.
Nå har vel bestefar de fleste Beatlesplatene og John kommer ikke med fler, så hvorfor ikke putte
denne i påskeegget i år. Sean Ono Lennon og underskjønne frøken Charlotte Kemp Muhl. De finnes
også en samling akustiske opptak av de to for dem som foretrekker det. Så gled dere Beatles fans,
Jeg forkynner dere idag en stor glede. Beatles er ikke død, for under 200-lappen.
Løp og kjøp!
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Thors treningstips
Thor's treningstips:
(øvelse 2 og 3= bryst, øvelse 4 og 5= rygg)
1) 10-15 min oppvarming på tredemølla.

1

2) 3x12 rep. brystpress.
3) 3x12 rep. peck deck
4) 3x12 rep. nedtrekk bak.
5) 3x12 rep. roing på apparat.
6) 3x12 rep. beinpress.
7) 3x12 rep. mageøvelse.
8) 3x12 rep. bicepsøvelse.
9) 3x12 rep tricepsøvelse.
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9

Oppfordring til trim etter jul
Trening og konkurranse, hører ikke det sammen?
Ved juletider fikk jeg meg en slags treningssykkel
som heter “Nustep.”
Med denne sykler jeg med begge armer og ben
vekselsvis.
For at treningen skal bli mer lystbetont og motivere
til videre sykling har min venninne og jeg gjort noe
morsomt – Vi legger litt penger på et glass hver gang
vi sykler som vi skal kose oss for når det er fullt.
Da tråkker vi i vei og legger på litt penger hver gang!
Et tips til å komme i gang for flere?
Jeg gleder meg til å høre fra flere som trimmer!
Beate Lem

Popsenteret
Årets julegave til de ansatte
Ved voksenopplæringssenteret
var et besøk med omvisning
på Pop-senteret.
Popsenteret ligger i Schauskvartalet mellom Thorvald
Meyers gate og TrondheimsVeien.
Vi sakser fra nettsiden
«I Popsenterets permanente
utstilling kan du gjennom lyd,
bilder og rariteter oppleve
norsk populærmusikk fra de
første kommersielle
innspillingene i 1904 og frem
til i dag.
I «Historievandringen» danner
musikk, instrumenter, klipp og
teknologiske nyvinninger et
bilde av populærmusikken i
Norge gjennom tidene.
I en «trasé» over to etasjer
fremheves populærmusikk i
sin fulle bredde. Det mange
tror er et begrep kun for pop
og rock, viser tvert i mot til musikken som til en hver tid er populær. Visste du for eksempel at revy
og jazz var den mest populære festmusikken blant ungdom på 30-tallet?»
Bildet på forsiden av AvisN ble tatt på Popsenteret, Denne lærergjengen spilte inn en låt i et av
studioene på senteret, og lagde deretter dette platecoveret til sangen.
Popsenteret anbefales!

Strikkekurs hos Jeanette
Suravi er student hos Jeanette.
Hun lærer ikke bare å lage mat.
Jeanette har også lært henne
å strikke. I løpet av ei uke hadde
Suravi strikket sin egen lue!

