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Novelle   8 

Krok ikke snill likevel! 
Så var alt bare nok et luretriks fra 
Krok likevel. I flere dager hadde 
Lørenfolket opparbeidet et ørlite håp 
om at underet over alle undere skulle 
ha skjedd, nemlig at Krok var blitt 
en snill sommerfuglelsker. Gårsda-
gens seanse på Brygga på Hudøy 
avdekket ikke bare en sensasjonell 
robot, men også hva Krok egentlig 
skulle bruke roboten til – nemlig å 
fange Lørenbarna. Vi var blitt grun-
dig lurt! 

Det hele begynte svært så lovende: Til suggererende to-
ner fra Krok-e-dillene  omtalte Krok Lørenbarna i rosen-
de ordelag. Så presenterte han sauebonde og oppfinner 
Møkk Ivar, (MacGyvers fetter), som skulle hjelpe Krok å 
lage en sommerfuglfangerobot. Vi ble alle lurt! Dette har 

Krok  planlagt omhyggelig og dyktig (moot norrmalt), for 
selv Kaptein Blåskjegg og Kjell Kjetting ble lurt av Kroks 
velsmurte propagandemaskineri og listige skuespill. 
Les hele historien på side 6! 

Mange spente Lørenbarn hadde møtt opp på Brygga for å se avdukingen av 
Kroks sensasjonelle sommerfuglfangerrobot 
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Kristian, Høgda  

Kristians 
lure hjør-
ne på radi-
oen og 
godterida-
gen. 

 

Sigurd,  
Høgda  

Det mor-
somste var å 
være på 
stranda å 
fiske, og se 
på Kaptein 
Krok og den grønne mannen.  

Cecilie, Lia 

 

Bare å 
være her 
& dra til 
forskjelli-
ge steder… 

 

 

Rikke, Støa 
Oliaden og 
showet med 
Kaptein 
Krok.  

 

Josefine, 
Vika  

Alt har 
vært så 
veldig gøy, 
også gleder 
jeg meg 

masse til skuespillet. Det blir 
trist å dra herfra…… 
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  5 på Øya 

Volleyballkamp mellom for-
eldrene på Roa og foreld-
rene på Høgda: 

Roa ble KNUST (men vi fikk 
ikke lov å nevne tall…) Men, 
vi snakker om STYGGE sifre. 

På det ene laget. På det andre laget var det ingen sifre å snak-
ke om. Det var faktisk veldig lett for barna å regne. Men beg-
ge lagene hadde veldig entusiastiske supportere. Roa ble nok 
tatt litt på sengen da det viste seg at motstanderne ville spille 
med EKTE volleyball og ikke den prinsesseballen Roa hadde øvd 
med dagen før...  

Fot-
ball  

Den sto-
re fina-
len på 
Østråt ble spilt mel-
lom Stjernene og 
Bæsjelona 

Stjernene vant 2-1 

Vi gratulerer! 

”I dag er siste dagen på 
Hudøy! Hva synes du var 

morsomst?”  

Ingrid, Stine og 
Andrea fra Roa har 
levert brev til Kap-
tein Krok. På Roa er 
det visst Kjell Kjet-
ting som er den sto-
re skurken. 

Vi tipper at jentene 
på Roa vet hvor de 
har Krok etter gårs-
dagens mislykkede 
pirat påfunn.          

En gang pirat alltid   
pirat! 

Man får bruke det man har på 
Hudøy… 

 

Simon fra Lia fant et flott 
blåskjell ute på tur, som han 
stolt viste frem..  Da fortalte 
pappa`n til Bhavnish om hva de 
gjorde med slikt i India. Der 
lager de nemlig hull i blåskjellet 
for å bruke til å skrelle grønnsa-
ker. Simon fikk lyst til å prøve 
dette,- han satt lenge & vel og 
slipte blåskjellet mot fjellet, og 
fikk til slutt et stort hull i skjellet. 

På bildet; Simon, Oskar og Bhavnish fra Lia med blåskjellet og gulroten de har skrelt.  

Krok på Døra 

På Lia skjedde det noe merkelig, 
doen var låst fra innsiden med krok 
(av Krok) uten at noen var på do. 

Smarte barn fant likevel veien inn.   

