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Leiravis for Løren SFO, Søndag 17. juni 2007, 9. årgang

Sjarmoffensiv fra Krok
Som observante lesere har fått med
har det svirret rykter om at Krok –
selveste Hudøys skrekk – har bestemt seg for å bli snill (!!!) Akkurat
DE ryktene tok vi i redaksjonen med
et middels stort saltraffineri, og

ventet i grunnen at vi skulle få den
vanlige velkomsten – med vannbomber
og andre skitne triks ledsaget av en
flom av skjellsord av typen ”ormeyngel”
og ”Lørenpakk”. Og en del andre ord
som vi ikke tør å gjengi her i avisen.

han forfulgt transporten helt fra
Oslo??? I så fall, hvorfor skulle en
snill sjørøver spionere på Lørenbarna
helt fra avreisen fra Oslo?

Til alles store overraskelse er det noe
helt annet som møter oss: En vinkende
og smørblid Krok ute i båten sin, som i
stedet for vannbomber hiver godterier
opp i båtene!

Alle kom vel frem!

Ekspedisjoner bør gjennomføres fra
alle hus for å sikre spor i denne saken.

Kan alt være en misforståelse?

Ved ankomst møter man en kiste fylt med
godteri (gåteri) og sjørøverballonger

I dette nummeret kan
du lese om:

Stillingsannonser

2

Sjørøverrådet
kommer

3

Badegleder

4

Jeg fant, jeg fant
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Kunngjøringer
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Michelle på Frydenlund kom med et
meget relevant innspill:
”Han er ikke snill, han er SENIL”
Kan det være at Kroks mangel på skrivedyktighet gir et så feilaktig resultat?! Kanskje han vil medgi oss at han
er blitt senil, og at han slett ikke er
snill, men rett å slett blitt så senil at
han har glemt at han ikke skal være
snill? Vi i redaksjonen vil følge denne
saken med argusøyne, og ber alle Lørenbarna om å ha øyne og ører åpne.
Mange av oss lurer på om alt bare er
luretriks… De har nemlig funnet mange
spor som tyder på dette: Henning på
Frydenlund fant en stokk med mange
forskjellige navn risset inn på – GARANTERT en oversikt over alle Krok
hadde tatt til fange…

500 barn og voksne fra Bjerke til Hudøy på 5 timer !!!
Nok en gang har transportgruppa stått
for en fremragende jobb. Etter det
hudøynytt erfarer gikk transporten
uten uhell, og alle barn er vel installert
på sine hus. (…kanskje mest interesant

for alle engstelige hjemmeværende
foreldre som er på nett)

Spionerer Krok på oss?
Krok observert allerede ved Vrengen
bro (Hedda så det HELT tydelig) – har

Påmmfri-gutta gjorde en heroisk innsats
med bagasje-kasting på brygga!
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Oppskrift på lykkelige barn
Lei Hudøy feriekoloni i 5 dager og tilsett følgende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 barn
150 voksne
11 busser
11 båtavganger
6000 kg bagasje
20 kubikk utstyr
12 paller mat
200 l melk (etterfylles 3 ganger
200 brød (etterfylles 3 ganger)

Skaff noen engasjerte SFO ansatte og
frivillige modne foreldre.
Kna arrangementet i noen uker, la usikre
momenter og løse tråder utebli.
Sett avgangstidspunkt, fyll diesel, fordel ansvar, og du er i gang.

Side 2

Brannøvelser på Hudøy
Det har vært gjennomført brannøvelser
på alle våre 10 hus i dag.
Alle de glade
Lørenbarna har
vært usedvanlig
flinke, ligget klare i sengene sine
til brannalarmen
gikk, rutsjet
raskt ned på skliene & det har kun
blitt registrert
ett skikkelig
tryn.

5 på øya
Tror du på at Kaptein
Krok har blitt snill?
Simon, Lia
”Egentlig ikke!!!”

Verre var det på
huset hvor
brannalarmen ikke fungerte, og alle kunne
ha brent inne  Men dette er nå ordnet
opp i, for brannalarmen i alle hus må fungere når Løren barna er på Hudøy tur!!

Jobb søkes!

Adele og Lina, Høgda
”JAAA! Fordi det står på
t-skjorta vår ☺ “

Ida, Vika
”Ja, det tror
jeg…”

Ettersom dette er mitt siste offisielle
år på Hudøy, søker jeg stilling som absolutt-alt-mulig-mann.

Helene R. på Sletta ga mottakerne en skikkelig utfordring: Klarte de å ta i mot en som
kom med hodet først, og det i et ganske så
luftig svev. Det klarte de ikke, og Helene
fløy over… med såre knær som resultat.

