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Vi takker for alle innspill og innlegg!
Sammen lager vi Norges fineste skoleavis!
Vi takker Linda, Nine, Hilde, Esp, Vigdis, Målfrid, Rune, Mariann, Irén, Kristine,
Catrin og Jeanette for inspill, tips og bilder til juniAvisN!
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AvisN er avisa for Oslo Voksenopplæring Nydalen. Den kommer ut hver måned.
AvisN er gratis. Redaksjonen består av elever og lærere ved senteret.
Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne elever
som har ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade.
Det er over 500 elever ved senteret, alle er deltidselever. Senteret har 60 ansatte.
Det er undervisning ved senteret fra 9.00 om morgenen til 20.30 om kvelden.
Oslo Voksenopplæring Nydalen, Nydalsveien 38, Oslo, tlf 23 39 39 00
E-post til AvisN: heidi.kristoffersen@nydalen.oslovo.no
Følg oss også på blogg: avisn.wordpress.com

Rektor har ordet
Det er juni, sommer og skoleavslutninger står på
programmet. Rådgiverne jobber for fullt med å
legge timeplaner for neste år. Mange av dere
fortsetter et år til på skolen, og får brev om det i
juni, og noen er ferdig med opplæringen nå. De
som slutter får avslutningsbevis på en av
sommeravslutningene i uke 24. Vi gleder oss til alle
de fine presentasjonene, minikonsertene og
fremleggene som kommer der. En ekstra takk og
ønske om god sommer til dere som ikke kommer
tilbake i august.
En av våre kollegaer, Bjørn Rennesund, går av
med pensjon og vi har ansatt noen nye lærere fra
høsten. Takk til Bjørn, og velkommen til de nye,
som først blir presentert til høsten.
Du herlige juni med forsommerprakt
Naturen har gitt deg den yndigste drakt.
Hegg og spede konvaller i flor det er vel den vakreste tida på jord!
Unni Mercedes Haugen, Fevåg

Med dette lille verset ønsker jeg dere alle noen
riktig fine junidager og en god sommer!

Vigdis Bratfoss, rektor
Juni måned
Merkedager for elevene på VO Nydalen:
Skoleavslutning i uke 24 på alle ukedagene.
Siste skoledag fredag 19.06.2015.
Merkedag felles for nordmenn: Sankthansaften
tirsdag 23.juni.
Angående sankthansaften:
Sankthans er til minne om døperen Johannes,
men egentlig er det midtsommer vi feirer.
Sankthans maten er gjerne grillmat og jordbær
eller rømmegrøt og for eksempel lefse med smør
og sukker.
Det brennes bål i hele landet og særlig mange
langs kysten.
Ellers begynner utendørs badesesong gjerne etter
sankthans.
Astrid O J

Månedens miljøtips

5. juni er verdens miljødag. Bellona ber oss om f.eks å
 Ikke kjøpe ting du ikke trenger
 Velge produkter med lang levetid og lavt
energiforbruk
 Spise mer grønnsaker og mindre kjøtt
 Drikk vann fra springen, unngå flaskevann

Sommeravslutninger 2015
AvisN tok kontakt med Målfrid fra
administrasjonen for å høre om hva som skjer
med sommeravslutningene ved
voksenopplæringen i Nydalen.
Det sendes ut informasjon til gruppene om de
vil vise fram noe i denne uken og når det kan
passe.
Ved voksenopplæringen er det mange
grupper som vil vise hva de har laget eller vil
fremføre noe de har øvet på.
Det er mulighet for enkeltelever å vise frem
også.
De elevene som avslutter sin tid her ved
Nydalen vil få et opplæringsbevis.
Avslutningen er den nest siste uka før
sommerferien (mellom mandag 8. - fredag 12.
juni - uke 24).
Bjørn S

Snart ny hjemmeside

RagnaRock på YouTube igjen

I løpet av våren 2015 blir alle skoler i Oslo koblet til
Skoleplattform Oslo. Vi vi også få nye hjemmesider
i løpet av sommeren. Allerede nå kan du se
hvordan den nye siden blir seende ut:
https://nydalen.oslovo.no

RagnaRock er ute med to nye videoer fra
øvingsrommet.
Se På Meg - av Lars Lillo Stenberg
https://www.youtube.com/watch?v=YOqfJTQJX
tg og
En får væra som en er – av Ole Ivars
https://www.youtube.com/watch?v=sV5il7VcIJY

En stor dag!

