
   

 

Leiravis for Løren SFO, Tirsdag 19. juni 2007, 9. årgang   
      

HudøynyttHudøynyttHudøynyttHudøynytt    

__________________________________________________________________________________________ 

Verdenssensasjon!! 
Kom og se verdens første sommerfuglfangerobot. 

Blir laget av Kaptein Krok (før pirat, nå barnevenn og sommerfuglfanger) og 
hans hjelpende oppfinner og sauebonde Møkk-Ivar (fetteren til MacGyver, 

verdens smarteste mann) 

Roboten vil bli vist til høyre for fergekaia i dag klokken 
18.00 

Velkommen til en fantastisk sensasjonell opplevelse 

Kroks propagandamaskineri er i full 
sving.  I hans forsøk på å overbevise 
Lørenbarna om at han er blitt snill, 
har vi i dag sett et nytt innslag på 
Hudøy. 

De fire fargerike Krok-e-dillene har 
reist Hudøy rundt og fortalt oss at 
Krok er snill ? Med sang og dans ble 
alle Oliadedeltakere underholdt og 
servert godteri fra Krok. Krok-e-
dillenes budskap var klart ble frem-
ført med det slående slagordet;  

”Krok er snill - ikke no’ dill” 

Krok-e-dillene belærte alle sitt slag-
ord på sin ferd over øya, i ekte hjer-
nevaskingsstil. Selv Rektor Gro måt-
te motvillig og forundret prøve å 
gjengi de engasjerende strofene . 
Gro forteller til Hudøynytt at hun 
synes dette innslaget hadde en bi-
smak av lureri, og hun ber alle Løren-
barna om å ta alt som kommer fra 
Krok med en klype salt. Lørenbarn vi 
har snakket med er veldig delt i sin 
oppfatning av om Krok er blitt snill. 
Helene og Ida fra Lia sier de fire 
fargerike krok-e-dillene har dilla på 
Krok, de hadde hjerter med Krok på 
og var sikkert forelska! Dessuten 
hadde godteriet Krok-smak sier Ida. 
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I dette nummeret: 

Godterifest  2 

 

Oliaden   3 

 

Lærerne kom  4 

 

Mange bursdager 5 

 

Stort & Smått  6 

VIKTIG 

KUNNGJØRING 

Brygga er stengt i dag 
grunnet reparasjon. 
All bading og fisking 
må skje andre steder. 

Været dannet en perfekt ramme rundt årets 
Oliade. Noe denne gjengen fra Stranna   
visste å utnytte. Se bildekavalkade s. 3. 
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En stor gjeng fra Stranna & Vika våget 
seg bort til ”spøkelseshuset” Vesta i 
kveldstimene i går… Vesta er som kjent et 
låst og ubebodd hus. Samtlige av de ured-
de mente de så noe mellom gardinene i det 
ene vinduet - og de løp fort av sted til de 
var tilbake på ”trygg grunn”!!!  

Stor var overraskelsen da de så på et av 

bildene som ble tatt, og redaksjonen fikk 

3 skrekkslagne jenter på besøk veldig 

sent. Kunne det virkelig være et øye vi kan 

skimte mellom gardinene, undrer Kristin, 

Julie og Rikke??  

 

  5 på Øya 
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Godteri i lange baner på 
lange bord!  

Hva gjorde du på 
Oliaden?  

Smakte på ting, 
og jeg fikk salt 
som jeg klarte å 
gjette med en 
gang  

Det var mest 
gøy å kaste 
svamper i ansik-
tet på mamman 
til Markus F. Så 
stilte de spørs-
mål om godteri-
er.  

Jeg kastet 
svamper med 
vann på, midt i 
ansiktet på en 
voksen.. Knis.. 
Også kastet jeg 
hockeyball i en 
kurv. 

Jeg gjorde mye 
forskjellig. Det 
morsomste var å 
ha en strikk 
rundt hodet 
med en tegne-
stift og stikke 
på vannballong.  

Kanskje smaks-
prøvene var 
kulest, og kan-
skje luftge-
vær….. Alt var 
egentlig ganske 
morsomt!!  

Gabriel, Høgda 

Hedda, Vika 

Celine, Roa 

Anders, Lia 

Jenny, Roa 

Er dett
e et an

sikt? 

Spøkelse på Vesta??? 

Det har vært godterifest på Høgda og 
Lia rett etter Oliaden i dag. Det var mer 
enn nok til alle, og vi så svært mange gla-
de, kvikke og fornøyde barnefjes rundt 
omkring. Og mange var spesielt kvikke en 
stund senere… 

Slagordkonkurranse 

Det har vært 
avholdt slagord-
konkurranse over 
hele øya i dag, og 
mange kreative 
bidrag kom inn. 
Av de som fikk 
full pott av dommerne har vi valgt å publi-
sere et tilfeldig slagord: 

 
Høgda rød 
Krok skal blø 

Grønne Mannen var på stranden 
Vi er Høgda 
Best i bøgda!!! 
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 Oliaden i b
ilder 

Hørt under Oliaden (på godteri-gjette-konkurransen): 

Stikkord er ”deilig og med pupper”, sa lederen på posten.    