Dodøren ble igjen åpnet, og nå kan 
alle på Lia tisse og bæsje igjen. 
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Alle Lørenbarna på Hudøy 2007 

Roa-gjenge
n 

Navn i tilfeldig rekkefølge 
(da oversikten vi fikk ikke 
stemte med plasseringen på 
bildet: 

Jesper, Gunilla, Thea, Truls 
Maximillian, Mina, Birk, Filip, 
Henrik M, Magnus, Sander, 
Gevin, Marte Emilie, Emma, 
Matilda, Lone, Thea Victoria. 
Benjamin, Sara, Andrea, 
Markus L, Jon Erlend, Chris-
tina, Hermand, Peder BF, 
Henrik, Tonje, Linea, Markus 
K, Henriette. Bendik, Peder, 
Daniel, Jenny, Elisa, Erika, 
Tomine, Stine, Jasper, Mar-
kus ML, Celina, Ingrid  

Høgda-gje
ngen 

Bak fra venstre:  
August, Jonas E, Mathias, 
Telma, Martin, Lina, Sigurd, 
Casper og Karsten.  

Midten fra venstre: Jonas 
Ø, Harry, Felix, Emilie, Han-
na, Magnus K, Maria og Gabri-
el. 

Foran fra venstre: 
Thea, Thomas, Kristian, Ani-
ne, Sofie, Marte, Adele, Too 
Htay og Magnus W.J. 

Østråt- 

gjengen 
Bak fra venstre:  
Oliver, Jan-Henrik, Adrian, 
Fredrik, Magnus, Adrian, 
Benjamin, Dennis, Nicklas. 

Midten fra venstre:  
Maiken, Nora, Elisabeth, Sind-
re, Petter, Kristine, Marie, 
Sofie, Helene, Susann. 

Foran fra venstre: 
Celine, Gayathry, Sara, Emma, 
Kristoffer, Julie, Therese, 
Anna.  
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Lia-gjenge
n 

Lia: 

Foran fra venstre: 

JanHelge, Kristian, MalinK, MalinG 

Bendix, Jørgen, Frida 

Monica, Aurora, Malin, Ida, Anders, Helene 

Therese, Vilja, Herman, Jonas, Håkon 

Martine, Tobias, Håvard, Sonja, Marte 

Sheila, Helena, Nora, Helene, Victoria, Santhia 

Emilie, Simon, Joachim, Julie, Madelen, Frikk 

Julie, Bhavnish, Oskar, Mathias, Cesilie, Helena,  Markus Ferdinand 

Frydenlund
-gjengen 

FRYDENLUND: 

Øverst fra venstre: Evan, Casper, Emil, Martin, Petra, Paul, Marius, Caroline, 
Kristoffer,Lisa, Linnea, Eline, Henning, Max, Hedda, Joachim, Sunita, Nathalie. 

Nederst fra venstre: Henrik, Sander B, Sander T, Stian, Mohamad, Line, Bene-
dicte, Michelle, Cristine SL, Hermann, Annikka, Eirik, Mikael, Vemund, Håvard. 

Støa- 

gjengen 
Bak fra venstre: Didrik, 
Simen, Victoria G., Tord, 
Ludvik, Maria, Julie Nora, 
Bård Iver, Sivert 

Venstre: Arvin, Ronaldo, 
Marius, Kjetil, Sindre, 
Fredrik, Evelina, Andrine, 
Victoria K, Mathias, Stian, 
Mathilde, Rikke, Jenny, 
Frida, Kristine, Ann-Cindy, 
Alexandra, Hanna, Therese, 
Ellen, Marthe H, Andrea, 
Alex, Markus A, Cyndia, 
Markus L. 

Foran fra venstre: André, 
Omid, Henry, Awais, Mar-
the B, Camilla, Nora og 
Marcus. 



