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Hei igjen, alle sammen!

Etter et halvt år er vi endelig tilbake, og vi gleder oss til å vise våre 
kattenelever hva vi har gjort. Du som aldri har hørt om oss før, tenker kanskje 
?hva er dette her for noe??. Vel kjære deg, vi er Kattens helt egne skoleavis! 
Vårt navn er Opiniones Felisianae, og i tilfelle du ikke har noe særlig peiling 
på latin, så betyr dette ?Kattens mening?. Skoleavisen har lange tradisjoner, 
med mange velkjente forfattere og journalister på listen over tidligere 
medlemmer (Nordahl Grieg var faktisk redaktøren på et tidspunkt). Vi er 
stolte av å føre denne tradisjonen videre, og vi er alltid åpne for kreative 
sjeler og alle som har lyst til å bidra med noe.

I denne utgaven vil du finne mange spennede ting! Vi har funnet ut hvordan 
psykologien bak humor funker, og hvordan latter påvirker deg. Dersom du 
vurderer å ta andre året i utlandet, så må du gjerne lese teksten ?Fra 
Videregående til College?, som handler om en kattenelevs opplevelse i Wales. 
Med årets valg i tankene har vi skrevet en satire, utifra drops og annet 
spiselig ?merch? vi har samlet inn fra de politiske partiene. Liker du litt tung 
lesing har vi en engelsk tekst om den vanskelige situasjonen i Petorca i Chile, 
der avokado er den store skurken. Vi har også et leserinnlegg som omhandler 
forebygging av overgrepssaker, der den pedofiles rolle blir diskutert. Ellers 
har vi forberedt mye annet gøy! Kos deg masse med O.P. sin artige 
spørsmålsrunde, promoteringen av ?New Horizon? og den spennende 
artikkelen numerologi. Tradisjonen tro, har vi også de årlige gjengangerene til 
slutt: ?Game of Butts and Boobs?, stjernetegn og Klamydiakroken.

Ha en god juleferie!

Hilsen redaksjonen
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Humor  Psykologi
-?Et seriøst, ikke-seriøst forskningsemne.?

Skrevet av: Lisa Shoshi

Humor er rundt oss hele tiden. Bare prøv å gå en dag uten å le eller smile av noe. Det er praktisk talt 
umulig. Visste du at noe av det første du gjør som nyfødt er å le? Og hvis livet går bra, så blir det nok også 
det siste du gjør før du dør.

Det er naturlig for oss mennesker å søke glede og 
unngå smerte og fortvilelse.

Derfor er det også naturlig at humor, noe som får 
oss til å le eller å føle glede, har en viss innflytelse 
på våre daglige beslutninger, enten vi vil eller ikke. 
For eksempel, har du fått med deg hvor mange 
reklamer som spiller på humor eller glede?

Humor har vist å ha både fysiske og psykiske 
positive effekter. En god latter med venner har vist 
å ha gode effekter på blodsirkulasjonen, lungene 
og musklene, spesielt magen. En god latter viser 
også god effekt mot stress, psykiske smerter og kan 
være energigivende.

Du har kanskje hørt at "latter er smittsomt??

Måten en person reagerer på en lyd er lokalisert 
ipremotor cortexregionen i hjernen. Denne delen 
er ansvarlig for hvordan musklene i ansiktet 
reagerer på en lyd. University College London 
utførte en studie på noen frivillige der de testet 
hvordan hjernen deres reagerte på forskjellige 
lyder. Det de fant ut var at responsen på ?positive? 
lyder, for eksempel latter, var høyere enn 
responsen for ?negative? lyder som skrik. 
Konklusjonen var da at musklene i ansiktet 
reagerte mer når personen hørte ?positive? lyder. 
Det er derfor vi ikke kan noe for å smile når vi ser 
andre ler.

Du er i tillegg 30 ganger mer utsatt for å le når folk 
rundt deg ler.

Det er også derfor TV-serier som How I Met Your 
Mother, The Big Bang Theory og Friends har 
forhånds innspilt latter når noen sier noe komisk; 
for å øke sjansen for at nettopp du som ser på skal 
le.

Den beste form for  ikke-verbal kommunikasjon

Forskning viser også at latter har viktige, sosiale 
fordeler. En ?snill? eller hyggelig latter har vist å 
fremme samarbeid og kommunikasjon med andre, 
noe som gjør latter og smil viktig for vår 
emosjonelle intelligens og på sosiale arenaer. Ikke 
så overraskende, er det også vist at mennesker som 
er morsomme får mer positiv oppmerksomhet fra 
andre rundt seg.

Til slutt, så har forskning i tillegg vist at humor kan 
faktisk ha negativ virkning når det ikke virker. 
Mens suksessfull humor bringer gode fordeler, kan 
dårlig humor være destruktiv som for eksempel 
markedsføringsfeil.

Visste du at?

Latteren du hører på TV-show er innspilt og endret på 
etterpå for å få frem de mer ?attraktive? og pene 
latterne, mens de ?stygge? latterne blir det skrudd ned 
volum på eller så fjernes de helt vekk fra lydsporet

Kilder: www.greatergood.berkeley.edu , 
www.psychologicalscience.org, www.psychologytoday.com
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Tropophobia

Are you afraid yet?

The fear of small holes



Fra Videregående til College
Skrevet av: Ida Søvik  Bilder: Hanne  Soltvedt

I dag er det mange elever i Norge som tar andre året på videregående i utlandet, enten det er i form 

av utveksling eller språkreiser. Men hvordan er det å bo hundrevis av mil hjemmefra? Hvordan er det 

å ha undervisning på et annet språk? Og hvordan tilpasser man seg den nye kulturen? Katten-elev 

Hanne Soltvedt går i dag på Cardiff and Vale College i Wales, og svarer på Kattenavisen sine spørsmål.

Hvor for  valgt e du å t a ut vekslingsår  i 

Wales?

Det ble egentlig ganske tilfeldig, jeg hadde 

bare så vidt vært innom tanken på utveksling, 

og tror egentlig ikke jeg hadde gjort det. Men 

så fikk vi en presentasjon av dette opplegget 

fra en som hadde vært med i fjor, og det 

virket som et veldig bra alternativ til VG2 i 

Norge. Jeg fikk muligheten til å lære meg 

flytende engelsk, det var relativt billig (i 

forhold til private språkreiser o.l.) og det er 

selvfølgelig en unik opplevelse

Var  du nødt  t i l  å forberede deg på noen 

m åt e?

Vi var på et informasjonsmøte like etter vi 

fant ut at vi var kommet inn, og så var vi på et 

seminar på Manger folkehøyskole. Vi skal ha 

fire slike seminarer i løpet av året, og de 

dekker norsk- og historieundervisningen som 

vi ikke får her nede. Det var ikke noe 

obligatorisk forberedelse utover det før vi 

reiste, men det er en del ting underveis og 

eventuelt etterpå vi må gjøre. Historie og 

norsk er to eksempler, og hvis du tar P-matte 

får du heller ikke undervisning i det her nede. 

Det er derfor vanlig å prøve å ta igjen litt av 

disse fagene i sommerferien etter 

utvekslingsåret.



Hva slags skole går  du på, og er  det  andre 

norske elever  der?

I år er vi 21 norske elever fordelt på fem skoler, 

og det er noen små forskjeller mellom disse. Jeg 

går på Cardiff and Vale College og tar A-levels. 

