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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

Mai måned
Merkedager.
Fredag 1.5.2015: Offentlig høytidsdag.
Torsdag 14.5. 2015: Kristi himmelfartsdag.
Merk: Oslo Voksenopplæringen Nydalen har fri
fredag 15.5.2015 også.
Søndag 17.5. 2015: Grunnlovsdag.
Søndag 24.5.2015: 1. pinsedag
Mandag 25.5.2015: 2.pinsedag.
Med mai måned kommer våren til oss her på
Norges østland. Markblomblomster begynner å
blomstre og bjørka springer ut. Feiing og vasking
av gårdsplasser og gater hører med. Mange har
vårrengjøring og pusser vinduene. Vi rydder i
klesskapene og sorterer vinterklærne bort i bytte
med sommerklær og sommerfottøy. Noe må som
regel vaskes før man rydder det vekk før
sommeren. Hjulskift fra piggdekk til sommerdekk
har etter forskriftene foregått første helgen etter
påske. Omtrent samtidig har de fleste vasket bilen
og støvsuget den innvendig. Når alt dette er utført,
og mere til, kan vi glede oss over at sommeren
kommer inn over oss.
Astrid

Rektor har ordet
Mai står for døren og vi går inn i siste del av dette
skoleåret. Vi håper alle er i ferd med å nå de
målene dere satte da dere startet.
Både Elevundersøkelsen og Brukerundersøkelsen
er nå gjennomført og vi har oppsummert og
diskutert blant lærerne. Takk til alle dere som
deltok!
Vi er veldig stolte av de positive og stabile
resultatene. Elevene svarer at de trives godt og har
lærere som gir dem lyst til å lære. På noen
områder ser vi likevel at vi kan bli enda bedre.
Dette tenker vi å arbeide videre med, bl. a. i
Elevrådet.
Husk også at elevsamtalene dere har med
kontaktlæreren deres er en fin mulighet til å melde
fra om ønsker og behov.
Vi ønsker alle en strålende maimåned!

Vigdis Bratfoss, rektor

Månedens miljøtips

Vårrusken 2015.
Vårrusken er navnet på en dugnad for hele
Oslo. Den består av borettslag, boligsameier,
velforeninger og ulike organisasjoner som
rydder opp og samler inn avfall på avveie fra
sine nærmiljø. Avfalls-sekker kan hentes på
HARALDSRUDVEIEN 20. Dette stedet er
åpent fra 13. april 2015- 13. mai 2015 kl.8-16
hver dag. Store mengder hageavfall og
opprydningsavfall kan leveres gratis på
GRØNMO. Dette gjelder privatpersoner

Her på Nydalen Voksenopplæring har vi også
en Rusken-aksjon.
Vår egen Rusken-general, Erik Omland
forteller: Rusken starter mandag 4. mai og
varer fram til 14.mai. Fine premier til de
som deltar!

Vårutstillingen 2015
Den 7. mai skal vi i fotogruppa ha en vernissage.
Den blir avholdt i 3.etasje klokka 11.00.
Denne utstillingen vil bestå av bilder vi i fotogruppa har tatt i vår.

Tema er

Alle vi i fotogruppa kommer til å stille ut bilder vi selv har tatt.
Hilsen Winnie, Liv, Caroline og Elin med lærere.

Generalprøve tirsdag 5. mai
Denne gjengen skal ut på
byen og spille for to-tre
hundre pubgjester en
vakker dag i mai.
Generalprøven har vi i
kantina i Nydalen tirsdag
5. mai kl 12.

Devid, Winnie, Elisabeth,
Piia, Bjørn og Heidi

Ny sparebøsse er på plass

«Solveig» forsvant fra kantina for en
måned siden.
Pengene på sparebøssa skulle gå til
skolens fadderbarn Casmonesa.

Nå er ny sparebøsse på plass i
kantina.

Astrid

Litt av hvert fra Nikko
Edderkoppen har 8 bein og 8 øyner.
De lager spindelvev for å fange maten sin.
Ordet edder betyr "gift" og kopp betyr "beger".
På engelsk "spider". De norske edderkoppene
kan være skumle, men ikke giftige.
De som har angst for edderkopper har araknofobi.

Aper
de er smarte dyr . De ligner ganske mye på mennesker.
De henger på trærne. Noen av dem er altetende,
Noen av dem er planteetende. Yndlingsmaten er lus og
bananer. Menneskeaper er store aper med store hoder,
lange armer, lange ben og uten hale.
De veier opp til 275 kg. Sosiale dyr.