5  

   HUDØYNYTT onsdag 20. juni 2007            Side 5 

Bak fra venstre: Ada H, 
Julie, Helene R., Cathrin, 
Anders, Anita, Gro, Bodil, 
Anne Mette, Martin, Bente, 
Olav 

”Nesten” bakerst: Jan Ken-
neth, Susanne, Nicolai, Sver-
re, Ane, Jesper, Roe 

Sittende bak: Hanna Sofie, 
Amna, Ragnhild, Martin, 
Jenny, Bushra, Frida, Håvard, 
Majken, Grunde, Emil, Daniel, 
Erlend Ø, Thomas, Ada D, 
Helene H, Madeleine 

Foran: Erlend B, André, 
Synne, Ludvig, Petter, Sandra 
G, Tina, Øyvind, Iselin K, 
Nora, Iselin E, Håkon, Lisa, 
Sandra S, Fredrik, Ei, Rebec-
ca, Hannah, Camilla  

Sletta-gje
ngen 

Nederst fra venstre: Vidar, 
Christina, Jon, Tina, Jenny, 
Maren, Aida, Hedda, Humai-
ra, Josefine  
Nest nederst fra v: Christi-
ne, Ruth, Randi, Hilde, Ida, 
Amanda, Bente, Sondre, 
Sindre, Oskar, Julie, Rikke, 
Kristin, Fredrik, Nila, Hanna, 
Martine, Therese, Elin, Silje, 
Patricia. 

Nest øverst fra v: Jens, 
Mads H, Lena, Truls, Fredrik 
V, Anne Karin, Stefan, Thor-
vald, Sander, Jonathan, Eirik 
J, Thomas, Erik, Alexandra, 
Helene, Maja, Camilla, Oda, 
Eli, Anne. 
Øverst fra venstre: Erlend, 
Eirik S, Ruben, Sivert, Mads 
M, Joachim, Niklas, Tor 
Gaute, Carl Fredrik, Kristian, 
Marius og Per Morte  

Stranna/V
ika-gjenge

n 

Bak fra venstre:  
Alexander, Nicho, Sverre, 
Håkon, Tonje, Nima, Sigurd 
R., Kaja, Oskar, Maiken, Emil 
F., Kristian A. 

Midten fra venstre: Hanna, 
Even, Emil H, Maria H, Runa, 
Tuva, Marit, Vilde, John, 
Edvard, Sigurd A, Simen, 
Christian K, Live, Samuel, Nils 
Petter, Harry. 

Foran fra venstre:  
Magnus, Felix, Joakim, Frida, 
Eirin, Yilu, Alexandra, Maria 
C, Zahra, Line, Linn Silje, Ida 
og Andreas  

Bukta- 

gjengen 
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Alt om Krok: Bildene, tiltalen og fallitten 

Den sensasjonel-
le roboten til 
Krok kunne fange 
hva som helst 
den ble bedt om 
å fange. Den 
fungerte slik at 
Krok kunne skri-
ve det han ville den skulle fange på 
”datomaskinen”, som han kalte det. 

Roboten ble testet på å fange blomster 
og biller, og fungerte perfekt. Da det 
gikk opp for Krok hvor enkelt og bril-
jant robotmaskinen fungerte fikk han 
en stadig mer ondsinnet og munter 
tone. På en ekkel måte, liksom. 

Så plutselig !!! 

”Du din teite saueknoke, skjønner du 
ikke at du har hjulpet meg å lage tide-
nes flotteste barnefangermaskin!” sier 
Krok triumferende til Møkk Ivar. Et 
unisont sus gikk gjennom hele forsam- 

Siktelsen mot Krok 

Råkjøring med sjørøverskute over    
Atlanteren 

Ulovlig sending av flaskepost uten fri-
merke 

Forsøk på kidnapping av Lørenbarn 

Jaget en uskyldig sauebonde til sjøs 

Ulovlig produksjon av roboter 

Dommen 

Seks måneders fengsel på på blande-
vann og fiskeboller 

I tillegg fradømmes retten til å besø-
ke Hudøy i ett år  

Robotoppskrift: 

28 ispinner / 3 liter kvistlakk / 2 kylling-

bryst / 8 katteklør / En lilletå fra en hams-

ter / Skokrem / 1 liten lysestake / 1 me-

tallbolle / 48 ferdigtygde tyggegummier / 

2 desiliter blått pysesnørr / 1 norsk flagg / 

1 spaserstokk / 1 bleie / 1 robotskall  

lingen da det med et sjokk gikk opp for 
dem at de var blitt lurt. I triumf for-
søkte Krok å skrive inn ”Lørenbarn”. 

”Løvetran” skrev Krok, stave kan han 
jo ikke.  

Andre forsøk var ikke noe bedre; 
”Sløvemann” . 