”Nei, fordi han
kastet vannballong på meg!!
Men han traff
meg ikke ☺ “

Kvalifikasjoner:

•

Lørens svar på McGyver

•

Kan kjøre traktor

•

Sover aldri

•

Vet å si fra når det trengs

•

Det andre ikke gjør, gjør jeg selv

Lang fartstid (9 turer!)

10 års jubileum ønskes…
Finn Tollef - TollFinn
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Julie, Lia

Kristine, Frydenlund
Også voksne trenger å øve seg på evakuering, og ut fra ansiktsuttrykket til denne
karen er jeg ikke like sikker på om de taklet
det like bra som barna (sammenlign med det
øverste bildet…)

”Ja kanskje!?
Kanskje han bare
lurer oss med
godteri… Kan
hende han vil bli
litt snill og møte
noen barn…”
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Utskremt medarbeider fra
Sjørøverrådet
Sikre kilder forteller Hudøynytt at selveste Kaptein
Ranskjegg, høyesterettsjustitiarius i Sjørøverrådet på
sjørøverøya i Karibia har sendt ut ambassadør Rolf
Rødskalle for å undersøke påstander om at Krok er blitt
snill.
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Radio Hudøy
FM 87,5 MHZ
Sendeskjema 17. jun
i:
Ca. kl. 19 ½ : Hudøyli
sta topp 7 ½ (der pla
ss nr ½
er best)
18-20: Fotballrund
en med musikk og ko
nkurranse
20—en stund frem
over: Programleder
jakten. Bor
det en programled
er i deg? Ta frem
pe
nn og papir
og lag et forslag til
en 15 minutters ra
diosending.
Levér til radiostudio
et i Saghuset (ved
Høgda)
før kl. 20.00
Innimellom: ’skjer
a? Øyas eget sladr
emagasin
NB: ALLE OPPFOR
DRES TIL Å KOMM
E INNOM
MED MUSIKKØNS
KER

Rolf Rødskjegg i kjent positur, med et årvåkent blikk på
jakt etter hvert minste tegn som kan avsløre Krok. Klar til
å dokumentere alle avvik!

Dette er nemlig i henhold til den originale Sjørøverloven
av 1793 ikke akseptabel oppførsel for en pirat.
Sjørøverloven forteller sjørøvere hva de har lov til og
hva de ikke har lov til å gjøre. Loven omhandler også mye
annet som sjørøvere må adlyde, blant annet eiendomsrett
i tvister om gull og store rikdommer, vikeplikt mellom
skuter, sjørøverskilsmisser, dueller og kanonkulestørrelser. Loven styrer trafikken på de syv hav, ved hjelp av
skutelederne i Røyken (som ofte er i streik).

Vi trenger Hjelp!

Gidder du å lage
neste avis eller,
Jens

Det er altså med bakgrunn i denne altomspennende sjørøverloven Sjørøverrådet nå vil sjekke Kroks oppførsel.

Øyas kuleste sleiker?

Hudøynytt er endelig vel installert i redaksjonens lokaler på
Lia. Etter iherdig jobbing med alle tekniske løsninger og
nødvendige rekvisita er vi nå utslitte og klar for å starte på
jobben med å lage avis. Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss.
Har du en sak du mener er viktig, spesiell, morsom eller
spennende - kom til oss!

Casper og Mathias fra Høgda har gått bananas I
hårgeleboksen!
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SFO Astrid på Frydenlund oppfordre alle på Lia til å stelle
godt med redaktørene. Redaksjonen vurderer en ”transfer”
søknad for å få Astrid over til Lia om omsorgen uteblir.

HUDØYNYTT søndag 17. juni 2007

Badesesongen er i gang!

Side 4

met:
Telefon til lærerrom
at sønnen min
t
bes
er
det
r
Jeg tro
i dag, han
blir hjemme fra skolen
er ikke riktig frisk.
er?
Hvem er det som ring
...
min
Det er faren

En kald fornøyelse?

På vei opp eller ned???

I fritt fall!

Novelle: Gale onkel Hans

Kan Jesus gå på vannet skal vel
jeg alltids klare å gå på henda.

