
   

 

Leiravis for Løren SFO, Mandag 18. juni 2007, 9. årgang   
      

HudøynyttHudøynyttHudøynyttHudøynytt    

__________________________________________________________________________________________ 

Det var duket for et møte mellom ung-
dommelig mot, hurtighet og eleganse 
og tung, seig rutine da voksne og 7. 
klassinger braket sammen i det årlige  

Turnering på Østråt 

I dette nummeret kan 

du lese om: 

Hemmelig toppmøte 2 

 

Skrekk & Gruu  3    

 

Svik fra Krok  4 

 

Fangstfolket  5 

 

Kjærlighet  6 

Prestisjeoppgjør på Høgdabanen 

prestisjeoppgjøret i fotball på Høgda-
banen i går. Da de voksne entret banen 
gikk assosiasjonene unektelig i retning 
av ”Heia Tufte” og ”Lange flate bal-
lær”, og vi var en stund redde for at 
resultatet kunne bli stygt. For de 
voksnes del. Selv om de rent vektmes-
sig nok var en mann eller to mer på 
banen enn motstanderne.  

Det viste seg imidlertid raskt at man 
kommer et stykke med god tyngde-
kraft og sleipe triks. Det ble flesket 
til, dultet, disset, tuppet og valset ned 
etter alle (u)kunstens regler, som   
resulterte i at de voksne kunne gå til 
pause med en komfortabel ledelse på  
6 – 4.  

Etter en pause, med innlagt ”trim for 
eldre” fortsatte fremmarsjen til 8 – 4 
(for øvrig dagens peneste selvmål). 

Deretter var det åpenbart slutt på 
kondisen. Herfra og inn handlet det 
meste seg om briljant, leken ungdom-
melig fotball, som varmet et ellers 
regnfrossent publikum. Da fløyta gikk 
for siste gang sto det 10 – 10 og det 
var klart for en nervepirrende straf-
fekonk. De voksne hadde, klokt nok, 
plassert en mann i mål som var vanske-
lig å skyte forbi da han fylte målet 
godt. Og det var nok dette som ble 
ungdommens bane denne dagen. Men de 
kunne gå av banen med hevet hode 
etter å ha tapt ufortjent med fattige 
to mål. 

Alle 60 barna var med og det var en 
voldsom entusiasme både på banen og 
blant tilreisende publikum. Vi var vitne 
til et meget offensivt spill, enorm inn-
sats, knallharde taklinger og strålende 
keeperprestasjoner da den store 3-
dagersturneringen på Østråt/

Frydenlund ble blåst i gang går. 

Resultatene fra dag 1: 

Stjernene-Liverpool 1-0 

Mesterne-Man U   4-2 

Goal-Vålerenga  2-4 

Italia-Samma det 3-0 

The Kings-Redn.Vest 1-0 

Kyllinglår-Bæsjelona 0-1 

OLIADE
N 

Husk oliaden i dag!           
1. klasse møter ved Saghu-
set kl. 11.00. Resten følger 
trinnvis med 45 min. inter-
valler. Regn selv... 
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Har du badet i dag,    
selv om det har regnet? 

Therese, Lia 

Ja… Vi skulle 
bare på Krab-
befiske. Men 
så sklei jeg på 
en stein og 
dermed ble det 
et ufrivillig bad 
med alle klær-
ne på… 

 

Jon Erlend, 
Roa 

Ja, jeg har 
badet i sjøen, 
det var litt 
kaldt.. 

 

 

 

Markus, Roa 

JA og det var 
brrrr… kaldt!! 

 

 

 

Sandra, 
Sletta 

Nei, fordi jeg 
stod opp litt 
sent. Vi var på 
brygga for å 
møte Kaptein 
Krok. 

 

 

Nora, Sletta 

Nei, ikke enda. 
Men jeg har 
planer om å 
bade etterpå!! 

Hemmelig toppmøte! 
I all hemmelighet møttes igår kaptein 
Krok og Hudøygeneral Anita i Kroks 
hemmelige tilholdssted på Fosforøya. 
Målet med møtet var å diskutere en 
løsning for fremtidens Hudøy hvor det 
er plass for både skolebarn og pirater. 