Loppemarked
Det er våren og loppemarkedsesongen er like om hjørnet. Du har kanskje sett lapper på tavler eller
skur om du har noe du ikke trenger lenger som du kan gi bort til en lokal forening. Du blir kvitt noe du
ikke trenger, og det kommer noen andre til gode.
Det er flere som har loppemarkeder som er mer fast og andre som har ett arrangement på våren eller
høsten, flere av disse avholdes på skoler f.eks. av korps, klubber eller foreninger.
På nettet ligger det beskrivelse av hvor man kan levere fra seg lopper og hvordan henting av disse kan
skje. Om du har noe du tror vil kunne glede andre og støtte en forening i lokalmiljøet er dette et godt
tips. På et loppemarked kan du finne klær, bøker, møbler, bilder, eller alt mulig man kan tenke seg.
Noen loppemarkeder har auksjon på enkelte deler av de mer dyrbare gjenstandene. På auksjon står
gruppen samlet og auksjonarius roper ut startsum som kan passe for å starte budrunden, hvor
personer i salen kan rope ut en høyere sum for å få tak i den enkelte gjenstanden. Det har enkelte
steder vært mulig å betale med kort på slike auksjoner.
Noen tips til hva en bør huske på når en ser på lopper; Tenk deg igjennom hva du ser etter. De beste
loppene går først. Men underholdningsverdien er stor om man bare vil inn “for å se”. Se på steder hvor
det ikke har vært så “mange personer” på en titt; som under bordet eller bak det som står foran det
andre.
“Husk at ditt gamle tull kan bli en annen persons gull!”
Lykke til og god jakt :-)
Bjørn S

Skoleplattform Oslo
I løpet av våren 2015 blir alle skoler i Oslo koblet til
Skoleplattform Oslo. Etter at skolen din er koblet over vil du få
tilgang til det nye systemet. I Skoleplattform Oslo finnes det
ikke lenger noe eget hjemmeområde (P:) der du kan lagre dine
egne data. I stedet får du tilgang til et område "i skyen" der du
kan lagre det du vil. Vi kaller dette nye området for OneDrive.
Dette området er mye større enn det du hadde før og du kan få
tilgang til det når som helst og fra hvor som helst, bare du har
tilgang til Internett.

Brev fra leserne

Til AvisN
Jeg har vært syk i forbindelse med jobbing
Holmenkollen og derfor skal jeg jobbe på 10 mai og jeg
skal steke vafler på pensjonistens idrettshelg og jeg
skal jobbe 29 juni som løype vakt i elg løypa jeg føler
meg bedre etter hvert det tar lang tid og jeg skal til
diakonhjemmet den 12mai
hilsen Jon M Jonsen

Trond Hoclin.

Kaffekos i vårsola
Det lakker og lir mot vår og her kommer en liten hyggelig historie.
Etter et opphold på Steffensrud rehabiliteringssenter med masse trening i ulike former og
samvær med ulike mennesker, var det også plass til litt hygge.
Se bildene under og drøm dere bort -

Brev fra leserne

Brev fra leserne

Brev fra leserne

Jeg har vært på Energium med
Asa før påske, det er en utstilling
om oljeboringens utvikling i
Norge. Den er interaktiv og
veldigfin og lærerik , der er også
en stor simulator om arbeidet på
enboreplattform. Den utstillingen
kan virkelig anbefales,
Den ligger på Quality hotell på
motsatt side av Telenor Arena
Man kan ta buss 31 til
Fornebuparken

Eller enda bedre, hva med en tur ut i skog og mark sammen med venner en vakker og solrik
søndag?
Vårklem fra Beate

