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Lørdag 16. juni 2007, 9. årgang

Er Krok blitt snill?
For en liten tid tilbake fikk vi i redaksjonen, via høyst usikre kilder,
nyss om et rykte så usannsynlig at
verden ikke har sett maken siden
Brann ble seriemestere i 1963. Kaptein Krok skal visstnok ha blitt
snill!!! Hva har skjedd??? Har mannen fått stormasten på skuta i hodet? Satt han en tanke for nærme
en gang Sniken og Snoken slapp en

av sine berømte brakfiser? Eller har
han rett og slett blitt tussete i hodet
av all brekingen i Å-dur fra Kaptein
Blåskjegg… Noe mystisk MÅ ha skjedd,
for her i avisredaksjonen er det hvaffal ingen som tror at selveste Kaptein
Krok kan ha funnet ut helt på egen
hånd at det lønner seg å være snill (det
må man nemlig ha hjerne minst på størrelse med en nøtt for å klare…).
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Kaptein Krok på Hudøy I fremtiden?

Vel, som den etterrettelige redaksjon
vi nå engang er MÅTTE vi rett og slett
finne ut om noe i disse ryktene kunne
være sant. Etter utallige forsøk på å
få tak i Krok lyktes vi endelig ved hjelp
av røyksignaler, og vi siterer under
ordrett (og røykfritt) Kroks egne ord:

”I alle år har jeg prøvd å få kontroll
over Hudøy. Med skitne sjørøvertriks,
rå muskelkraft, skremsler og skriking
og hyling har jeg og mine sjørøvere
prøvd å erobre Hudøy for å lage et

for sjørøvere. De beste sjørøverskuter fra hele verden har vært satt inn
mot ormeyngelet fra Løren. Og de
beste sjørøvere fra de syv vaskebaljer og de tretten skurefiller har vært
på min side. Nå er jeg LEI å tape og
bli lurt trill rundt av en gjeng unger,
grønne menn og gamle koner. I stedet
har jeg tenkt til å begynne med noe
helt annet. Jeg – Kaptein Krok – verdens ondeste og mest utspekulerte
sjørøver – skal begynne å samle på
insekter og sommerfugler. Åhhh, disse
nydelige små vesenene som flakser og
flyr omkring der ute på Hudøy…”
Her velger vi å avslutte Kroks sitat da
resten bare var en usammenhengende
grøt av ord som druknet i snørr og
tårer (det striregnet fra røykskyene).
Og dessuten var vi usikre på hvor mye
mer vi tålte å høre av denne sensasjonelle nyheten før ørene datt av. I stedet er vi rett og slett NØDT til å stille spørsmålet: Kan dette virkelig være
sant? KAN vi stole på at Krok heretter blir å se på Hudøy løpende rundt
med en diger håv mens han forsøker å
lage sommerfugllyder? Ser han i det
hele tatt forskjell på en sommerfugl
og en kanarifugl? Her er det mange
spørsmål som blir hengende ubesvart i
luften, og Hudøynytt lover å følge
saken tett i de kommende utgavene. I
mellomtiden oppfordrer vi alle til å
være på vakt for å se etter tegn som
kan tyde på at dette er nok et forsøk
på sleipe, listige triks fra Krok.
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Side 2

Hvem er hvem på Hudøy?

5 før avreise

Kaptein Krok er Hudøys grusomme pirat,

Den

han bor på Fosforøya etter å ha tilbake-

Grønne

lagt mange år og mange sjømil ute på de

Hva gleder du deg mest

Mannen

syv hav. Han er tilbake på Hudøy for å lete

til på Hudøy ?

er litt
redd for
folk. DerSander 1C:

for har

”Gleder meg til

han en

å møte Kaptein

underjordisk gang
fra Det
hule treet, under

Den Grønne Mannen i et velkjent, luftig svev i det han
plutselig dukker opp fra det
store intet for å komme Hudøybarna til unnsetning.

