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«Oss, ideen og våre 

saker» 
Hei, dere alle! 

Først vil vi beklage for at dette nummeret kommer sent, 

men det har vært en del utfordringer og tekniske proble-

mer av alle slags. Vi er uansett veldige glade for at vi har 

fått dette til og for å høre at det er mange av dere som sy-

nes det er kjekt med en ny skoleavis på St. Paul. Vi un-

derstreker at dette er på ingen måte en erstatning for vår 

«Pultepost», bare litt ekstra».  

Vi som skriver er med i faget Innsats for Andre Lokalt, og 

ønsker å gjøre litt ekstra for vårt skolemiljø. Avisen er 

ment for hele skolen og håper at våre innlegg virker gøya-

le og interessante for de fleste av dere.  

Gruppen, avisgruppen i faget Innsats for Andre, ønsker 

gjerne tips og eventuelle bidrag til å gjøre avisen enda 

bedre.  

Håper dere liker dette utdraget #2 som vi nå har prøvd å 

forbedre, ikke minst gjøre «kulere».  

 

Kos dere de på skolen i de  siste dagene før sommeren. 

Vi sees! 

        Hilsen oss i avisgruppen IFAL  



Pater Prater 

Den tredje store festen. Pinsen 
«I pinsen feirer vi at den Helli-

ge Ånd ble gitt kirken.» -Pater 

Erik  

For lenge, lenge siden, 50 da-

ger etter påsken da Jesus sto 

opp fra de døde, kom den Hel-

lige Ånd på besøk til apostlene

(en apostel er en utsending). 

Apostlene hadde samlet seg 

denne dagen, det var nemlig 

Sjabuót, en jødisk fest til minne 

om åpenbaringen om de 10 

bud på Sinaifjellet. Plutselig 

hørte de en kraftig vind, og 

tunger av ild falt over dem. Så 

skjedde det noe rart: plutselig 

kunne apostlene snakke på 

andre språk enn sitt eget! De 

skulle forkynne, og snakke om, 

Jesus. Dette var den Hellige 

Ånd som viste seg for dem. 

«Og det viste seg for dem tung-

er likesom av ild, som delte seg 

og satte seg på hver enkelt av 

dem.» -Fra Apostlenes gjerninger.  

FAKTA OM PINSEN  

Navnet Pinse kommer av 

«Pentekosté», det greske ordet 

for femtiende. Det at apostlene 

plutselig kunne snakke andre 

språk kallestungetale. Pinsen 

har vært feiret sidn 200-

tallet.Det er ca. 1800 år siden! 

Skrevet med stor informasjons-

hjelp av Erik Andreas, skole-

presten på St. Paulskole.  

Tusen takk.  

https://snl.no/pinse https://

no.wikipedia.org/wiki/Pinse 

Bilda Pixabay  

Intervju med skoleprest p. Erik Andreas  

Skrevet av Guri Aronsen-Ystad, gurar@elev.stpaul.no  



Skrevet av:  Minda  Marie Godal  og RoSa 

«Kanskje noen av dere lurer på hva fasteaksjonen er og hva vi i valgfaget Innsatts for andre 

hadde med det å  gjøre». Derfor skal vi skrive litt om det  her.  

Fasteaksjonen er en innsamlingsaksjon som skal sample inn penger , slik at man kan 

skaffe ressurser til de menneskene i andre deler av verden som ikke har det så godt som 

oss. Caritas  Norge er en katolsk bistandsorganisasjon som har som mål å hjelpe andre 

mennesker, slik Jesus gjorde.  Caritas  vil ikke bare gi mat, men gi ressurser sånn at de 

som trenger det kan skaffe mat selv.  De lærer også mye annet nyttig, som hvordan man 

skal drive  med fisk , for å så spise den eller  for å  gjøre butikk av det.  Andre viktige mål 

er å sikre menneskenes tilgang til rent vann. Dette er det faktisk veldig mange i verden 

som ikke har, og det ønsker vi at skal bli fikset.  

I år valgte Caritas Norge et av de mange viktige prosjekter de har på agenda, nemlig hvor-

dan utslette SULT»  

Innsamlingsaksjonen legges til fastetiden, tid for ettertanke, refleksjon og tid til å gi av-

kall på «ting». Derfor passer det så godt med at vi bruker denne tiden til å bidra og hjelpe  

våre brødre og søstre. I andre land. Vi har tatt for oss forskjellige aktiviteter i hele fasten 

og gir av det vi kan og har. Valgfaget Innsats for andre valgte å sette stor fokus på denne 

aksjonene i år, siden dette er viktig at vi støtter opp og ikke minst øker bevissthet om.  Et 

av aktivitetene  var å  samle  inn penger, de to siste ukene før påskeferie.  