Slik jeg har skjønt det, er college det nærmeste 

man kommer VG2 i Norge, med en stort sett 

selvstyrt hverdag. De som går på skolene har 

obligatorisk oppmøte klokken 8, selv om de ikke 

begynner før på ettermiddagen, og de fleste har 

kleskoder og/eller uniform.

Hva gjør  du/hva skal du gå igjennom  

(eksam en, vurder inger  et c)?

Når det gjelder vurderinger og skolearbeid, 

kommer dette veldig an på hvilke fag og hvilke 

lærere man har. Jeg begynte med kjemi, biologi 

og matte, men byttet fra biologi til historie og 

filosofi (religious studies, som det heter) etter 

bare to uker. A-levels er hakket vanskeligere enn 

fagene du tar i Norge, og spesielt med realfagene 

ligger nordmenn en del bak. I Wales har de 

naturfag delt opp i fysikk, kjemi og biologi mye 

tidligere enn oss, og har derfor mye mer 

kunnskap i hver av disse. Når det gjelder matte, 

har du to valg; P eller S/R. P-matte tar du som 

?selvstudie? utenom skolen, mens matten du tar 

på skolen er en blanding av R og S, og du kan 

velge hvilken du vil ha på karakterkortet.

Hvordan er  det  walisiske/engelske 

skolesyst em et  anner ledes enn det  norske?

Den største forskjellen er at man har minst to 

eksamener i absolutt alle fag. Man får ikke 

standpunktkarakter, og eksamenene varer ikke 

lenger enn rundt 2 timer. I fremmedspråk, som vi 

tar som et kveldskurs en gang i uken, er det fire 

eksamener. Eksamenene er i perioden mai - juni, 

og selv om dette blir en veldig hektisk periode 

(og du risikerer å ha eksamen på 17 mai), så er 

man veldig tidlig ferdig og de fleste har god tid til 

å nyte de siste ukene før avskjedsfesten i den 

norske sjømannskirken i Cardiff.



Hvordan er  det  å bo hos en ver t sfam il ie?

Det å bo hos vertsfamilie er kanskje den verste 

og beste delen ved å dra på utveksling. Det 

hadde selvfølgelig vært så mye enklere å bo på 

internat, men når man bor i en familie blir man 

med en gang mye mer integrert i kulturen og 

samfunnet, og man får en helt annen opplevelse. 

Det er allt id en risiko for at man ikke har god 

kjemi med familien, eller at noe annet kommer 

opp som gjør at det ikke funker, men det er 

løsninger og man har folk rundt seg som gjør alt 

de kan for å hjelpe (de andre norske elevene, 

kontaktlæreren din på skolen og 

kontaktpersonen fra Knarvik VGS).

Noe du synes er  spesielt  vanskelig?

Det vanskeligste er kanskje overgangen fra 

rutinene og hverdagen du er vant med hjemme, 

men etter et par uker faller det vanligvis på plass. 

Når og hvor mye hjemlengsel man får er veldig 

forskjellig fra person til person.                                 

Personlig var de første par ukene de tøffeste for 

meg, men etter ca en måned gikk ting mye 

bedre. Mange av de jeg reiser med har ikke følt 

på noe hjemlengsel i det hele tatt, men jeg har 

hørt at det er ganske vanlig at den kommer 

utover høsten, når man begynner å merke hvor 

lenge man har vært borte.

Savner  du noe f ra Norge?

Jeg har begynt å savne veldig rare ting, som 

fredagstacoen, kakemenn og norsk sjokolade. 

Men på den positive siden, så har de veldig billig 

godteri her nede, så lider ingen nød.



Noen gøye opplevelser  så langt ?

Det var veldig hektisk i begynnelsen, og mye nytt 

og mye å tilpasse seg til. Men vi har prøvd å 

utforske Cardiff, og vi norske har møttes en god 

del ganger for å gå på kino (kun 4 pund!) eller 

spise middag i byen. Cardiff Bay er en kjempefin 

havn en 20 minutters gåtur unna, og jeg vet om 

flere som har tatt sightseeingbåter derfra. Det er 

også en del ting som vi skal gå gjennom skolen, 

som for eksempel et julemarked i byen Bath, 

rugbykamp, fotballkamp og et besøk på Cardiff 

University. Bristol og London er kun en togtur 

unna, så det er absolutt muligheter for å dra der 

og.

Må du gjøre noe når  du er  kom m et  t i lbake 

(ut danningsm essig)?

Man får veldig god hjelp fra både norske og 

walisiske til å finne ut hvilke fag du kan ta og vil 

klare, så med mindre noe uforutsett skjer (som 

for eksempel at du stryker i et fag). Så fortsetter 

du med vanlig VG3 når du kommer hjem igjen.    

 Vi har et fellesfag her nede, Welsh Bac, som kan 

godkjennes som internasjonal engelsk hvis det 

trengs. Man kan også ta fag man stryker i om 

igjen som privatist etter at man har kommet 

hjem.

Hvordan ender  m an opp der  du er?

Man skriver en søknad til Knarvik VGS, der man 

forteller litt om seg selv og hvorfor man har lyst å 

dra. Deretter kommer du videre på intervju, som 

foregår på engelsk, og så får man brev i posten 

om man er kommet inn eller ikke.

Vurderer du å søke samme linjen som Hanne, og har 

mange spørsmål, så er det bare å sende melding til 

henne via Facebook eller It?slearning.



Ær?e hær?e er parti(-drops)!
Velkommen til Opiniones Felisinaes testing av de politiske partienes? drops!

I høst var det stortingsvalg, som sikkert mange av dere fikk med dere. Erna Solberg seiret og sikret seg 
fire nye år, Siv Jensen gråt av glede (fortsatt forbauset over at så mange fortsatt stemmer på partiet) 
og Trine Skei Grande sikret seg 4% av stemmene. Ellers ser Bjørnar Moxnes like bra ut. Etter valget 
sitter mange igjen med blandede følelser. Vi kan ikke forandre på valgresultatene, men kanskje vi kan 
få deg til å trekke litt på smilebåndene?

Høyre
?Vinnepartiet? tilbyr lakriskarameller og coladrops. Karamellen 
var gammel og satt seg fast i ganen. Umulig å bli kvitt og 
kjempeirriterende. Og med sitt oljesorte utseende og salte 
konsistens skulle man nesten anta at den kom fra bunnen av 
Lofoten, Senja eller Vesterålen. Det er jo på grunn av den saken 
at Høyre har hentet inn noen av sine stemmer, så hvorfor ikke 
karamellen også? Coladropsen kom nesten som et surt etterfølge 
av karamellen, med et grumsebrunt utseende og besk smak.

Skrevet av: Ida Søvik og Amalie Austgulen  Illustrasjoner: Ida Søvik

Fremskrittspartiet
Anders Langes tidligere parti ga oss en rosa mentosdrops, som 
hadde et medisinlignende utseende. Kort fortalt; mentosen 
bedro alle de gode forventningene vi hadde. Det begynte med en 
flott jordbærsmak, gikk videre til mint og så til hostesaft. Vi ble 
rett og slett kvalme. Om du vil smake, så finner du den sikkert i 
privatsektoren sammen med Høyres karamell og drops.

Venstre
Toffeekaramellen til Venstre klarte å overraske oss begge. Den 
var faktisk god. Selv om den var litt for trønder-søt og ble til t ider 
litt for klisjéklissete, så var det helt innafor. Det vi synes var artig 
er at karamellen er størst i størrelsen. Karamell Grande, eller hva?