- Møtet var interessant, og Krok var 
hyggelig. Han vartet meg opp med sjørø-
verbrus og godteri, sier Anita. 

- Han var en helt annen mann enn den 
slemme piraten vi har møtt tidligere, 
sier Anita til Hudøynytt. Men hun lurer 
på hvor mye man egentlig kan stole på 
sjørøverkapteinens nye snillhet. 

- Her gjelder det å være på vakt. Vi må 
ikke ta sjansen på at Krok prøver å lure 
oss nok en gang, selv om dette ser hyg-
gelig lovende ut, sier hun. 

Anita fikk ikke se hvor på Fosforøya 
Krok holder til. Hun måtte ha bind for 
øynene på vei både til og fra møtet. 

- Men hulen hans var skummel. Alt var 
svart der inne, og det var hodeskaller 
overalt, sier Anita i et eksklusivt inter-
vju med Hudøynytt. 

Hudøy-general Anita våget seg helt inn i 
kaptein Kroks hule for å snakke med den 
snille (?) piraten. 

Kjell Kjetting sur på Krok 

Da 1. klasse-barna var 
på tur i traktoren i går 
kveld, kom de plutselig 
over Kjell Kjetting som 
holdt å grave ned en 
godterikiste han hadde 
tatt fra kaptein Krok.  

- Krok er blitt altfor 
snill, og han gir dere 
altfor mye godterier. 

Det vi trenger på øya er skikkelig slemme 
sjørøvere, skrek han og forsvant. 

Den Grønne Mannen sett 
Den grønne mannen ble også sett i går der 
Kjell Kjetting skulle grave ned godte-
riskatten. Senere ble han også sett av 
fjerde klasse. Følger han med i denne rare 
situasjonen på øya vår, med den ”snille” 
kaptein Krok og den rasende Kjell Kjet-
ting?  



3  

   HUDØYNYTT mandag 18. juni 2007            Side 3 

Det var en gang i 
blåbærlyngen… 

Hvor det gikk to 
jenter i den forhek-
sede skogen. Da de hadde gått en stund, 
så de en helt alminnelig flott under et 
løvblad. Plutselig ble den til en kjempe-
flott på størrelsen til en voksen mann. De 
jagde den gjennom skogen helt til den 
snubla i en gren rett ved siden av et stup 
og døde. 

Jentene var livredde, men de gikk allike-
vel videre. Snart kom de til en blåbær-
lyng, og så skjedde det som aldri skulle 
skje. De hørte litt rasling i blåbærlyngen. 
De fant en pinne og lette litt i buskene. 
Så hørte de raslingen igjen og på tre se-
kunder var de omringet av svære hoggor-
mer. De krøp oppover føttene deres og 
oppover til hodet og sugde seg fast. 

De sugde ut massen i de unge kroppene 
deres. Og sakte men sikkert var det ute 
med jentene. 

To uker senere kom det en dame til Hu-
døy, hun skulle til Bukta, den skumleste 
hytta av dem alle. Plutselig hørte hun to 
varulver. Hun ble så forskrekket og løp 
sin vei. Og varulvene var ingen andre enn 
de to jentene som døde to uker før. 

Og den dag i dag går varulvene rundt på 
Hudøy og hjemsøker alle hyttene på Hu-
døy, særlig Bukta. Og husk på når det blir 
fullmåne kryper vi rundt i hyttene deres. 

 

Innsendt av de to varulvene, etter eller 
annet sted på Hudøy…. 

Birk fra Roa har funnet tydelig bevis 
på at Krok har forsøkt å bryte seg inn 
på Sletta.. 

Spøkelse på Bukta, 7. klasse 

Hvem er den litt diffuse gutten på 
bildet? En Krok kidnappet for mange 
år siden? Finnes det en historie om 
savnede barn…?  

Hvem  er dette? 

Mannen med silkestrømper ? 

Med så mye skummelt og merkelige 
ting som skjer på øya, må vi få stille 
spørsmålet; Er egentlig denne man-
nen en virkelig mann? 

 2 voksne på Sykehus i løpet av 3 
korte morgentimer…  

På Roa ble det tydeligvis bakt & knadd 
for mye på bollene, slik at de hevet 
over all forventning!? 