Rullestoldans
Jeg har fått en oppgave av danselærerne mine som går ut på å skrive
et par ord om de mange konkurransene og konferansene vi skal være
med på den nærmeste tiden. Her er min oppfatning av rullestoldansen. For å inspirere skriver jeg også litt om hvorfor det å danse
er så bra.
Det skal også sies at nå for tiden sitter jeg i et drog av en rullestol
som nesten ikke går an å bevege på, og i tillegg så er den helseskadelig for meg. Ofte er problemet for de som vil starte med
rullestoldans at de ikke har en stående partner. Vi holder til i Vulkan
flerbrukshall i Oslo fra klokka 18.30 til klokka 19.30 tirsdag kveld,
og med to doble Norgesmestere som lærere.
Vi i fristil reiser den 2. mai på en konkurranse i Sverige for å vise
svenskene litt om hva rullestoldans går ut på. Læreren min, som
forresten er kjempekul, så at det ikke hadde vært noe nordisk
mesterskap på nesten 15 år. Det er for lenge. Dette blir min
dansepartner og meg sin første konkurranse. Det er litt nervepirrende,
men kommer for det meste til å bli kjempekult og gøy!
Alle som er med i fristil rullestoldans drar til Sverige for å konkurrere.
Der skal vi konkurrere innen for standarddans.
Det finnes 5 forskjellige standarddanser, men her danses det bare 3:
Engelsk vals, tango og slow fox.
Den 19. mai har vi også fått æren av å få være åpningsnummeret på en konferanse på Oslo Plaza.
Denne konferansen heter sitting movement, og vi er der for å vise de rundt regnet 300
fysioterapeutene og ergoterapeutene som kommer, hvor viktig det er med riktig sittestilling.
Etter hvert kommer det også et Norgesmesterskap som skal avholdes i Bergen.
Dette vil det komme mer informasjon om, og kanskje noen bilder fra i et senere nummer av denne
AvisN.
Dette er mine to danselærere Gina Elisabeth Tygesen og Tor Erik Sørensen. Dette er to doble
norgesmestere. Dette bildet er tatt under en konkurranse i Nederland. Er du interessert i denne typen
dans, kan du ta kontakt med oss på blant annet facebook, men husk at du må ha med deg en stående
partner. Selv synes jeg det er en fordel å ha både en sittende og en stående lærer. For min del lærer
jeg mer på den måten.

Elin B

Månedens
smarte dings?
‘
Foodsniffer - Matsniffer
Det finnes en “matsniffer” for å hjelpe deg å unngå dårlig mat. Kan dette være kjekt å ha? Den sies å
hjelpe deg å unngå mat som ikke bør spises lenger. Høres ikke det kjekt ut? Eller stoler man mer på
sin egen nese? Det er mange som kaster mat når det har gått over dato. “Holdbar til” er ikke
nødvendigvis ødelagt etter. Mange kaster mat som har gått over dato og man stoler ikke på sine
egne sanser, som lukt, syn og smak. Det er forskjell på hva slags mat det er, om det er fisk, fugl,
grønnsaker eller melk. Ofte er datomerking satt på for å være på den “sikre siden” for produsenten.
Foodsniffer vil hjelpe deg unngå å spise mat
som ikke er bra for deg. Det er en video på
nettsiden deres som viser hvordan man kan
bruke den. Den kan sjekke temperatur,
fuktighet, lukt og smak.
Det ble gjort en test på nrk.no, februar 2015
som tester om det stemmer. Matsnifferen ble
tatt på et laboratorium for å prøve hva som
passerte lukttesten, den sa noe om hva som
er ferskt og kan spises, men ikke om det er
bedervet og dårlig mat.
Altså er Foodsniffer ikke foreløpig god nok for å sjekke maten. Testen kan sees på nett-tv på nrk.no.
Bjørn S

Bruk matrester!
Rester av kokt ris. Grunnen til at jeg skriver dette, er at det er bra å ta i bruk matrester, altså
at man ikke kaster fullt spiselig mat. PS. Ikke la risen ligge for lenge. Det kan utvikles skumle
bakterier! Bruk nesa!!
Ellers finnes det minst 10 gode råd for hva man kan bruke kokt ris til.
 Skjær en bit med gulost og pakk den inn i risen til en ball. Dypp ballen i mel, pisket egg og brødbiter. Så stekes
den gyllen.
 Lag rislapper. De lages ved å piske egg, melk, mel og ris og lar røren svelle i noen minutter. De stekes som
pannekaker, men helst som mye mindre utgaver.
 Ris i fylt paprika. Man kutter toppen av paprikaen, fyller den med en blanding av hakkede tomater, løk, urter
linser og ris. Den stekes i ovnen på 180 grader celsius i 20-30 minutter.
 Ris til overs i f.eks. en hjemmelaget thaisuppe.
 I en omelett
 Stekt ris. Risen kan stekes på høy varme sammen med grønnsaker, kjøtt og et egg.
 Risen kan stekes med mandler (eller med andre nøtter) og den kan brukes som tilbehør til kylling eller fisk.
 Den kan brukes i vaffelrøre.