Kristlige Folkeparti
KRF sin drops er dønn lik Fremskrittspartiets! Eneste forskjellen 
var innpakningen; med hjertemønster og gulfarge. Dét og at 
denne faktisk smakte mentos! Vi ble faktisk litt usikre på hva den 
smakte, og endret ofte mening. For øyeblikket er det appelsin. 
Men vi endrer sikkert fort mening igjen?  Bra resultat, men lurer 
litt på hvor de har fått dropsene fra. Vi vil vel ikke gå i samme felle 
som med valg-skjortene i 2013, vil vi?



Senterpartiet
Superklissete, men dropsen har en flott smaragdgrønn farge, 
som skogen i Norge. Det smaker som gode, norske epler, godt 
betalt bondearbeid og ulvejakt. Man blir dratt til fjordens gamle 
bygder, med den nydelige naturen, og vi får virkelig kjenne på 
den moderne nasjonalromantikken. Bare sånn 150 dager til 17 
mai, hurra! God drops.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet gjorde som Høyre, og tilbydde også to forskjellige 
drops: coladrops og en mentos. ?Coladropsen? minnet mer om et 

obligatorisk besøk hos besteforeldre, siden den smakte 
kamferdrops(?!). Mentosen derimot hadde nøyaktig det samme 
harde skallet som FRPs drops, men hadde heldigvis eplesmak i 

stedet for hostesaft, noe som gjorde oss svært takknemlige. Den 
etterlot også en kjedelig ettersmak,. Her fikk de oss ikke med, nei.

Sosialistisk Venstre
Smaker falske forhåpninger. Dette var et pinglete forsøk på å 
etterligne Venstre sin karamell. Nesten smakløs. Vannete, om det 
er menneskelig mulig. Har en akseptabel størrelse. Men bare 
akkurat. Her må ?Lysbanken? kanskje vurdere å øke budsjettet når 

det kommer til drops, altså.

Rødt
Rødt overrasker med en ny smak: papir (dropsen sitter fast i 
papiret). Neida, det er en klassisk appelsindrops, som har sin 
yndige Moxnes-søthet og sitt illusjonistiske preg. Ikke sur og 
kommer ikke med noe overraskende skandaler. Men den får 
trekk for papiret.

Miljøpartiet De Grønne
MDG bidro dessverre ikke med noen drops. Unnskyldningen fra 
politikerne ved valgboden var at de i år valgte å være mer 
miljøvennlige. De delte istedenfor ut tatoveringer. Pakket i plast 
og papp. Å! Og så må vi ikke glemme de lojale 
ungdomspolitikerene - eller ?tattovører? - som stod klare med 
tørkepapir og vann.

?



Folkefest var et begrep mediene brukte flitt ig 
under sykkel-VM 2017 i Bergen. Dagbladet 
omtaler uken som «en forsinket 17.mai». 
Selv om det var strålende vær og fantastisk 
humør hadde også arrangementet 
økonomiske konsekvenser både for byen og 
for sykkelforbundet.

Gjennom mesterskapet møtte totalt 
nærmere en million mennesker opp. Langs 
hele løypen stilte deg seg folk fra ulike deler 
av byen med godt humør og entusiasme for 
å heie fram syklistene. Her møtte alle som 
hadde mulighet, uansett om de var sykkel 
fan eller ikke. Dette handlet ikke bare om 
sykling, men også å styrke fellesskapet 
mellom innbyggerne.

I tillegg var det arrangert konserter og 
underholdning på Torgalmenningen hver 
dag. Nærmere 70 000 mennesker dukket 
opp under åpningsseremonien, der blant 
annet Lars Vaular og Fargespill sto for 
underholdningen. Her var det politistyrker 
overalt, i folkemengden og som observatører 
på taket til bygningene rundt plassen. Dette 
gjorde at folket følte seg trygge der de sto og 
danset og sang.

Ikke bare var det folkefest og godt humør, 
sykkel-VM forbedret også luftkvaliteten. 
Forekomsten av svevestøv var nærmest 
halvert i uken mesterskapet ble arrangert. 
Dette er et konkret bevis på at Bergen by ville 
vært bedre å leve i dersom alle lot bilen stå 
og tok i bruk kollektivtransporten byen har i 
stedet. Det var også flere som fant frem 
sykkelen og syklet til skole eller jobb. Dette 
var med på å forbedre luftkvaliteten 
ytterligere. Hvis det er en ting befolkningen i 

Bergen bør lære fra 
mesterskapsarrangementet er at hvis alle 
går sammen for en fremtid med forbedret 
luftkvalitet må folket stå sammen og ta et 
valg.

En ting som mange var bekymret for 
angående sykkel-VM var hvordan de skulle 
komme seg til jobb når store deler av 
veinettet var stengt i lange perioder hver 
dag. Folket var bekymret for lange køer og 
mange var innstilt på det verste ? at de rett 
og slett ikke kom seg på jobb eller skole. I 
flere måneder i forveien ga Skyss beskjed om 
at dersom du skulle av gårde med 
kollektivtransport under sykkel-VM burde du 
beregne ekstra tid da de også regnet med 
køer og forsinkelser. Det folk ganske raskt 
oppdaget var at kollektivtransporten gikk 
noenlunde som normalt. Bussene brukte et 
par minutter lengre tid enn vanlig da de 
måtte kjøre en del omveier. Dette var 
spesielt til og fra Laksevåg og Åsane midt på 
dagen.

Festplassen var stengt under hele 
mesterskapet, så bussene som vanligvis 
kjørte innom Christies gate, kjørte nå til 
Bystasjonen. Det ble satt inn shuttlebusser til 
Oasen, Loddefjord og Åsane som gikk hvert 
tiende minutt. Disse brukte og kortere tid 
enn det bussene vanligvis gjorde. 
Mesterskapet varte bare en uke, og de små 
endringene som kollektivtransportbrukerne 
måtte gjøre var ikke langvarige. Skyss hadde 
organisert seg suverent og sørget nok en 
gang for at alle kom seg dit de skulle.

SYKKEL-VM:
EN FOLKEFEST I BERGEN
Skrevet av: Anonym   Illustrasjon:: Maiken Solheim



På den andre siden var det dessverre ikke 
bare fest og moro med dette arrangementet. 
Sykkel-VM er dyrt å arrangere og for alle 
gratis å se på. Dette fører til at 
sykkelforbundet ikke får noe dirkete inntekt. 
Prislappen på arrangementet er ikke klar før 
i desember 2018. Dette er fordi det må 
regnes med momskalkulasjoner og 
refusjoner. Et notat fra 13. juli 2017 viser at 
det bergenes at sykkel-VM hadde et 
underskudd på nærmere 15 millioner kroner 
og det antas at hovedgrunnen til dette var 
for lave inntekter og for lav valuta. Hvis det 
underskuddet som er regnet ut i år er 
korrekt vil det ha store konsekvenser for 
framtiden til sykkelforbundet. Det vil gå 
utover det sportslige tilbudet og de unge 
rytterne i landet. Sykkelforbundet krysser 
fingene for at de unngår en slik smell som de 
gikk på da mesterskapet ble arrangert i Oslo i 
1993. Etter arrangementet tok det flere år før 
sykkelforbundet kom seg ordentlig på beina 
igjen.

Ettersom dette var et gratis arrangement for 
tilskuerne oppfordrer Dagbladet 
befolkningen til å vippse sykkelforbundet 
med små eller store beløp, alt etter hva folk 
har mulighet til.