Wanchai fikk sitt
svennebrev i
frisørfaget i
Rådhuset på
tirsdag 26. mai.
Rådgiver Laila og
lærerne Hilde og
Nine er stolte og
glade på vegne av
Wanchai.
Vi gratulerer!
Wanchai har hatt
norskundervisning
og vært i ASA på
skolen vår.

Musikkfest Oslo lørdag 6. juni 2015
Det blir musikk i byen i begynnelsen av juni og det er åpent for alle. Tidligere het dette Musikkens dag
og har vært arrangert i Oslo tidligere år.

Over 30 scener blir satt opp og vil bli gratis for publikum som kan gå mellom de forskjellige artistene for
en lytt. Til sammen over 300 grupper/artister deltar. På nettsidene står det hvilke scener som vil bli
brukt og hvilke band/artister som skal spille på de. Også i Trondheim og Stavanger startes det opp
lignende konserter.
Kanskje du finner flere band som frister å lytte til eller en tur
ned for å se hva som skjer i musikkens verden, med mange
artister. Mer informasjon på http://musikkfest.no. Det står
informasjon om disse også med link til hvem de er og hva
artistene har deltatt på. Kos dere med gratis musikk i byen
denne lørdagen, med musikk av alle sjangere :-)
I fjor var det rundt 50.000 mennesker som hørte på musikken
på de 33 scenene i byen.
Arrangementet blir støttet av Oslo kommune.
Det blir 12 timer med musikk i byen, gratis for alle som vil delta:
blant musikksjangre fra folkemusikk, viser og jazz til hip hop,
korps, rock og world music.

Det er arrangørene på hvert sted som står for rigging og rydd etter konsertene.
.

Bjørn S

Morten Harket i ny dokumentar

Fotball

Morten nølte ikke med å takke ja da produsent Sara
Broos kom med forespørselen om han ville være med i
den svenske dokumentar-serien ¨Hemland¨. Serien tar
for seg fans fra ulike deler av verden som får møte sin
store helt.

Manchester United er fra England og
spiller i premier league. De har et
forsprang på 8 poeng i kampen om
champions league. Wayne Rooney spiller
i Manchester United, han er født 24
oktober 1985. Hjemmebanen er Old
Trafford.

Den syriske flykningen Raghad Kanawati ble a-ha fan
etter en ferie i Sveits. Hun jobbet i Damaskus på FN’s
flykningeleir, men til slutt måtte hun også flykte.
Hun bor nå i svenske Värmland, og forteller at a-ha og
Morten Harket har fulgt henne gjennom den vanskelige
tiden.

Dokumentaren kan du se på svt.se ¨Hemland¨
Eivind H

Nikko

Litt av hvert - fra Nikko
Dinosaurer er en gruppe krypdyr som dominerte
landjorden fra omtrent 230 til 65 millioner år før vår
tid. Gruppen inkluderte de største landdyrene som
har eksistert på jorda, den farligste heter
tynosauvrusrex. Dagens fugler regnes for å være
etterkommere av små dinosaurer. De fleste
dinosaurer var vegetarianere. Tyranosaurus rex,
giganotosaurus og spinosaurus var kjøttetende
dinosaurer.