øya og vannet, og helt frem til kjelleren
i Tjøme kirke. Den Grønne Mannen har
Kaptein Krok

mange ganger hjulpet til med å redde
øya fra Kaptein Kroks makt, men har

Krok.”

Frikk og
Bhavnish
2B:
“Skyte
med vannpistol og

etter skatten han gjemte før han dro ut

også reddet viktige ting som Hudøybar-

på sjøen. Piratdronningen Else er hans
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Sniken og
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spionere på 1. klasse.”
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Snoken.

på sine

Det ryktes at
Sniken
Den Forbløfog
Snoken for ti
røverden
fende Blå
befinner seg
på en
tokter,
hemmelig sydh
Ballerina har
avsøy,
Kaptein
der de har få
tt drøm- bodd på Hudøy
Kaptein Blåskjegg
Blåmejobben so
m Overnesten siden
lakrisprøvesm
skjegg, er en noe skeptisk og litt sart,
akespisere
tidenes
morgen.
. Er man helt
behåret sjøulk med utøy i trebeinet. Kjell
stille kan
man av og ti
Hun har sverget
l høre og
Kjetting er en fyr som bor like ved Ver- lu
kte prompen
hevn over Kapderes
dens Ende. Han selger dårlig kjetting og helt til Hud
øy!
tein Krok, som
er kjent for å være en uhelbredlig svindfor
mange år siden

Oliver 3A:
“Gå tur å lete
etter Kroks
skatter.”

Ann-Cindy i 4E og
Marthe i 4D:

frarøvet henne muligheten til å bli en
ekte ballerina. Hun drar god nytte av
sine forbløffende magiske krefter og
har både vunnet og tapt slag mot Krok,
og gir ikke opp lett. De Tre Trillende
Trallende Ballerina Trubadurene er

“Godteri og å slippe

hjelperne til Ballerinaen og er til stor

redningsvest neste år! “

glede for alle på øya.
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Side 3

ilder
Hudøy i fjor tekst og b
Krok og kompani slått nord og ned i sjørøverkamp!
Og så, dagen etter ble selveste Hudøyflagget rappet
og erstattet med et SORT
FLAGG!!! Det var ikke vanskelig å gjette seg til hvem
som hadde vært på ferde,
men nok en gang viste Lørenbarna at de var et par
hundre strå hvassere enn
Krok (noe som jo ikke skal
så mye til…): Roa- og Høgdaunger rappa Kroks flagg
fra flaggstanga og dekorerte det med ertemeldinger
til Krok, før de igjen heiste
det til topps.
Dermed var det klart at det
nok en gang bygget opp til
kamp mellom Krok og Løren-

hindre Lørenfolket å komme
trygt over til Hudøy. Lynsnar
manøvrering av båtsmann
Arild og minst like rask reaksjon fra Lørenbarna gjorde
at Krok (den tomskallen) fikk
de fleste vannbombene i retur, og endte opp som en
uoppvridd vaskeklut.
3

folket. Og ganske riktig,
det viste seg at Krok utfordret Lørenfolket i de
klassiske sjørøvergrenene Skrekkskremming
med skru, Sjørøversang, Skyskiting,
Sjangling og Skriking
med spennfart. Da
dagen for det store
slaget opprant var
spenningen til og
se og røre på (mange av
de voksne var faktisk
dobbeltspent med omvendt knapping, noe
som kun inntreffer i
meget spente situasjoner)

Markus Ferdinand og Bhavnish så Krok!
Spenstige Fru Hildur Hjerteklapp
Hiorth var utlånt fra Tjøme
Aldershjem for å være skremmeobjekt i Skrekkskremming med
skru

”venner” var nøyaktig
like dumme som alle de
foregående år. Selv etter et patetisk forsøk på
et formidabelt juksebrøl
måtte Krok innse at Lørenfolket nok en gang
hadde slått ham langt
ned i gamasjene, og
igjen var det bare å se
til å rømme fra Hudøy så
fort seil og barduner
kunne holde. Hudøy var
igjen i Elses varetekt, og
derfor er vi alle sammenpå vei nedover til Hudøy
i år igjen. Heldigvis!