En annen ulempe med arrangementet var at 
80 hjemmehjelpere ble tvunget til å ta seg fri 
i den perioden sykkel-VM skulle arrangeres. 
Begrunnelsen Bergen Kommune hadde for 
dette var at store deler av veinettet ville 
stenges, og det var derfor vanskelig for 
hjelpepleiere som er avhengige av bil å 
komme seg på jobb. Kommunene mente at 
det ville bli vanskeligere å gi brukerne 
tjenester som vanlig og ba derfor 
hjemmehjelperne ta ferie. Dette kunne fått 
konsekvenser for den enkelte 
hjemmehjelperen. Det er ikke alltid det 
passer for alle å ta ut en av sine ferieuker 
midt i september. Bergen Kommune mente 
også at de som ikke var avhengige av bil, og 
som kom seg til jobben burde være mer 
fleksible angående arbeidet.

Som vi kan se har det vært både ulemper og 
fordeler med sykkel-VM i Bergen. Selv om 
den økonomiske smellen er en stor ulempe 
og tvungen ferie ikke er særlig positivt, 
samlet mesterskapet folket og forbedret 
luften. Bergen har fått en opplevelse 
innbyggerne i byen sent vil glemme.



I fjor haust vart heile Noregs befolkning skjelven etter avsløringar knytt til 
barnepornografi og overgrep mot born. Kvifor nokon blir pedofile er det ingen som veit, 
men uansett kva som er årsaka, er det eit stort samfunnsproblem. Både overgrep og 
oppbevaring av barnepornografi vert straffa med harde dommar. Viss det vert oppdaga. 
Viss det er tilstrekkeleg med bevis. Det blir derimot gjort lite for å førebygge 
overgrepssaker.

Talet på pedofile er større enn kva ein skulle tru: Ei rekkje undersøkingar viser at så 
mange som 1-3% av vaksne menn har pedofile fantasiar. Med så mange pedofile betyr 
det at dei fleste av oss kjenner nokon som er pedofile. Kanskje er det naboen din, 
bestevennen din eller deg sjølv. Det er kanskje berre eit fåtal pedofile som faktisk utfører 
overgrep mot born, eller ønskjer å utføre overgrep. Mange er redde for sine eigne tankar 
og ønskjer ikkje å vere til skade for andre.

Dessverre er behandlingstilbodet til pedofile nærmast ikkje eksisterande: I Hanne Østli 
Jacobsen sin artikkel ?Alene i forbudte tanker? kjem det fram at det er knapt med 
forsking rundt pedofili, at mange psykologar og psykiatrar ikkje ønskjer å arbeide med 
pedofile og at ein ikkje veit kva for behandling som gir best effekt. At dei som har denne 
legninga vert stempla som ?monstre? gjer det nok ikkje lettare å nytte seg av dei få 
tilboda som er.

Dei siste åra har det vore mykje fokus på at ein burde førebygge valdtektsmenn i staden 
for å førebyggje valdtektsoffer. Burde vi ikkje gjere det same for å hindre seksuelt 
misbruk av barn? Burde vi ikkje ta tak i overgrepa før dei faktisk vert utført og får gjort 
skade? Fortener ikkje pedofile betre? Fortener ikkje born som er potensielle ofre betre?

Denne teksten var først publisert i Aftenposten Si ;D

Fortener ikkje pedofile betre?
Skrevet av: Pauline Tomren



Nå nærmer det seg juletider, og mange har sikkert 
begynt å tenke på julegaver. For mange handler 
julen om å være med familien, men de siste årene 
har det blitt stort fokus på gaver og andre 
gjenstander relatert til julefeiringen. Nordmenn 
bruker i gjennomsnitt 11 000 kr på pynt, mat, 
gaver og annet. Desember er en tid der forbruket 
vårt skyter i været, og med et økende forbruk for 
hvert år som går, har dette blitt et stort problem 
for miljøet. For oss som ønsker både et levelig 
klima og en hvit jul, presenterer dette et stort 
dilemma.

De fleste av oss kan være enig i at jul burde handle 
om å være sammen med de man er glad i. Gaver 
kan være en fin måte å vise at man setter pris på 
hverandre, og er en stor del av julefeiringen. Til 
tross for dette, kan det bli problematisk når 
forbruket vårt blir for stort. I desember øker 
forbruket vårt med 50% sammenlignet med de 
andre månedene i året.

Vi i Katten NU vil dele noen råd og alternativ til 
årets julefeiring, som kan hjelpe å minske 
forbruket uten å la det gå utover julefeiringen. Når 
det kommer til julegaver, så er et fint alternativ å 
gi opplevelser fremfor gjenstander. Opplevelser er 
gjerne også noe man husker lengre, da gjenstander 
ofte blir ødelagt eller byttet ut etter en stund. 
Opplevelser kan være ting som reiser (med tog!), 
billetter til konserter, teater og lignende, et godt 
måltid, en fest; mulighetene er uendelige. Det er 
sikkert mange i familien som også vil sette pris på 
at du gir en donasjon til et veldedig formål i deres 
navn. Dette er også en fin måte å hjelpe de som 
ikke har så mye, og som trolig merker det ekstra 
rundt juletider. For de av dere som liker å være 
kreativ, kan et godt alternativ være å lage egne 
julegaver, ved å for eksempel strikke eller sy.

Rundt julen er det mange tradisjoner knyttet til 
mat, men dessverre er det også store mengder mat 
som kastes. Vi oppfordrer folk til å prøve å la 
mindre mat gå til svinn. Mye av denne maten er 
kjøtt. Da kan et godt alternativ være å spise kjøtt 
fra villsauer eller eventuelt andre ville dyr, 
fremfor fra de store produsentene som selges i 
butikkene. Det er mange lokale bønder som en kan 
kjøpe kjøtt fra.

Vi håper dette har vært inspirasjon til en mer 
miljøvennlig julefeiring, for husk: ikke bare 
juletreet trenger å være grønt i år.

T IPS T IL  EN  GRØ N N ERE 
JUL EFEIRIN G

Skrevet av: Katten NU   Illustrasjoner: Maiken Solheim



Petorca without water? avocadoes to blame
Skrevet av: Ida Søvik  

Avocadoes are often said to be ?one of the 
healthiest things you can eat?. The Petorca 
province in Chile is exceptionally known 
for  their  production of the stone fruit . 
However , something most people don?t 
know about avocadoes, is how they can 
damage an environment, cause cr iminality 
and ruin l ivelihoods. How this can happen 
comes down to something even simpler  ? 
water . What happened to the water  
resources in Petorca, and why aren?t the 
author it ies doing anything about it?

From blooming production to dr ied r ivers

In Norway, we get our water from water 
sources owned by the municipal. Here it?s the 
public?s responsibility to spread it among the 
public. In today?s Chile however, or more 
specifically in the Petorca Province, the 
inhabitants are dependent on water trucks 
coming once a week. The rivers, for example 
La Ligua river, that once were filled with water 
have dried out and left cracked grounds 

behind. The smallholders? avocado production 
has fallen over 50% since 2004, as well as other 
farming productions.

In the 1980s Petorca had a blooming farming 
production, as well as rushing rivers. They 
experienced drought, due to the warm 
climate, but it would only occur 
approximately every seventh or eighth year. 
That was until the 1990s, when an avocado 
production company bought cheap lands, or 
more specifically mountainsides, to start 
farming avocadoes. At this point of time the 
world?s demand for avocado had grown and 
further pushed the prices up high, so there 
were many companies trying to buy land in 
the Petorca province. The export value is still 
high to this day, which is why the Chileans 
often call avocadoes for ?the Green Gold?. The 
purchased area, however, was not fit for 
growing and harvesting avocadoes. The 
terrain was rough and the ground was dry, 
and there were no rivers nearby to supply the 
future plantation with enough water. This 
they didn?t regard as a problem, as they 
bought their own water resource.