Vi  ville engasjere hele skolen og noen klasser ble med i en konkurranse hvor klassene  

skulle samle mest mulig flasker og panten skulle gå til fasteaksjonen 2020 # SULT.   

                    

                   (Fortsetter neste side ) 



Viktig å vite om # SULT  

• I Somalia er allerede 50 000 barn truet av død og gjennom Kenya og 

Etiopia er det flere hundre tusen barn som er alvorlig underernært.  

• Småbønder - 50%  

• Landløse – 20%  

• Urbane fattige- 20%  

• Urfolk skogsfolk- 10%  

• Det produseres nok mat i verden til å mette 12 milliarder mennesker og 

verdens befolkning består bare av 7,5 milliarder mennesker.  

• 45%av alle dødsfall blant barn under 5 år er sultrelatert 33%av alle ver-

dens barn kognitive funksjonshemninger pga. sult.  

• 2 millioner barn under 5 år lider av marging dødeligheten er høyere enn 

dødsfall per 10 000 per dag det flere enn 30% som lider av akutt under-

Hvem vant KONKURRANSEN med PANTE-

INNSAMLING???  

I forbindelse med innsamlingen av penger til denne viktige aksjonen, 

kunne alle klasser delta i en konkurranse på skolen om å samle inn og 

pante flest flasker.  

Grunnet korona-situasjonen, fikk ikke alle samlet inn i tide, men litt fikk 

vi!  

Klassene samlet inn flasker: 

- 10A: 129 kr.  

- 2.klasse: 271kr 

- 4 klasse: 299 kr  

- 9A: 320 kr.  

Vinnerne av konkurransen ble: 3.kl samlet 375kr.  



EKSKLUSIVT 

«Tiden 

etter 

Idol » 

Vi kjenner alle Aniston, han blide, morsom-

me, og alltid hyggelige ungdomseleven 

som i år går ut 1o. Trinn. Han er kjent for å 

være ganske munter, står sjeldent i ro, og 

har alltid noen kule «moves» på lur. De 

fleste av oss vet hvem dette er. Allikevel, 

har mange andre i hele Norge (og sikker i 

verden) blitt kjent med han og hans flotte 

stemme gjennom talentkonkurransen Idol 

som gikk i våres. Mange av oss, elever og 

lærere har vært klistret fast til skjermen 

når det har vært avstemning for å komme 

videre til finalen og ble Norges neste Idol. 

Kjenner mange som gav alle stemmene 

man kunne via mobiltelefonen. I den travle 

skolehverdagen fikk vi et lite intervju med 

han: 

Hvordan var det å være med på idol?  

-Det var veldig gøy og koselig, jeg fikk møte 

nye folk.  

Var det flaut å stå foran dommerne og 

publikum?  

-Rart, kleint å stå foran dommerne og pub-

likum men etter hvert ble Jeg vant til det. 

 Hva har du lært? - 

Jeg har fått god erfaring, og god kontakt 

med de andre.  

Hva gjør du på fritiden? 

 -Henge med vennene, slappe av og ha det 

gøy.  

 

Han  kom kanskje ikke videre denne gang-

en, men vi har nok troen på at dette ikke er 

siste gangen vi hører han synge på TV.  

 

Idol—Aniston (16) 
Skrevet Tina Bao Nguyen og RoSa 



Unn deg noe godt... 
Sjokolademilkshake  

Nok til ca. 4 vanlige glass  

Dette trenger du:  

1 banan  

6 oreokjeks  

12 iskuler, enten vanilje eller sjokolade  

1,5 dl melk  

Slik gjør du:  

Del opp bananen i biter å ha den oppi 

blenderen . 

Del oreokjeksen i biter og putt den i 

blenderen. Ta opp i melken. Slå på 

blenderen på middels og la den stå til 

kjeksen er knust. Ta opp i isen og 

blend. 

Ferdig!  

Dette er en veldig enkel oppskrift, og 

du kan justere den etter hvor tykk el-

ler tynn du vil ha milkshaken. Ta oppi 

mer melk eller mer is etter hvordan du 

selv vil ha den. Du kan toppe den med 

pisket krem, eller knust oreo.  

Det er helt opp til deg!  

Godal. Minda Marie 

mingo@elev.stpaul.no  



 
 

Tegnekonkurranse  

Tema: Sommer 

 

Denne uken har vi ha en tegnekon-

kurranse 

 

Det blir også premie til vinneren av 

konkurransen 

Lever til læreren! 

 

 

 

 

 



Neste utdrag: 

Black Lives Matter—tanker 

om det som skjer i verden. 

Intervjuer og 

vinneren  av 

ukens konkur-

ransen! 

Eksklusivt intervju 

med skolens rektor  

Og mye mer, så ikke gå glipp av skoleårets siste 

utgave av «Kulturen St. Paul», som kommer denne 

fredag, 19.juni 2020. 