Allerede før de ankom Hudøy
______________________________________________________________________________________

lengtet skatt. Nemlig
den originale utgaven
av Sjørøverloven av
1723 som gjelder for
de sju hav, ni innsjøer
og elleve gatekryss..
Allerede på selve ankomstdagen fikk barna
og de voksne sitt første ublide møte med Krok, da
han gikk til angrep med
vannbomber og forsøkte å

Heldigvis viste det seg
at Krok og hans lysskye

___________________________________________________

Det ble tidlig klart for Lørenfolket at Krok planla et
nytt kuppforsøk på Hudøy,
etter at han visstnok skulle
ha funnet en lenge etter-

Ved for høyt inntak av diverse
godterier risikerer man å utvikle en
mystisk sykdom. Noe Jonas fikk
erfare...

Josefine fra Støa gir alt i Oliaden. Gjørma
neste stopp...
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Her skal vi bo

Novelle: Gale onkel Hans

Skrevet av Arne W. Johansen

Uten en lyd gled døren til side og jeg så ut i det man kaller et rom, men som snarere er et vakuum eller et ingenting. Forsiktig manøvrerte jeg meg mot den beksvarte åpningen. Det krever erfaring å bevege seg i vektløs tilstand. Ingen brå
ukontrollerte bevegelser. Jeg tok tak i de to håndtakene på hver side av åpningen og manøvrerte meg ut med bena først.
Få sekunder senere var jeg helt ute av romstasjonens sluse og svevet fritt i det tomme rom, bare forbundet til moderfartøyet med en lang line. Jeg var som et foster som fløt vektløst i fostervannet forbundet til livskilden via navlestrengen.
Langt under meg kunne jeg se jorda som en blåhvit kjempeballong.
Hele mitt liv hadde jeg forberedt meg til dette øyeblikk. Allikevel var det enda mer fantastisk enn jeg hadde forestilt
meg – og annerledes. Jeg hadde bestandig tenkt meg at jeg ville sveve høyt oppe og at jorda ville være der nede. Nå
skjønte jeg at oppe og nede ikke lenger eksisterte. Heller ikke eksisterte tiden i vanlig forstand. Dager, timer og sekunder var avhengig av solas rotasjon. Hvis jeg dreide meg rundt kunne jeg oppleve en solnedgang og soloppgang i løpet av
sekunder.
Jeg var fjernt fra menneskeheten. Langt der borte fantes milliarder av mennesker, mennesker som spiste og drakk, giftet seg, kranglet eller hva de måtte være opptatt med. Det kunne bryte ut en atomkrig uten at det ville berøre meg. Jeg
hadde ingenting med dem å gjøre. Allikevel var jeg avhengig av dem. Før eller siden måtte jeg tilbake. Jeg kunne ikke
eksistere for lenge i et vakuum.
Fortsettelse følger i morgendagens avis...
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Hudøynytt anno 2003 !

Side 5

LØRENBARNAS HUDØYSANG
Melodi: Norge i rødt, hvitt og blått…
JA, LØRENBARNA DRAR PÅ TUR
MED BUSS OG BÅT OG JOGGESKO
- TIL MYGG OG UTEDO!
TIL HUDØY, DET ER DRØMMEN VÅR
- ET KJEMPESTED PÅ DENNE JORD
- DER FANTASIEN GROR.