Pumped the rivers for water -La Ligua is one of the rivers that have been drained by the 
need for water for avocadoes. In the background, you can see the mountainside avocado 
plantation.

As mentioned, in Norway the public owns the 
water source, but in Chile water sources are 
privatized. The reason why it?s like this can be 
traced back to Augusto Pinochet?s 
dictatorship. When the law of water 
privatization was passed, businesses from all 
around the world tried to buy the rights to 
own it. If there were water areas that 
remained unclaimed, the government would 
declare those resources free for the public to 
use. This water law didn?t take long until 
proven dysfunctional. The government would 
often grant more groundwater rights than 
there were to be sustainably used, putting 
them at risk for depletion. And with all the 
outsiders taking part in the 
water-right-bonanza, there was not enough 
water for the inhabitants to resume their 
farming like usual.

The Batt le of Water

After the avocado production company bought 
the rights to a part of Petorca?s water supply, 
they facilitated the hillside for cultivating by 
using technology. River- and groundwater 
would be transported, so that it could run 

down the plantation hillside. Since the 
mountainside in Petorca originally wasn?t fit 
for avocado production, due to dryness, it 
would need more water. Normally it will take 
223 litres of water to produce one kilogram of 
avocado, hence 70 litres of water would be 
used to produce one avocado. The average 
water used to produce one avocado in Petorca 
needs 320 litres. The company started to pump 
their rivers for water, but since there wasn?t 
enough they also took advantage of the free 
water. Illegal wells and pipes were also built, 
draining the rivers and the locals for water.

The most frustrating thing about the lack of 
water is that it is solvable ? but for it to be 
solved there must be cooperation between the 
locals, smallholders, plantations, and the 
politicians. Adolfo Ochagavìa, member of the 
Committee of Chilean Hass Avocadoes, said 
once in an interview that as much as 85% of 
the rain water flows out to the sea. What 
could?ve happened if they utilized that 
resource? Then there would be more water, 
and perhaps they also would manage to create 
a distribution plan. For this too work, 
however, Chile would have to get rid of their 
privatization of water sources.



Demonstrations and protests ?The locals are not happy about their water situation. 
Halfway through the protesting the police interfered by firing with water cannons.

They would also have to get rid of all the 
illegal pipes stealing water from the rivers and 
groundwaters, both the avocado plantation?s 
and the smallholders?.

Corruption, MODATIMA and a big global 
demand

The situation in Petorca is critical; the locals 
are dependent on water trucks supplying them 
with water, animals are dying and 
smallholders? fields are being chopped down. 
How can it then be that the mayors of Petorca 
are ready to quit their attempt at helping 
Petorca? Mayor Gustavo Valdenegro, mayor of 
the town Petorca expressed himself in an 
interview that he several times had tried to 
make the government act, but have yet to 
receive help.  Why the authority chooses to 
stay out of this comes down several reasons.

MODATIMA, an organisation fighting for the 
smallholders? and the local people?s right to 
water, discovered through an investigation 
that many of the politicians had investments 
in the water consuming, avocado production. 
Their discovery proved the politicians to be 

corrupted. Which doesn?t sound too 
surprising, especially when avocadoes were 
prioritized over the people?s need for water. 
When there was a profit at the end the 
politicians seemed to be prepared to overlook 
the evidences of the problem, but were they 
always able to ignore them? When there were 
strong evidences of illegal pipes going from 
the La Ligue river to the plantation, the 
authorities chose to dismiss the case entirely, 
but not without consequences. The people in 
Petorca demonstrated in the streets, whereas 
the Police interfered by firing at them with 
water cannons. ?When MODATIMA published 
their report, the governor of the Petorca 
province was removed from his seat. After the 
governor?s ?abdication? it seems as if the 
authorities have started to take affair. Some 
would believe that they are finally stepping up 
for their people, but it appears that the only 
reason they?re stepping up is to secure their 
job. They?ve started to fine the plantation 
owners, if proof of water being stolen is 
provided. 



Another reason, to why the authorities aren?t 
doing anything with the situation, could be 
that avocado is Chile?s number one exported 
trade. In 2015, between August and December, 
Chile exported approximately 71, 000 tons of 
avocadoes. They are exported to the United 
Kingdom, United States of America, Spain, the 
Netherlands, etc. How come there?s such a big 
demand for avocadoes in the global market? If 
we go 40 years back, the avocado would be an 
occasionally treat, but as world trade started to 
grow, so did our demand for avocado. That it 
contains a lot of vitamins is also an important 
factor, and that it?s different from the other 
fruits that are available. The avocado prices are 
high now, due to a drought in Mexico limiting 
the avocado production, which Chile benefits 
from. More avocadoes sold at high price equals 
even more money, but ? as you can see in the 
Petorca province - it does not come without 
sacrifices.

'The Green Gold? ? at what cost?

The water resources in the Petorca province 
are being exploited to the point where it?s no 
longer sustainable. The authorities continue to 

ignore the problem, while the farmers' 
livelihoods disappears with their water. Due to 
Chile?s water privatization policy, many 
outsiders have bought the rights to their water 
sources, in addition to using the ?free water?. 
The locals, who are now dependent on water 
trucks coming once a week, are trying to 
involve the government in their battle for 
water rights, but the effort has been almost 
useless so far. The politicians have investments 
in the avocado plantations, almost making 
them corrupt when making decisions or giving 
verdicts regarding cases connected to the 
water issue. The Chileans often refer 
avocadoes as ?the green gold?, as it contributes 
more wealth for their country ? but at what 
cost? Criminality, damaged environment and 
destroyed livelihoods? Why doesn?t the world 
interfere? Could it be that our demand for 
avocadoes are more important to for us to care 
about the consequences of it, or are we just too 
ignorant? Either way, the Petorca province 
needs a solution to this water problem. If they 
don?t ?the Green Gold? would make their lives 
inhabitable.

Number one exported trade -Chile exported approximately 71, 000 tons of avocadoes       
in 2015.



5  r a sk e 
k a t t en el ev er

Navn: Hedda (2F)

Hvilken f i lm  kan du se hundre ganger  ut en å 
gå lei?

Småspioner!

Hvem  er  Kat t ens best e lærer?

Atle Nedenes.

Du våkner  plut selig m idt  på nat t en. Hvilken 
lyd vi l være den skum lest e å høre når  du 
våkner?

At det er noen inni rommet mitt. Ikke sånn 
utenfor, men inni. Og så snakker de med meg. 
Det er skummelt.

Hva er  drøm m ejobben din?

En jobb der jeg tjener penger, hehe. Nei da, jeg 
har lyst til å bli tannlege. Jeg synes det virker gøy.

Du kan invit ere én person (død, levende eller  
f ik t iv) på lunsj. Hvem  invit erer  du, og hva 
spiser  dere?

Helge Jordal, og vi spiser pizza.

Navn: Eirik (2F)

Hvilken f i lm  kan du se hundre ganger  ut en å 
gå lei?

Inequality for All.

Hvem  er  Kat t ens best e lærer?

Den er vanskelig, men jeg tror jeg må si Atle. 
Atle Sviland, han er kul.

Du våkner  plut selig m idt  på nat t en. Hvilken 
lyd vi l være den skum lest e å høre når  du 
våkner?