Baker`n har kommet seg tilbake på 
Hudøy, og det har også Tom på Østråt 
med skulderen tilbake i ledd. 

Gutt gjennom sengen på Bukta 

En uidentifisert gutt på Bukta 
hoppet i sengen. Andreas i seng-
en under fikk en gutt i kneet.  

Husk sjekk barna for 
Flåttbitt hver kveld ! 

  Skrekk og G
ruuu !!! 

Jentene fra Sletta måtte ikke gå i 
Blåberglyngen for å få en skrekkelig 
opplevelse. Se bare på denne enorme 
sjøormen de møtte på svaberge nær 
Fosforøya. 

De flittige tannpussere er fra venstre: 
Oskar, Spøkelse, Live, Line 

Vær på vakt! 

AGURKNYTT: 

9 agurker forsvant på mystisk vis fra Lia 
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Jeg skjønte at far og mor ikke helt likte at jeg var hos onkel Hans. 

"Han er ikke god omgang for gutten!" sa de. 

"Han setter griller i hodet på ham!" 

"Albert du må ha begge beina på jorda, ikke tro på alt Hans forteller deg! Hans er en som ikke duger til annet enn å gå 
rundt å drømme. Han har knapt gjort et arbeidsslag hele sitt liv! Du må ikke bli oppslukt av fantasier og dagdrømmerier!" 

Om natten hørte jeg far og mor bli høyrøstet og sinte. De kranglet. Jeg ønsket meg langt vekk. Jeg forestilte meg at jeg 
var langt ute i verdensrommet et sted. 

"Det kommer aldri til å bli noe av den gutten. Han bare drømmer seg bort," sa far. Mor prøvde å hysje ham ned. 

"Alle barn drømmer. De vokser det av seg," sa mor. 

"Hans vokste aldri opp. Han ble aldri til noe," sa far. Jeg bestemte meg for å vise dem. Jeg skulle bli astronaut. 

"La aldri noen få deg til å tro at å jobbe fra syv til fire er meningen med livet, Albert!" sa onkel Hans og tok frem boka:" 
Vår fantastiske virkelighet". Han helte opp et glass saft til meg og et glass øl til seg selv. Så satte vi oss ned sammen og 
bladde gjennom boka. 

"Har du arbeidet fra syv til fire noen gang, onkel?" spurte jeg. 

Onkel Hans så opp fra boka: " Mange mennesker er bare nødt til å arbeide hardt for å leve, Albert. Jeg gjorde også det 
for mange år siden, men så begynte jeg å interessere meg for verdensrommet. Det er ikke så mange som er klar over at vi 
mennesker er skapt for mye, mye mer enn bare å jobbe, stifte familie, bli gamle og dø. En gang skal menneskene dra langt 
ut i verdensrommet og oppleve alt det fantastiske som foregår der ute. Der skjer det mirakler, Albert. Ting vi ikke kan 
forestille oss i dag. Det vi ser i vår tid er bare begynnelsen!" 

Krok ditcha bærtene fra Sletta 

En spent jentegjeng fra Sletta stilte opp på brygga kl 12 i 
går med romantiske forventninger om å møte en galant og 
beleven Krok, som jo er blitt snill. 

Jentene hadde nemlig skre-
vet et langt brev der de ba 
selveste Krok på stevnemø-
te, og antok at han ikke 
kunne si nei til en slik invita-
sjon. 

Men det kunne han tydelig-
vis, for ingen Krok møtte opp på brygga. HVORFOR? lurte 
jentene på. Kan han ikke klokka? Var han redd for at Else 
skulle bli sjalu? Hadde han gått tom for hårpomade? Mang-
let han speil? Eller ER han rett og slett en notorisk lurend-
reier? 

En skuffet gjeng ropte i kor: ”KROK ER FEIG!!!” og ruslet 
slukøret (og kalde) hjemover igjen. Like etterpå ble det 
imidlertid funnet en flaskepost med melding fra Krok at 
han kom på besøk i Sletta løpet av natten. Så får vi se om 
han dukker opp denne gangen... 

Martin på Sletta slik vi i redaksjo-
nen liker å se barna: dypt      
konsentrert om siste nummer av 
Hudøynytt! 