” I gamle dager brukte de foldeskjørt. Nå er
det gått av moten, men presten bruker det
fortsatt rundt halsen ” (Pia 6år)

- Så godt du lukter, Helge.
Hva har du tatt på deg?
- Rene sokker.
Det var en pasient som skulle opereres. Da han våknet, sa han til
doktoren:
- Det føles som om jeg har fått en
hammer i hodet.
- Ja, vi gikk tom for bedøvelse.
En svenske kom inn i en bokhandel
og skulle ha en bok.
Ekspeditøren: - Skal det være noe
lett, eller leser De helst tyngre
litteratur?
Svensken: - Det er det samme, jeg
har bilen med.
En dag kom Lea hjem til moren sin
etter skolen og sa:
- Mamma, mamma vi har lært å
skrive.
- Hva skrev dere da.
- Det vet jeg ikke, sa Lea, - for vi
har ikke lært å lese enda
Læreren: - Nevn et sjeldent dyr i
Afrika. Per: - Isbjørn! Læreren:
- Isbjørn?
Per: - Ja, den er sjelden i Afrika
Læreren: - Lars, kan du tegne et
tog på tavlen? Lars: - Jada! ---5

JA, SÅ HEISER VI FLAGGET TIL
ÆRE
- FOR DEN ØYA SOM VI SYNS ER
FLOTT
DET ER HER ALLE SAMMEN VIL
VÆRE,

VI SPILLER FOTBALL

FOR PÅ HUDØY DER HAR VI DET
GODT!!

VI BADER OG LER

Refreng (ved flagghal):

KOSER OSS MASSE, JA KAN VI ØNSKE
MER?

JA, NÅ STÅR VI OG MÅ FIRE
FLAGGET

SE DER FISKER EN RAMP NE' VED VANNET

FLOTTE DAGER PÅ HUDØY VI FIKK

MED EN VOKSEN SOM PASSER GODT PÅ.

TAKK FOR NÅ, TAKK TIL ALLE FOR
LAGET

KANSKJE KOMMER DET KRABBER I SPANNET,
- ELLER FINNER DEN HELLER EN TÅ??

Ha ha ha ha...

Refreng (ved flaggheis):

HUDØY - NESTE ÅR SEES VI PÅ
NYTT!

-trim
Kjent uttrykk:

”Hjernen sitter i nøtta.” (Linda 5 år)

Klarer du å tegne skiltet uten å
løfte blyanten fra papiret og i én
sammenhengende linje? Det kan
virke umulig men det er det ikke.

Læreren: - Du har jo bare tegnet togskinnene. Hvor er toget da? Lars:
- Det kjørte forbi mens du hadde ryggen mot tavla…
Arne gikk hen og ble så forelsket i Kari at det gikk
nesten ikke an. Han satt bare og tenkte på henRADIO
ne, klarte ikke samle tankene, og klarte ikke
HUDØY!
spise - satt bare og pirket i maten. Faren til
Arne sa til ham: - Nå må du ta mot til deg, gå
til Kari og si hvordan det er fatt, du sitter
bare og pirker i maten fordi du tenker på
henne. Da strammer Arne seg opp, går hjem
til Kari, ringer på døren, og når Kari kommer
sier han blygt: - Du Kari, når jeg tenker på
Sender hver dag
deg, mister jeg matlysten…
på FM 87,5
- stay tuned!
Det var en gang en elg som stod og vasket seg i en
bekk. Da kom en annen elg bort og spurte hvorfor han gjorde det. - Jo,
for i morgen begynner elgjakta og da er det best og være rein!
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Bussquiz

1: Hvilket dyr er det tristeste i skogen?
2: Vet du hvor i verden det har brent
mest?
3: Vet du om et dyr som ikke liker
berg-og-dal-baner?
4: Vet du hva blekkspruten sa til damen
sin?
5: Midt på et bord midt i et firkantet
rom er det et kakestykke og i hvert sitt
hjørne av rommet sitter det et troll, en
heks, et spøkelse og en smart svenske.
Hvem får kaken?
6: Hvem har flest flasker i jungelen?
7:Hva er forskjellen på sola og en skiløper?
8: Når er det elefanten ser på klokka?
9 Vet du hvordan man finner rompa på
en kamel?
10: Hvilken farge hadde Napoleon's hvite hest?
11: Hva får man om man krysser en
sjiraff og et pinnsvin?
12:Hva er det som reiser verden rundt
men sitter hele tiden i et hjørne?
13:Hvordan kan du se at det er en elefant inne i kjøleskapet ditt?