Et barn som gråter, for det bor ingen barn i 
huset mitt.

Hva er  drøm m ejobben din?

Verdensdiktator. Eller diktator over FN. Jeg skal 
styre hele verden. Nei da, samfunnsøkonom.

Du kan invit ere én person (død, levende eller  
f ik t iv) på lunsj. Hvem  invit erer  du, og hva 
spiser  dere?

Jeg tror jeg måtte valgt Franklin Delano 
Roosevelt på hummer. Ikke det at jeg liker 
hummer, men det er «fancy». Var spørsmålet 
også hva vi snakket om? Altså dette er jo en 
mann som har bygget opp hele den moderne 
verden, så jeg hadde snakket veldig mye om det 
for det meste.

Skrevet av: Maiken Solheim og Thien Tran  Fotograf: Ina Bøe



Navn:Andrea (2B) og Ariam (2E)

Hvilken f i lm  kan du se hundre ganger  ut en å 
gå lei?

Andrea: I have no idea.
Ariam: I have no idea. But I have TV series. I could 
watchAvatar: The Last Airbender over and over and 
over, and still be okay with it.
Andrea: Oh my god, I don?t know, I mean I don?t 
watch TV series again and again.
Ariam: Oh no, there is this one movie that I would 
watch over and over. It?s White Chicks.
Andrea: White Chicks? I would watch that one as 
well.

Hvem  er  Kat t ens best e lærer?

Andrea and Ariam: LEIF!
Ariam: He?s the best!
Andrea: He?s grandpa goals. He?s our Antikkens 
teacher.

Du våkner  plut selig m idt  på nat t en. Hvilken 
lyd vi l være den skum lest e å høre når  du 
våkner?

Ariam: Probably a chicken.
Andrea: Your alarm clock going off.
Ariam: Yes, that alarm scares the heck out of me!
Andrea: Yeah but chicken, like 'buck buck-aaa'!
Ariam: Probably something that?s like  'thump'!

Hva er  drøm m ejobben din?

Ariam: Animator.
Andrea: Me? I think I?d like to be a hotdog. They 
told me to follow my dreams, so I became a 
hotdog.

Du kan invit ere én person (død, levende 
eller  f ik t iv) på lunsj. Hvem  invit erer  du, og 
hva spiser  dere?
Ariam: I would invite Eleven, from  Stranger 
Things.
Andrea: And then she would stare at you and 
you would go ?Can you make this fly??
Ariam: And we would eat Eggo?s.
Andrea: Damon! Damon Salvatore.
Ariam: Damon Salvatore, I saw that coming.
Andrea: Or Zoro from One Piece.

Navn: Marcus. (1A)

Hvilken f i lm  kan du se hundre ganger  ut en 
å gå lei?
Interstellar.

Hvem  er  Kat t ens best e lærer?
Gjertrud.

Du våkner  plut selig m idt  på nat t en. 
Hvilken lyd vi l være den skum lest e å høre 
når  du våkner?
Jeg vet ikke, jeg deler rom med lillebroren min 
liksom.

Hva er  drøm m ejobben din?
Et eller annet innenfor realfag.

Du kan invit ere én person (død, levende 
eller  f ik t iv) på lunsj. Hvem  invit erer  du, og 
hva spiser  dere?
Harry Potter. Og så spiser vi sikkert 
melkesjokolade eller noe sånt.









Følg med i neste utgave....



Det var grøsselig kaldt. Det snedde, og det 
begynte å bli mørke kvelden. Det var da også den 
siste kvelden i året, nyttårskvelden. I denne 
kulden og i dette mørket gikk det en liten fattig 
pike, barhodet og med bare føtter gjennom 
gatene. Ja, egentlig hadde hun hatt tøfler på seg 
da hun gikk hjemmefra, men hva hjalp det? Det 
var noen riktig svære tøfler, så store at moren 
hennes hadde brukt dem den siste tiden, og den 
lille piken mistet dem da hun skyndte seg over 
gaten, akkurat idet to vogner for forbi i voldsom 
fart. Den ene tøffelen klarte hun ikke å finne 
igjen, og den andre tok en gutt og løp sin vei 
med. Han sa at han ville bruke den til vugge når 
han selv fikk barn.

Og der gikk den lille piken med de bare, små 
bena, som var røde og blå av kulde. I et gammelt 
forkle hadde hun en mengde svovelstikker, og en 
bunt gikk hun med i handen. Ingen hadde kjøpt 
noe av henne hele dagen. Ingen hadde gitt 
henne en eneste liten skilling. Sulten og 
forfrossen gikk hun der og så ulykkelig ut, 
stakkars liten. Snefnuggene falt i det lange, gule 
håret som krøllet seg så pent i nakken, men slikt 
tenkte hun ikke det minste på. Ut av alle vinduer 
skinte det lys, og det luktet så deilig gåsestek i 
gaten, for det var jo nyttårsaften ? ja, det tenkte 
hun på.

Borte i en krok mellom to hus ? det ene stakk litt 
mer fram i gaten enn det andre, satte hun seg og 
krøket seg godt sammen. De små bena hadde 
hun trukket oppunder seg, men hun frøs mer og 
mer, og hjem torde hun ikke gå, for hun hadde jo 
ikke solgt noen svovelstikker. Ikke hadde hun fått 
en eneste skilling heller, og faren kom til å slå 
henne. Kaldt var det hjemme også, for de bodde 
oppunder taket, og der pep vinden inn, enda det 
var dyttet med strå og filler i de største 
sprekkene. De små hendene hennes var nesten 
døde av kulde. Å ? så godt som en liten 
svovelstikke ville gjøre! Om hun bare våget å dra 
en ut av bunten, ripe den mot veggen og varme 
fingrene! Hun trakk en ut, og ritsj! som den futtet 
og brant! Luen var varm og klar som et lite lys da 
hun holdt handen omkring den. Det var et 
underlig lys. Den lille piken syntes hun satt foran 

en stor jernovn med blanke messingkuler og 
messingrør på. Ilden brant så vidunderlig og 
varmet så godt. Å, så deilig det var! Den lille piken 
strakte allerede føttene fram for å varme dem 
også ? da gikk flammen ut, kakkelovnen forsvant, 
og hun satt der med en liten stump av den 
utbrente svovelstikken i handen.

Hun ripet av en ny, den brant og lyste, og der 
hvor lysskinnet falt på muren, ble den 
gjennomsiktig som et stykke flor. Hun så helt inn 
i stuen, hvor bordet sto dekket med skinnende 
hvit duk og fint porselen, og en stekt gås sto og 
dampet så deilig, fylt med svisker og epler. Og 
det herligste av alt var at gåsen hoppet ned fra 
fatet og vraltet bortover gulvet med gaffel og kniv 
i ryggen, helt bort til den lille piken kom den. Da 
sloknet svovelstikken, og så var det ikke noe 
annet å se enn den tykke, kalde murveggen igjen.

Så tente hun en ny. Da satt hun under det 
vidunderligste juletre. Det var enda større og 
finere pyntet enn det hun hadde sett gjennom 
glassdøren hos den rike kjøpmannen siste 
julekveld. Tusen lys brant på de grønne grenene, 
og farveglade bilder, slike som de pynter i 
butikkvinduene med, tittet ned på henne. Den 
lille piken strakte begge hendene i været ? og da 
sloknet svovelstikken. Alle julelysene steg høyere 
og høyere, og nå så hun at de var de klare 
stjernene der oppe. En av dem falt og laget en 
lang ildstripe på himmelen.