Slanger er en gruppe skjellkledde krypdyr med
over 3000 arter. Slanger finnes ikke på antarktis
men på alle andre kontinenter. Tennene er
lange, tynne og krumme for å holde på byttet.
Slanger kan ikke tygge så byttet må svelges
helt. De som har angst for slanger har
ophidiofobi eller slangeskrekk.

Hva skal vi finne på?
Aktuelle aktiviteter i Oslo sommeren 2015.
Her er eksempler på noen vanlige og billige aktiviteter,
og noen sjeldne, litt dyrere og litt mer fristende aktiviteter.
Omvisning i NRK Marienlyst f.o.m. onsdag 1.juli
Bryggekurs med øl-akademiet på øl-akademiet lørdag 4.juli 2015.
Pris kr. 990,Omvisning i botanisk hage fra mai til august. Omvisningen er gratis.
Båttur og fjordcruise i Oslo. Du kan være en del av flere deltakere.
Det er mange båter å velge mellom og mange tilbud.
Du kan reise på fisketur med skøyte, på fjordcruise med yacht eller
en gammel seilskute. Båtene du kan chartre varierer i størrelse,
og båtturen kan tilpasses de fleste grupper. Oslos charterbåter ligger
sentralt ved Rådhusbryggene, på Aker Brygge eller Akershusstranda.
Bryggene ligger i gangavstand fra hverandre. Man kan bestille treretters
middag, reker på dekk, levende musikk i tillegg til noen aktiviteter på
land slik som ilandstiging på øyer, grilling, vannsport og konkurranser
av ulike slag. I en restaurert seilskute med reker og godt selskap
er eksempelvis prisen for 1 person kr.395,-, mens for 2 personer
er det kr.790,Helikoptertur over Oslo. Pris for 3 personer kr. 3890,-.
Vær modell for en dag i Oslo. Pris for 1 person kr.795,-.
For 2.personer kr.1.590,Aromamassasje som gjelder deg selv og ditt eget velvære.
1 person kr. 690,- For 2 personer kr. 1.380,Pedikyr (fotpleie) i Oslo. Pris for 1 person kr.490,og for 2 personer kr. 900,-.
Kilder: Internett

Astrid O J

Har du lyst på en omvisning i Stortinget en lørdag?
På våren og høsten tilbyr Stortinget omvisninger uten forhåndsbestilling.
Våren 2015: Det arrangeres omvisninger hver lørdag fra 10. januar til 20. juni
Norsk kl. 13.30 og 15.00, engelsk kl. 10.00 og 11.30
Maks 30 personer per omvisning
Ved stort oppmøte vil kun de første 30 personene
komme med på omvisningen
Ingen forhåndsbestilling
Inngang i Akersgata (baksiden av stortingsbygningen)
Omvisningen varer i cirka en time
Omvisninger er gratis
(Rune og Heidi syntes det var veldig bra! ….og i tillegg var vi
veldig fornøyde med informasjonsbrosjyrene vi fikk med oss!)

Skandik internasjonal cup i rullestoldans 2. mai
Skandik internasjonal cup ble avholdt av nevro forbundet i Sverige. De fleste konkurrerende som ikke
bor i nærheten skulle bo på Skandic Opalen, hvor også konkurransen skulle avholdes. Alle vi fra fristil
rullestoldans var stolte over det vi alle fikk til.
Dette var min første dansekonkurranse, og nervene var i høyspenn. Det var kanskje litt fordi jeg ikke har
vært med på dette før, men det ga mersmak. Da jeg stod inne på venterommet var jeg så nervøs at ikke
visste hvor eller hva jeg skulle gjøre av meg. Før tangoen fikk jeg beskjed om å gå ut der og ”TA
GULVET” som om jeg og min partner var de eneste som var tilstede. De fleste som danset her var
nybegynnere, og mange av de hadde ikke danset før. Rullestoldansmiljøet i Norge er ikke stort. I dag er
det bare fristil som driver aktivt på heltid med rullestoldans. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen:
Det største problemet vi har er å finne stående partnere til de som vil danse rullestoldans.
I denne skandinaviske konkurransen deltok Sverige, Norge og Finland. Det var 29 par som stilte til start.
Her har du gjengen fra Norge
De du ser på dette bildet er Ida Tennøe
Andersen og Håkon, Bodil og Bjørn
Sørensen, Gina Elisabeth Thygesen og
Tor Erik Sørensen, Elin Bernatek og Per
Anderson. Foran står alle våre pokaler.