Man kan koke oppskåret løk med laurbær og ha den i en ildfast form med kokt ris (i litt av kokevæsken). Man
kan ha litt ost på toppen før den bakes i form.
 Risen kan også brukes sammen med tomater.

Astrid

Nasjonal Hudsjekkdag 6.mai

Det er satt en dag for å sjekke om du har fare for hudskader og den er snart. På nettsidene til
kreftforeningen.no står det hva du bør se etter. Det viktigste er at man ser etter tegn selv først før du
tar det opp med legen din. Det er mye som kan gjøres i forkant for å slippe å få hudskader. Det står på
nettsiden at éns egne øyne er det viktigste er å se etter forandringer i huden.
Se etter føflekker som har vokst eller endret form, om det klør eller har blitt sår som ikke vil gro. Det er
størst fare for de med lys hud, folk som er blitt solbrent flere ganger. De som tilbringer mye tid i solen
eller har mange føflekker (+50stk.).
Det har blitt gjort en undersøkelse fra Kreftregisteret når man ser på de siste 60årene. Det er blitt en
sterk økning av antall krefttilfeller på føflekker og det er betydelig høyere andel som nå får føflekkreft,
både hos menn og kvinner.
Det er en felles aksjon som heter Euromelanoma og arrangeres i over 30 land. Målet er å få mer
oppmerksomhet på hvordan hudkreft kan forebygges og oppdages tidlig.
Bjørn S

Månedens musikk

Tony Hazzard

v/ESP

Ved siden av Graham Gouldman, Ray Davies, Donovan Leich og Beatlesbrødrene John og Paul,
stikker et navn seg frem i 60-tallsliturgien. For for dem som leter finner Liverpoolgutten Tony Hazzard.
Sanger som Ha ha said the clown og Fox on the run for Manfred Mann , Hello world for Tremeloes og
Goodnight sweet Josefine. For Yardbirds gjør at denne mannen har mye å stå til rette for. Videre
også Cliff Richard , Hollies , Simon Dupree etc etc.. Jo Tony Hazzard var hitmakeren på 60-tallet.
De fleste av disse sangene er samlet på Hazzards første soloplate Tony Hazzard sings Tony
Hazzard. Dessverre ute av produksjon nå, men man bør kunne finne et eksemplar på et
overskuddslager eller i en bruktbutikk. Tony Hazzards versjoner av sine sanger står visst ikke tilbake
for originalen. I 1968 holdt han dessuten på å bli E. Men han England og Cliff Richards bidrag til
Melodi Grand Prix, men han ble overmannet av Congratulation. Den sistnevnte er riktignok en
musikalsk heisatur, men Hazzards , Candymans trumpet står seg bedre.

Hva mer kan sies om Tony Hazzard. Jo at han ved en senere
anledning laget en sang om å ønske å komponere som
Paul McCartney. Missunnelig,? aldri så lite.!Nei Tony Hazzard
lager gode nok sanger som Tony Hazzard vil jeg tro, og snart følger
han vel de andre inn i Songwriters Hall of Fame.
Se opp for eventuelle etterligninger;
Tony Hazzard er original vare. 60’s Brand.

Månedens musikk
a-ha gjenforenes
Ideen om gjenforening kom da Pål ringte Morten angående noen låter han ville teste ut.
Magne ble presentert for muligheten å feire Rock in Rio’s og a-ha’s 30 års jubileum. Han sier til
pressen at dette var en mulighet han ikke kunne si nei til..
Den 30. september 2015 står a-ha sammen igjen på scenen i Brasil på verdens største musikkfestival
Rock in Rio.
Festivalen gikk av stabelen samme år som a-ha så dagens lys.
Det var nettopp her a-ha satte verdensrekord i 1991 i antall solgte billetter til en konsert. Da spilte de
for 198 000 fans på Maracanã stadion.
Bandet har inngått en samarbeidsavtale på to år.
I september slippes det nye albumet ¨Cast in steel¨.
Det skal i tillegg gis ut ¨Deluxe utgaver¨ alle platene deres.
Eivind H

Månedens musikk

Eddie Baird songsmith

v /esp
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 anntatt.
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 sansynligvis ikke tak
i her hjemme. Men prøv å bestill den Det er nemlig god
gitarakompagnert vise sang og kanskje til og med å
foretrekke fremfor det middelaldreske 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!

ESP

Mai-kryssord av Astrid
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Bilder fra MøteplassN

MøteplassN
har sitt siste møte
mandag 4. mai.
Det blir oppstart i
september igjen.