Svar: 1:U-gla. 2:I Alaska for der er all aska.
3:Anti-loopen! 4: Vil du ta meg i handa i handa i
handa… 5:Ingen! Det finnes hverken troll, hekser,
spøkelser eller smarte svensker. 6:Panteren. 7:

Bussquiz
2:Hvorfor kan ikke sauen sykle?

3:Vet du hvorfor de tre små griser rømte hjemmefra?
4: Hvor mange store menn er født i
Oslo?
5:Vet du hva som blinker fælt midt på
natten.
6:Hva heter countryartisten som har
mindre pupper enn Dolly Parton?
7:Hva er likheten mellom en elefant og
et jordbær?
8:Mor til Kari har tre unger.
Den ene heter Lise og den andre heter
Pål. Hva heter da den tredje ungen?
9:Hva sier duene i Oslo?
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Sola står opp og går ned, skiløperen går
opp og står ned. 8:Når han går inn i
urskogen. 9: Ruller den i mel og venter til den
fiser. 10:Les det en gang til. 11:En fire meter lang tannbørste. 12:Frimerket
13:Sykkelen hans står utenfor!siden, vel.

Bussquiz voksne

?

1. Hvor lenge varte 100-års krigen:
A:116år? B:99år? C:100år?
2. I hvilket land fant man
"Panamahytten"
A:Chile? B:Panama? C:Equador?
3. I hvilken måned feirer russerne oktoberrevolusjonen?
A:Januar? B:Oktober? C:November?
4. Hva var Kong Georg IVs riktige navn?
A:Jonas? B:Albert? C:Georg?
5. Fra hvilket dyr stammer navnet til de
Kanariøyene?
A:Kanarifugl? B:Kenguru? C:Sel?
Svar:
1. 100-års krigen varte i 116 år - fra 1337 til 1453
2. "Panamahytten" ble funnet i Equador
3. Oktoberrevolusjonen blir feiret den 7. november
4. Kong Georg IVs riktige navn var Albert. Kongen
endret navnet sitt i 1936.
5. Kanariøyene oppkalt etter selen. På latin betyer
det "Sel-øyene

(5— 7 klasse)

1:Hvorfor liker aper bananer?

10:Vet du hva samene bruker reinsdyrskinnet til?

?

(1— 4 klasse)

11Hva ville du gjort hvis du
møtte en løve, en tiger og en
jaguar og du hadde bare et
skudd igjen i geværet.

?

12: Hva er verre enn en skilpadde med
klaustrofobi?
13: Hvorfor selges det så mange
flakslodd til bønder?
14:Hva kalles en prest som sykler med
røde sokker?
1: Fordi de er så gode.2:Den var lam som barn..
3:Fordi moren var et svin! 4: Ingen, bare spedbarn. 5:En buss fylt med Japanere som har sett
en elg. 6: Dolly Halvparten. 7:Begge er røde!
Unntatt elefanten da! 8:Kari! 9:"Kurr, ass...!" 10:
Til å ha reinsdyret i… 11:Jeg ville skutt løva, fylt
tigeren på tanken til jaguaren og kjørt hjem!
12:Et tusenbein med liktær. 13:De har skrapesyke… 14:En syklist!

Dagens hilsen !

Hei alle Hudøyvenner!
Håper at dere har det fint på
Ekspedisjon Hudøy! I fjor var
jeg på fotball-VM
da Løren-gjengen var på tur. Nå
håper jeg at dere spiller fotball
dagen lang på øya!
Norge trenger mange gode spillere, og jeg vet at talentene
finnes på Løren skole. Stå på!
Ønsker dere gode dager på feriekoloni.
Mvh
Arne Scheie

Vi Gratulerer !!!
Camilla på
Sletta
fyller 12
år !

SFO Truls
på Vika
har også
bursdag!