Skrevet av Arne W. Johansen

”Albert! Tid for blackout!" Espen kom tydelig og klart inn i begge ørene. Det var klart for å bryte lydforbindelsen. Vi
hadde gjort en avtale om at jeg skulle få oppleve dette store øyeblikket i total stillhet og kontemplasjon i presis tre minutter.
Det ble deretter stille. Uhyggelig stille. Jeg var spent på om jeg fikk følelsen. Flere av mine kolleger fra månelandingsekspedisjonene hadde beskrevet den. Noen av dem hadde blitt religiøse. En hadde viet sitt liv etterpå til letingen etter
Noas ark. Det å være totalt utenfor det hele hadde gitt dem et nytt perspektiv på tilværelsen. Der nede så man ikke
skogen for bare trær.
"Noen har sagt at vi alle burde ha vært astronauter," tenkte jeg," da ville mangt og meget ha vært annerledes."
Jeg roterte langsomt og jordkloden kom inn i synsfeltet mitt igjen. Det ble på ny jordoppgang.
Tanken slo meg: Vi var alle astronauter. Det var bare så få som var klar over det. Jorda var et hjem. Vi var i ferd med å
rive av tapetet, ødelegge rørleggerarbeidet og sette fyr på hele kåken. Det var sinnssvakt. Ingen skjønte at vi var avhengig av HUSET. Et hus er et hjem. Et hjem har en hensikt. Bare noen få der nede hadde vært utenfor hjemmets fire
vegger. Bare få hadde turt å gå ut DØREN. Det var tøft, men det var nødvendig. Dette var mitt store øyeblikk. Livet
ville nå aldri mer bli det samme. Alt takket være GALE ONKEL HANS.
Nesten hver dag etter at jeg var tilbake fra skolen og hadde gjort ferdig leksene løp jeg ned til Carl Berners plass. Der
bodde onkel Hans. Onkel Hans var alltid hjemme. Det var fordi han hadde fått noe de voksne kalte for trygd på grunn av
ryggen. Spondylose.
Fortsettelse følger i morgendagens avis...
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Hudøynytt anno 2003 !

Side 5

Overalt på øya
finnes ting og tang..

Henrik og Daniel fra Roa så en død fugl, med blod
på hodet, den var ca så stor viser Henrik, og så så
vi en mystisk ting i flaggstanga. Men gutta var ikke
enige om det var et menneske eller noe annet de så
i flaggstanga.

Martine, Marte, Vilja, Malin, Victoria, Helene, Julie og Julie
(en annen Julie), Sonia, Santia fra Lia fant en GRØNN edderkopp som hang på et tau i det hule treet (der den GrønneMannen
bor). Kan det være kosedyret hans?

Humor… som om avisa ikke er morsom nok...?
Min fireårige sønn Jonny og jeg satt en dag og pratet om hans
blivende søsken. Han skulle få lov til å bli med på sykehuset og se
på babyen på ultralyd, og jeg viste ham ultralydbildet av ham da
han lå i magen min. Jonny ser litt misfornøyd ut og sier til meg: Mamma, hvorfor har vi ingen bilder av meg når jeg ligger i pappas
pung.

Når det er jul feirer vi med surkål at Jesus ble født mellom en
krybbe og et esel. (Stian 5 år)

Blåbær er innmari godt, fordi det er syltetøy inni dem. (Jo 5 år)
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Herman på Lia fant en orm, som Ida forsøkte å
kysse til en prins, men det ble bare til en frosk, så
mer kyssing må til for å fullføre transformasjonen.
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Dagens hilsen !

Feil nr. !!!!!
til førstehjelpsansvarlig
i Hudøybrosjyre.
Riktig er: Eli G. Bye Vika
Tlf. 41 65 50 87

Melding fra Generalen
Hussjef møte i dag
På Sletta kl. 12.00
Prestisjeoppgjør i fotball
mellom Østråt og Frydenlund kl.10.00 på Østråtbanen.

Da Harald, pappaen til Simon,
fortalte om Hudøy-turen ble jeg
litt misunnelig.
Jeg vil bli med!
Vet dere hvor
heldige dere er?
Tenk 5 dager
med lek, sol, bading, og gode
venner overalt! Jeg gikk på skole i
Finnfjordbotn i Nord Norge, og
fikk aldri vært med på noe
lignende. I dag har jeg derfor en
oppfording til dere Løren-barna:
Gi en god klem til en av de voksne
som er med på å arrangere turen! Det er mange som står på i
hundrevis av timer for å gjøre denne
turen så fantastisk. Ha et strålende opphold, og husk at det også er
lov å klemme en skolekamerat… :)

Mvh
Ingerid Stenvold

Det finnes ikke speil på
Bukta !!!
...og gjett hvem som ikke
tør å gå ut av døra ?

Teddy er borte !
Jan Helge fra Lia har mistet kosebamsen sin.
Den ble sist sett i gangen eller under
huska på Sletta.
Teddy er 20 cm høy, lysebrun, og litt
mørkebrun, med inntrykt nese og er litt
støvete.

Tom fra Østråt savner en pose med kakepynt, rosiner, vaniljekrem og silkestrømper.

Simon på Lia har mistet en pokemon figur.
Den er litt blå og litt hvit, og har åpen munn med to spisse tenner
Funnet !
Røde sko er funnet hos Roe på Roa

Det er mistet en T-skjorte
på Østråt
Kontakt Per Øyvind

Husk sjekk barna for Flåttbitt hver kveld !
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