«Nå døde et menneske!» sa den lille piken, for 
gamle mor hadde sagt at når en stjerne faller, så 
går en sjel opp til Gud. Mormor, som nå var død, 
var det eneste menneske som hadde vært snill 
mot den lille piken.

Hun strøk igjen en svovelstikke mot muren. Den 
lyste opp rundt om, og i skinnet sto gamle 
mormor, så klar, så strålende, så mild og god.

«Mormor» ropte den lille piken. «Å, la meg få 
være med deg! jeg vet at du er borte når 
svovelstikken går ut, borte akkurat som den 
varme kakkelovnen, den deilige gåsesteken og 
det store, vakre juletreet!» Og så strøk hun fort av 
alle de svovelstikkene som var igjen i bunten, for 
hun ville holde på mormoren. Og svovelstikkene 

Piken med Svovelstikkene
av H.C. Andersen  Illustrasjon: Anna Revheim



lyste med en slik glans at det ble lysere enn midt på 
lyse dagen. Mormor hadde aldri vært så vakker før 
og så stor. Hun løftet den lille piken opp på armen 
sin, og de fløy i lys og glede, så høyt, så høyt. Det 
fantes ingen kulde mer og ingen sult og angst ? de 
var hos Gud.

Men i kroken ved huset satt den lille piken og var 
død da den kalde morgenen kom, hun var frosset i 
hjel den siste kvelden i det gamle året. Hun satt der 
med røde kinn og et smil om munnen.

Nyttårsmorgenen gikk opp over den lille døde, 
som satt der med svovelstikkene sine. En bunt 
av dem var nesten brent opp. Hun har villet 
varme seg, sa folk. Ingen visste noe om alt det 
vakre hun hadde sett, og om hvordan hun var 
gått sammen med mormor inn til nyttårs glede 
i stråle.



Hva er  dit t  navnet al l ?
Skrevet av: Hadika Wahla

Numerologi er tallmystikk og betyr «læren om tall». Alle ord og navn har en tallverdi som kan 
finnes ved å summere alle tallene som hver bokstav i f.eks. et navn representerer. Nedenfor 
ser du en tabell med tall fra 1-9 (9 er vanligvis det høyeste tallet i numerologi), i t illegg til 
korresponderende bokstaver.

Æ, Ø, Å tilsvarer E, O, A

Her er et eksempel på hvordan man regner ut tallverdien av et navn ved hjelp av tabellen 
ovenfor:

Wolfgang Amadeus Mozart = (5+6+3+6+7+1+5+7) + (1+4+1+4+5+3+1) + (4+6+8+1+9+2)

            Wolfgang                    Amadeus                  Mozart

= 40+19+30 = 89 = 8+9 = 17 = 1+7 = 8

8 er altså det numerologiske navnetallet til den østerrikske komponisten.

Husk ! Fornavnet, mellomnavnet og etternavnet skal regnes ut individuelt, og deretter adderes 
sammen. I numerologi er 9 det høyeste tallet, så dersom du har fått 17 som tallverdi, må du 
addere 1 med 7, slik at du får 8 som svar (altså et tall som ikke overstiger 9).



Hvert tall har unike kvaliteter og vibrasjoner, bruk tabellen for å lære hvilket navnetall som 
styrer din personlighet!

Her  er  gode og dår l ige t r ekk ved hver t  t al l  f r a 1-9:

1 Styrker: innflytelsesrik, inspirerende, selvstendig og en pioner.
Svakheter: overflødig, villedende, selvsentrert og dumdristig.

2 Styrker: medfølende, kreativ, samarbeidsvillig og tålmodig.
Svakheter: overfølsom, manipulerende, uforutsigbar og lunefull.

3 Styrker: kunstnerisk, uttrykksfull, veltalende og optimistisk.
Svakheter: overfladisk, uansvarlig, svikefull og sladrete.

4 Styrker: strukturert, disiplinert, lojal og pragmatisk.
Svakheter: trangsynt, kjedelig, forutsigbar og urokkelig.

5 Styrker: karismatisk, pratsom, kvikk og entusiastisk.
Svakheter: impulsiv, rastløs, kaotisk og umoden.

6 Styrker: kompetent, stabil, ansvarsfull og trofast.
Svakheter: kontrollerende, overbeskyttende, uselvisk og naiv.

7 Styrker: analytisk, dyktig, spirituell og fokusert.
Svakheter: kompromissløs, innadvendt, kynisk og kald.

8 Styrker: ambisiøs, målbevisst, hardtarbeidende og pliktoppfyllende.
Svakheter: materialistisk, selvopptatt, destruktiv og ufølsom.

9 Styrker: idealistisk, energisk, altruistisk og fortryllende.
Svakheter: rebelsk, ukonsentrert, godtroende og drastisk.



St jernet egn

Væren(21.m ars-19.apr i l )

Du er  beslut t som , har  st or t  in it iat iv og m ye energi, og du er  ikke redd for  å si hva du 
m ener . Men du har  også en t endens t i l  å være svær t  ut ålm odig og det  hender  of t e at  

du ikke t enker  før  du handler .
Passer  best  sam m en m ed Løven, Skyt t en, Vannm annen og Tvil l ingene.

Elem ent : Ild
Hersker : Mars

Tyren(20.apr i l -20.m ai)

 Du er  en st abil og vi l jest erk  person, kunst ner isk , rol ig og om t enksom . Men du kan t i l  
t ider  være svær t  m at er ial ist isk , grådig og eiesyk .

Passer  best  sam m en m ed Jom fruen, St einbukken, Krepsen og Fiskene.
Elem ent : Jord

Hersker : Venus

Tvi l l ingene(21.m ai-21.jun i)

 Du er  f i losof isk , kunnskapsr ik  og ef fek t iv m ed st or  arbeidskapasit et . Men på den 
negat ive siden, så kan du være rast løs, user iøs og snakkesalig.

Passer  best  sam m en m ed Vekt en, Vannm annen, Løven og Væren.
Elem ent : Luf t

Hersker : Merkur

Krepsen(22.jun i-22.ju l i )

Du er  am bisiøs, generøs, fam il iek jær  og em pat isk . Men du er  også m ist enksom  og 
kan av og t i l  isolere deg selv f ra andre, et t ersom  du er  veldig følsom .
Passer  best  sam m en m ed: Fiskene, Skorpionen, Jom fruen og Tyren.

Elem ent : Vann
Hersker : Månen

Løven(23.ju l i -23.august )

 Du l iker  selvut foldelse, er  or iginal og åpen, og har  m ye kar ism a som  gjør  at  folk  l iker  
å være rundt  deg. Men du har  også en t endens t i l  å være selvoppt at t  og barnslig.

Du passer  best  sam m en m ed Skyt t en, Væren, Vek t en og Tvil l ingene.
Elem ent : Ild
Hersker : Sol

Fiskene(20.februar -20.m ars)

Du er  snil l , fornuf t ig, vurderende og planm essig. Men du har  også en t endens t i l  å 
være l i t t  uberegnelig og t i l  t ider  ganske sent im ent al.

Passer  best  sam m en m ed Skorpionen, Krepsen, St einbukken og Tyren.
Elem ent : Vann

Hersker : Nept un

Skrevet av: Hadika Wahla



Jom f ruen(24.august -22.sept em ber ) 

Du er  f l ink  t i l  å form idle og organisere, er  prak t isk  og rasjonell. Men du kan t i l  t ider  
være skept isk , int olerant  og ufølsom .