Bollebaking over hele Øya 

På hele hudøy 
kan man lukte 
ny-bakte boller. 
Mer eller mind-
re brent bak-
verk serveres 
på alle hus. På 
Lia var ivrige 
barn aktiv i 
kjøkkentjenes-
ten. 250 deilige 
hveteboller ble 
servert sultne 
unger. 

Håvard fra Lia 

Fant en bolle med 
syltetøy-øye 

På sletta smakte ikke bollene like 
godt. ”Ser du etter bollene litt 
eller, Anders?” ”Jada”... 
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Hudøynytt anno 2003 
! 

Håkon fra Lia 
har fanget en 
sneile, noen til 
Håkon, og me-
nyen på Lia blir 
Fransk. 

Jørgen og Markus 
Ferdinand fra Lia har 
funnet sikre spor etter 
den grønne mannen. 
Jørgen fant en grønn 
trebit, mens Markus 
Ferdinand fant sjørø-
verpenger i gull og sølv 
ved det hule treet. 

Oskar fra Lia 
fant en diger 
”konge-maur” 

Nye fangstmetoder tas i bruk, lite egnet for stor hummer… får barna nok mat? 

Fangsten er i gang 

Helene R fra Sletta har fanget 18679 krabbebarn og mora... 

Emma fra Østråt, Karsten fra Høgda og Petter fra Østråt benytter den nye ”mouth & release” metoden 
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Dagens hilsen ! 

Hei alle Løren-barn, 

Jeg håper dere koser dere på leir-
skole, og hører på Radio Hudøy. 

 

Hilsen Lasse Kjus 

Kjærlighet ved Solnedgang… 
eller Jentene og guttene på 
Vika og Stranda hver for 
seg!! 

 

De voksne på Vika & Stranda 
bestemte at jentene ikke fikk 
være på guttenes rom, og gut-
tene fikk ikke være på jente-
nes rom heller.. Dette syntes 
nesten alle barna var en dårlig 
idé!! 

Men da kom noen av jentene i 6 klasse på den smarte idéen om å lage et klubbrom 
hvor jentene og guttene fikk være sammen J Der kunne de slappe av, spille musikk 
og danse. Dette gikk alle med på, og det ble et utrolig koselig rom. 

Det ble også to nye kjærestepar som var veldig søte sammen. Roligdans ble det mye 
av, og avansert kyssing i solnedgang var det heller ikke mangel på. 

 

Intervju av Helene, et av de nye kjæresteparene. 

Hadde du store forventninger til dette?   

Nei, jeg trodde ikke dette kom til å skje. 

 

Hva var best med kvelden? 

Jeg hadde drømt om at jeg og Sivert hoppet fra et stupebrett hånd i hånd, og at vi 
deretter kom i avisen… Men dette her var jo myyye bedre!! Jeg gråt til og med en 
gledeståre J   

 

Skrevet av Alexandra, Vika. 

 Radio Hudøy 
FM 87,5 
MHZ 

Sendeskjema 17. juni: 

18:00 Åpningsshow med hvaskjera, 
hurix, konkuranser, Kristians lune 
hjørne, ”hvem –hva” tenker jeg på  

Ca. kl. 19: Hudøylista topp 7 ½, 
Hudøyrekorder, live opptredener, 
uteleker som f. eks. såre rumper, 
aktualitetsprogrammet ”sekti se-
conds”, mimrestund med Per Mor-
ten, Quis, m.m. 

20:30 tre fra en, - bare kødda.  

NB: ALLE OPPFORDRES TIL Å 
KOMME INNOM MED MUSIKK-
ØNSKER 

Dojentene: 

Linea, Line, Eline og Kristine, Fry-
denlund valgte frivillig å vaske doe-
ne i stedet for å gå tur 

(i regnværet). ”Skulle gjerne tatt 
alle doene på Hudøy i stedet for å 
kysse en gutt som de hadde i spå…..” 

Mistet: 2 vannpistoler & 1 tennisball 
Vi tror vi vet hvem som har tatt 
dem, sier Jon Erlend og Markus, Roa 

Blå badesko mistet i Daumannsbukta 
henv. Lia 

Finnerlønn ! 