En ulykkelig Møkk Ivar ble tvunget til 
å skrive Lørenbarn for deretter å 
måtte gå planken. En minst like vonbrå-
ten Else innså at Krok var og ble en 
ussel pirat.  

Det hele så ut som Hudøy og alt vi har 
kjært var tapt. Krok hadde lurt oss og 
Krok hadde vunnet.  

Men så, like overraskende og uventet 
som alltid dukket  Den Grønne mannen 
opp fra intet. Lynraskt skrev han kom-
mandoen ”sjørøvere” på tastaturet. 
Ved synet av dette blir Blåskjegg så 
redd at han tisser på seg. Og også på 
Kjell Kjetting, nå som han ikke hadde 
bleien sin på seg lenger (den var puttet 
i robotmaskinen). Roboten reagerer 
spontant og binder hele bøttegjengen 
med sjørøvere, og det ble en enkel 
jobb for politiet å føre arrestantene 
bort i politisnekka. 

Hudøy er igjen reddet og Krok er 
fengslet. 

Blåskjegg sekunder før han isser i buksa... 

Stakkars spenstige fru Hildur Hjerteklapp 
Hiorth endte nok en gang i sjøen, frarøvet sin 
sårt trengte spaserstokk  

Else og Krok i et sjeldent lykkelig øyeblikk 

”Er det noen flere roboter her” spør politi-
mannen. DEEER!!! Svarer Lørenbarna unisont. 
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Halskjede funnet 
på Fosforøya. ER 
det Else sitt el-
ler er det et Lø-
renbarn som sav-
ner dette? Hen-
vendelse Charlot-
te i redaksjonen 
(moren til Alex-
andra, 6. klasse) 

Kanelsnurr-
jentene  
fra Bukta: 
Frida, Line, 
Hanna, Alek-
sandra, Ma-
ria, Marit og 
Sigurd (ikke 
på bildet) 

Tor Gaute på Stranna fant 
en levende stålorm 

Døgning på Bukta 

Den årvisse døgningen på Bukta gikk av stabelen natt til i går.   

Etter å ha vekket Stranna og Vika i 
to-tiden med  kjele-lokk og ropert,  
fikk sermonien en verdig avslutning 
takket være den nydelige sommer-
natta. ”Du skal ikkje sova bort su-
marnatta ho er for ljos til det” 

Vi er så saktens enig når vi ser   
bildene. 

Fra Felix på Bukta fikk vi inn et 
flott bilde av en Sankthansorm. 

Eneste sykehus besøk blant barna, 
stod Jesper på Sletta for. 

Kreativitet i redaksjonen Toner re-
fill klokken 03.00 natt til tirsdag. 

Redaksjonen takker for seg. 

Charlotte, Jens og Ole sier takk 
for i år til alle faste lesere av Hu-
døynytt. Det har vært skikkelig kuult 
å lage avis for dere, og håper den 
har falt i smak. 

Hva får du 
hvis du krys-
ser en kjem-
peape med en 
klokke? 

- En King 
Kong som sier 
Ding Dong! 

 

Hva er det 
som er usyn-
lig og lukter 
gulrot?               
- Kaninfis! 

Askeladdene på Lia 

Vi har funnet et ”fraflydd” fuglerede, spar 
Konge, en gammel margarin kasse bit og det 
gamle Lien skiltet, under Lia… 
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"Albert, jeg er nødt til å fortelle deg noe viktig, så hør godt etter," sa han," det er ikke sik-
kert at du vil komme til å se meg mer. Men du skal ikke være lei deg. Jeg har nemlig gjort en 
viktig oppfinnelse skjønner du. Jeg har funnet opp et stoff som man kan smøre på saker og 
ting. Når man smører dette stoffet på et eller annet blir tingen vektløs. I går gjorde jeg et 
eksperiment. Jeg smurte vidunderstoffet på komfyren min. Dermed ble den vektløs. Så åpnet 
jeg vinduet og slapp den ut og den steg rett til himmels. Jeg tror den befinner seg ute i ver-
densrommet nå, Albert. I kveld har jeg tenkt å smøre vidunderstoffet på meg selv og koffer-
ten og dra min vei forstår du. Det er noe jeg på en måte har sett fram til hele mitt liv. Derfor 
skal du ikke være lei deg. Jeg har pakket en eske til deg med alle bøkene mine om romfart, 
Albert. Dem skal du få. Så skal du tenke på meg en gang når du blir astronaut. Siden dette er 
en så viktig dag for meg, så må jeg sitte her å planlegge alt i fred og ro. Så jeg tror det er 
best at du går hjem igjen i dag, Albert." 