Dette er meg
dagen før jeg
skulle dra. Her
sitter jeg og
prøver å finne
ut av hvordan
jeg skal ha
håret mitt til
konkurransen

I dag består danseklubben fristil av fire aktive dansepar. To av disse parene danser profesjonelt, mens
jeg og min dansepartner, og Ida og Håkon er nybegynnere. Fristil rullestoldanseklubb tok to
fjerdeplasser, tre andreplasser, mens mine lærere Gina og Tor Erik tok med seg den gjeveste
sennepen, og viste svenskene hvor begeret skal stå. De tok førsteplass i alle disipliner de konkurrerte i.
I mitt første mesterskap synes jeg det er greit å være fornøyd med at jeg fikk en finaleplass i mitt første
mesterskap. Det er godt å se at også en danselærer som man ser opp til kan bli nervøs. Svenskene
syntes det var kjempegøy at det stilte så mange dansepar fra Norge, og takket oss for deltagelsen. For
alle som deltar eller er en del av en slik konkurranse er det påbudt med kjole eller dress. Dette hadde
visst ikke svenskene fått med seg. En dommer stilte i joggedress, og en annen en i strikkejakke. Hadde
man funnet på noe sånt noe i Norge hadde man blitt kasta ut, og bedt om å gå.
Innenfor rullestoldans blir man delt inn i klasser. I klasse 1 finner du de med nedsatt bevegelighet i
overkroppen, mens i klasse 2 finner man de med full bevegelighet i overkroppen. Det største problemet
her var at duo dansepar ble satt opp til å konkurrere sammen med oss som hadde stående partnere.
Det blir vanskelig for oss med stående partnere å forholde oss til hvor de er til en hver tid, og sikkert
også for dommerne å dømme to rullestoler opp i mot et par med en stående partner. Det var en super
helg og en fin konkurranse. Det er egentlig veldig lite å klage på, men jeg syns at alle som deltok i
denne cupen burde ha fått et diplom eller en slags type takk for at de var med. Vi takker svenskene for
at vi fikk være med på en slik konkurranse og for at vi ble tatt så godt i mot dessuten syns jeg det var
gøy å møte søta bror til dyst også. For min egen del vil jeg gjerne takke Fristil for måten de har hjulpet
og tatt meg i mot på. Hadde det ikke vært for dem hadde jeg fortsatt sittet som en potetsekk.
Veldig ofte tror vi nordmenn at vi er best i alt vi deltar i, jeg skal ikke si noe mer, men
Rullestoldansen hadde sitt opphav på en fritidsgård i Västerås i Sverige. Det er Elsa Britt Freijed som
har funnet opp denne typen dans og trening i 1968. Hun kalles også rullestoldansens mor, så ja vi har
mye vi kan takke svenskene for. Mye mer enn det vi vet om.
Elin B

Gratulerer
med dagen!
‘

Laks, blomkålpure og tomat stod på 17. mai menyen.
Ikke nok med det - sjokolademousse til dessert smakte fortreffelig.
Hilsen fra Mat Og Helse-gruppa; Irén, Mariann og Rune