Passer  best  sam m en m ed St einbukken, Tyren, Skorpionen og Krepsen.
Elem ent : Jord

Hersker : Merkur

Vek t en(23.sept em ber -22.ok t ober )

Du er  vennlig, sjarm erende, diplom at isk  og kom prom iss-skapende. Men på den 
negat ive siden kan du være uær lig og veldig sm isket e.

Passer  best  sam m en m ed Vannm annen, Tvil l ingene, Skyt t en og Løven.
Elem ent : Luf t

Hersker : Venus

Sk orpionen(23.ok t ober -21.novem ber )

Du har  en int ens personlighet  og følelsesm essig dybde, er  idealist isk  og f l ink  t i l  å lese 
andre m ennesker . Du har  også en t endens t i l  fanat ism e og sjalusi.

Passer  best  sam m en m ed Fiskene, Krepsen, Jom fruen og St einbukken.
Elem ent : Vann

Hersker : Plut o og Mars

Sk yt t en(22.novem ber -21.desem ber

 Du er  innsik t sfull, l ivl ig, opt im ist isk  og uskyldig. På den m ørke siden kan du t i l  t ider  
være um oden og vim set e.

Passer  best  sam m en m ed Løven, Væren, Vannm annen og Vek t en.
Elem ent : Ild

Hersker : Jupit er

St einbuk k en(22.desem ber -19.januar )

Du er  arbeidsom  og ærgjer r ig, og ganske uselvisk  m ot  de du er  glad i. Men du kan ha 
st or  m angel på spont anit et , sam t idig som  du er  rask t  ut e m ed å døm m e andre.

Passer  best  sam m en m ed Jom fruen, Tyren, Fiskene og Skorpionen.
Elem ent : Jord

Hersker : Sat urn

Vannm annen(20.januar -19.f ebruar ) 

Du er  aksept erende, or iginal og selvst endig. Du sk il ler  deg også allt id ut  på en eller  
annen m åt e. Men du kan være t ankeløs, urealist isk  og svevende.
Passer  best  sam m en m ed Vekt en, Tvil l ingene, Væren og Skyt t en.

Elem ent : Luf t
Hersker : Uranus



GA M E O F BU T T S A N D  BO O BS
Det er nå over 3 måneder siden vi så slutten av sesong 7, og enda et år igjen å vente til vi kan sluke i oss 
sesong 8. Kanskje du har sett hele serien om igjen i høst, eller kanskje du fortsatt er i sjokk? Uansett hva 
du tenker om slutten, finnes det et viktigere spørsmål som må besvares; Vet du hvem disse rumpene og 
disse brystene tilhører?  Som med all kunnskap, er det viktig med gjenkalling og repitisjon for best mulig 
læring.

Velkommen til en ny runde med Game of Butts and Boobs!

Svar: 1. Margaery Tyrell (Natalie Dormer), 2. Melisandre/The red woman (Carice van 
Houten), 3. Ygritte (Rose Leslie), 4. Jon Snow (Kit Harington), 5. Daenerys Targaryen 
(Emilia Clarke), 6. Ramsay Bolton (Iwan Rheon)

1 2

3 4

5 6



Jeg har  hør t  f ra en venn om  noe som  het er  
«t he donkey» som  er  når  du t ar  en jent e 
bak f ra også akkurat  når  du skal kom m e så slår  
du henne i bakhodet . Meningen er  at  når  hun 
k jepper  av slaget  så t rekker  alle m usk ler  i 
k roppen seg sam m en og det  blir  digg å 
kom m e. Mit t  spørsm ål er : funker  det t e og er  
det  i så fal l greit  å gjøre det ?
- «The doneky» er når en gutt ved anal eller 
vaginal sex i doggy-style - rett før han får orgasme 
- slår sexpartneren sin i bakhodet. Dette vil føre til 
at musklene i underlivet til sex-partneren trekker 
seg sammen. Med Urban Dictionary som eneste 
kilde tør vi å si med 50% sikkerhet at dette er en 
greie. Snakk med sex-buddien din og hør om 
dette er noe for for dere å prøve ut. Det er greit så 
lenge alle involverte parter går med på det. Av 
sikkerhetsmessige grunner anbefaler ikke 
klamydiakrokspaltistene å prøve ut «The donkey».

ADVARSEL: Slag i bakhodet kan føre til hjerneskader, 
blindhet og i verste fall død.

Er  det  m ulig å få prevensjonsm idler  (p-pil ler , 
p-st av) hos helsesøst er?
- Man kan få resept på p-piller, p-stav samt andre 
hormonelle prevensjonsmidler hos helsesøster. 
Normalt må man hente prevensjonsmiddelet på 
et apotek. Alle jenter/kvinner mellom 16 og 20 får 
dekket noen av kostnadene for hormonell 
prevensjon. Nøyaktig hvor mye man får dekket av 
kostnadene avhenger av hvor gammel man er, 
hva slags prevensjon man ønsker og hvor mye 
prevensjonsmiddelet koster. I noen tilfeller vil det 
være helt gratis, mens noen er nødt til å betale 
noen hundrelapper i egenandel. Avtal en time 
med helsesøster, så kan dere sammen finne ut av 
hvilket prevensjonsmiddel som passer best for 
deg.

PS: Med mindre man er i et fast, monogamt forhold, 
anbefaler vi å gutter tl å ta initiativ til å bruke 
kondom (dette kan også fåes gratis hos helsesøster:) 
selv  om man har sex med noen som bruker 

hormonell prevensjon. Vi i klamydiakroken garanterer 
at det øker sjansene for ligg nr. 2, 3 og 4, samtidig som 
det minker sjansene for at man får klamydia. Du vil 
ikke ha klamydia. Vær en gentleman - bruk kondom. ;)

Er  det  rar t  å ha kat t efet ish?
- Ja. Kanskje litt. Minner om at sex med dyr er 
ulovleg.

Hei! Jeg har  fet isj på lave jent er , spesielt  under  
1.50m . Er  jeg en ret ard da? Eller  er  jeg en pedof i l  
siden jeg f inner  bare jent er  som  er  5 år  yngre 
enn m eg m inst .
- Kanskje det finnes datingapper der man kan 
skrive inn foretrukket høyde? Så lenge du ikke er 
over 16 år og jentene er under 16 er det ikke 
peodofili. Dersom du er over 16 og jentene er 
under 16, vil det da kunne utarte seg til pedofili.

Jeg er  keen på en som  har  k jærest e, hun har  
t werket  på m eg forgje fest  og jeg føler  hun er  
keen på m eg, hva skal jeg gjøre?

- Du kan gå bort til henne og spørre henne om hun 
er interessert, men når hun sier nei, så ikke prøv 
deg mer:)

Hvor for  gjør  det  vondt  når  jeg t isser?

- Sjekk deg for klamydia.

Kan m an få fot sopp på hendene?

- Ja, man kan få fotsopp på hendene. Soppen trives 
i fuktig miljø, noe som gjør at den trives godt på 
føttene, ettersom at man ofte går lenge i sko. 
Soppen kan spres til hendene, men hendene er 
ofte mer tørr og mindre innesperret enn føttene, 
og derfor er det mindre risiko for å utvikle fotsopp 
på hendene. Det er derimot veldig viktig å vaske 
seg på hendene etter å ha vært i kontakt med 
fotsopp.



Datingtips fra 1961



& godt nyttår!
God jul



Har du lyst til å bidra med noe i neste utgave?
Kontakt en i redaksjonen eller send mail til kattenavisen@gmail.com