Jeg tok med meg esken og gikk hjem. Da jeg kom hjem, fortalte jeg mor og far det som hadde 
skjedd. 

"Onkel Hans har funnet opp et stoff som han skal smøre seg inn med sånn at han svever opp i 
verdensrommet," sa jeg, "derfor kommer han aldri igjen!" 

"Hans fantaserer igjen," sa far," onkel Hans skal på sykehus og det er ikke sikkert at han 
kommer igjen på riktig lenge, Albert. Men det skal du ikke tenke for mye på, for vi skal gå på 
sirkus i morgen, du og jeg." Mer sa ingen om den saken. 

Jeg startet de små rakettmotorene jeg hadde på ryggen og som langsomt forandret min has-
tighet i forhold til romfartøyet. Jeg nærmet meg enden av fartøyet hvor jeg skulle inspisere 
varmeskjoldet. 

"Ukjent objekt nærmer seg i en bane parallelt bakfra," lød Espens stemme plutselig i ørene 
mine. Jeg dreide meg rundt ved å skyve i romfartøyet. Jeg fikk straks øye på objektet. Det 
var fremdeles langt borte, men synlig på grunn av sollyset som ble reflektert fra det. Det var 
en situasjon vi hele tiden hadde fryktet. Alt slags skrap gikk i bane rundt jorden, etterlaten-
skaper av alt som var sendt opp gjennom flere tiår. 

"Kanskje det er et romfartøy med fremmede, utenomjordiske, intelligente vesener? Eller kan-
skje ville det være Onkel Hans som kom til å vinke til meg ut av et av vinduene i det ukjente 
fartøyet?" tenkte jeg," da skal jeg sannelig sende ham en takk for hva han har gjort for meg!" 
Jeg lo for meg selv ved tanken. 

Gjenstanden nærmet seg raskt. Det var ikke lett å se hvordan den så ut. Den hadde en relativ 
rask rotasjon. Til min lettelse så jeg at den ikke ville smadre fartøyet som skulle bringe meg 
tilbake til menneskeheten, men det var nære på. Den kunne ikke ha passert lenger unna enn 
hundrede meter med en relativ hastighet på seksti, sytti kilometer i timen. Men det var lang-
somt nok til at jeg kunne se hva det var. Det var en komfyr... 

Dagens hilsen ! 
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Novelle: Gale onkel Hans          Skrevet av Arne W. Johansen 

Halla alle Lørenbarn. Håper 
dere har det fint på Hudøy 
og spiser MASSE godteri— 
særlig lakris. 

Og hvis de voksne ber dere 
om å pusse tennene er det 
bare tull. Bare se på oss, vi 
har ALDRI pusset en eneste 
tann. 

Hilsen Sniken og Snoken 

 

Oppgave: Hva tror dere denne historien egentlig handler om? Vi i redaksjonen har 
tenkt litt rundt akkurat det, og funnet ut at vi har sett veldig mye av det på Hudøy. 

Tusen takk for denne gang - dere 
er verdens flotteste unger! 

Husk at alle avisene kan 
leses på www.lorensfo.net 

1. kl (A,B,C) (buss 1) avreise Brygga ca kl 11:00  

1. kl (D,E)  (buss 2) avreise Brygga ca kl 11:15 

2. kl  (buss 3) avreise Brygga ca kl 11:30 

3. kl (A,C) (buss 4) avreise Brygga ca kl 11:45 

3. kl (B,D) (buss 5) avreise Brygga ca kl 12:00 

5. kl   (buss 6) avreise Brygga ca kl 12:15 

6. kl (C,D) (buss 7) avreise Brygga ca kl 12:30 

6. kl (E)  (buss 8) avreise Brygga ca kl 12:45 

4. kl   (buss 9) avreise Brygga ca kl 13:00 

7. kl  (buss 10) avreise Brygga ca kl 13:15 