Utstilling

Månedens bok
Me Before You, av Jojo Moyes
Me Before You handler om Louisa og Will. Louisa, eller Lou,
som hun liker å bli kalt, blir kjent med Will når hun blir ansatt til å
være hans assistent. Will ble handicappet etter en bilulykke, og er
nå blitt en bitter surpomp uten noe livslyst. Lou prøver hele tiden
å oppmuntre Will ved å finne på ulike påfunn, men det har sjelden
noen suksess. Blant annet tar hun med Will på et hesteveddeløp
med et mildt sagt uheldig utfall. Etter hvert klarer hun mot alle
odds å få Will i bedre humør, og de to finner tonen.
Historien om Lou og Will får en til å reflektere over livet og alle
mulighetene man egentlig har.
Den er både trist, men også morsom i all elendigheten.
Dette er en bok som er verdt å lese,
og jeg anbefaler den på det sterkeste.
PS. Hold lommetørkleet klart!
Linda Hansen

Månedens dikt
Et trinn av gangen
En trist liten pike
Som ikke kan forstå
At et trappetrinn av gangen
Er det som skal til for sine mål å nå
Et trappetrinn av gangen
Og du vil se
At her er det mye å lære
Og ikke minst
Noe nytt å fundere på
Ett trappetrinn av gangen
Kan virke tung og lang
Det er meget høyt til toppen
Hjertet ditt hamrer fort
Gang på gang
Men fortvil ikke lille pike
En dag du toppen vil nå
Du tar kun et steg av gangen
Og du vil etter hvert forstå
At livet består av mange steg
Og at trinn for trinn er det som skal til
For at du en dag toppen vil nå

Dette visste du ikke om Jeanette!
Det er hun som har skrevet dette diktet!

Junikryssord

v /Astrid
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Månedens dessert
Sommerlig og lettvint is-dessert
1 boks iskrem
1 kurv jordbær
1 pakke blåbær
1 pakke bringebær
Ha isboksen under varmt vann noen
sekunder på alle sider (med lokket på såklart).
Finn frem et stort fat og sett boksen opp ned
på fatet til isen slipper. Kutt opp jordbærene
i fire og ha over sammen med blåbær og
bringebær. Pynt gjerne med to ekstra jordbær
på toppen for å få litt fin grønnfarge med også.
Sett deg ut i solen og nyt, kanskje med litt
sjokoladesaus på?
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Kreative elever og lærere pynter i kantina

Månedens musikk

…og noen øver på å opptre…

v/ esp
Eddie Baird songsmith
Her er mannen i mitt nye liv; Eddie Baird.
Men jeg er altfor seint ute til å være med på en ny
utgivelse, platen er utgitt i 2011, mener jeg.
Eddie Bairds plate Exposed er melodisk folk, altså
visesang med fine melodier. Amazing Blondel het
bandet hans, og dem skulle jeg kjøpt noe av for
lenge siden. I minst 4 tiår har denne mannen holdt
det gående med dem. For meg holder det at det er
en ganske gammel og litt klok manns soloalbum.
Forsøksvis sendt til plateselskapet Talking
elephant og antatt.
Ralling fra oldinger er jeg vant med og glad i
dessuten. Så hvorfor ikke gi den et par spinn.
Denne platen til Eddie Baird får du sannsynligvis
ikke tak i her hjemme. Men prøv å bestill den Det
er nemlig god gitarakkompagnert vise sang og
kanskje til og med å foretrekke fremfor det
middelalderske i Amazing Blondel. Jeg er i familie
med en som også mener de er bra, kanskje til og
med svært bra, men denne gangen får hun klare
seg med en solo.
Nyheten denne gang var altså en gammel gammel
mann og hans forholdsvis nye “karriere” Eddie
Baird, selvsagt uten beard. Tiltredes og anbefales!

Utstilling i 3. etasje

Fotogruppa; Caroline, Elin, Liv og Winnie har utstilling i 3. etasje. Fine bilder som er verd en titt!!

Dette var skoleårets siste avis i papirutgave. Det vil komme flere nyheter på blogg-AvisN før ferien. Følg oss der!
https://avisn.wordpress.com/
Vi ønsker GOD SOMMER til alle!