MELK!!! kom det umiddelbart og resolutt fra Daniel på Roa... 



4  

Onkel Hans fortalte meg om V. 1 og V. 2. Om Werner von Braun. Om Sputnik og Laika. Om Gagarin og Mercuri. Om for-
skjellen på ballistiske baner og kretsløp. Hva en g var. Om bæreraketter og månelandingsfartøyer, romsonder, romfer-
ger og romstasjoner – til jeg ikke kunne tenke på noe annet. 

Det hendte enkelte ganger etter at jeg hadde vært hos onkel Hans at jeg kom tilbake fra butikken uten en eneste av de 
ting jeg ble sendt for å kjøpe. Jeg hadde gått og tenkt på hvordan det ville være å bli astronaut. Det måtte være det 
mest spennende i verden. 

Hver gang onkel tok meg med i parken ble lekeapparatene forandret til simulatorer og leken til treningsprogram. Jeg 
lærte om sentrifugalkraften og kretsløp i slenghuska. Om antall g på dumphuska. I sklia lærte jeg alt om akselerasjon. 
Alt dreide seg om romfart. 

En gang tok mor meg med til legen fordi hun var så bekymret over at jeg liksom ikke var tilstede. 

"Jeg kan ikke finne noe feil ved gutten, frue, " sa legen," det hele går nok over av seg selv." 

Det stemte ikke. Jeg ble bare verre. 

Men etter hvert var det som de voksne sluttet å bekymre seg. Jeg fikk være i fred. Jeg svevet i uvitenhet om en rekke 
praktiske ting som gutter på min egen alder kjente til. 

Jeg husker siste gangen jeg så onkel Hans. Jeg hadde løpt ned til Carl Berners plass som vanlig og opp trappa i tredje 
etasje hvor onkel bodde. Jeg ringte på døra og ventet at han skulle rope: "Kom inn Albert!" som vanlig. Denne gangen tok 
det lang tid. 

"Ja!" sa en livløs stemme der inne fra. Jeg gikk inn. Inne på kjøkkenet satt onkel ved kjøkkenbordet og så veldig trist ut. 
Jeg hadde aldri sett ham slik før. Midt ute på gulvet sto en koffert. Leiligheten hans virket død og livløs. Det sto 
pappesker i stua. Jeg la merke til at komfyren var borte. 

"Hvor er det blitt av komfyren din, onkel Hans?" sa jeg.             

Fortsettelse følger i morgendagens avis... 

Novelle: Gale onkel Hans          Skrevet av Arne W. Johansen 
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Med Rektor Gro i spissen kom hele 8 lærere på besøk til Hu-
døy i går. De fikk oppleve Oliaden fra en skyfri himmel og 

deilig sommervarme. Noen av dem 
benyttet anledningen til et friskt 
sjøbad sammen med elevene. Alle 
som var her for første gang ble 
overveldet over den fantastiske 
leirskolen. Gro var nok en gang 
imponert over det vi har fått til, 
og ber oss hilse til alle på Hudøy. 

Lærerne kom på besøk! 
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Hudøynytt anno 2003 ! 

Vi gratulerer!!! 
Marthe på 
Roa 

fyller 7 år i 
dag! 

Vi gratulerer! 

Henrik på Roa 

fyller 7 år i 
dag! 

Vi gratulerer! 

Emil på    
Frydenlund 

fyller 9 år i 
dag! 

Vi gratulerer! 

Madelen på 
Lia 

fyller 8 år i 
dag! 

Vi gratulerer! 

Jonas på 
Høgda 

fyller 7 år i 
dag! 

Vi gratulerer! 

Maria på 
Støa 

fyller 10 år i 
dag! 

Vi gratulerer! 

Mandag fikk vi besøk av en som virkelig 
kjenner Hudøy som sin egen baklomme, 
nemlig Odd Hoffmann Olsen. Han har 
vært her utallige ganger som barn og 
voksen, og er blitt så glad i øya at han 
har stiftet en forening som kaller seg 
”Hudøys Venner”. Odd var mektig im-
ponert over det han fikk se og mente 
bestemt at det Lørenfolket gjør her 
på Hudøy er veldig viktig for å holde 
Hudøytradisjonene i hevd. 

Odd kunne fortelle at det har skjedd 
utrolig mye her ute på øya siden han 
var her første gang i 1967. Blant annet 
strøm og innlagt vann som de ikke had-
de — den gangen ble det fyrt med ved. 
Dessuten var det viktig å holde seg 
inne med Tante Kokk på kjøkkenet, for 
da kunne det av og til hende at det 
vanket rosiner og Gjende kjeks. 

Noe av det gutta syntes var aller mor-
somst var å spionere på ”tante-doen” – 
hvor det var mange bleke romper å se  

på rekke og rad. En gang kom de på en 
kjempelur idé: BRENNENESLER opp 
under dolokket!!! Som tenkt så gjort, 
og gjett om det var noen svidde rom-
per rundt omkring. Men det som nok 
sved aller mest var straffen da de ble 
tatt – én uke med dovask! (Observante 
lesere vil vite at dette ikke er noe 
problem for oss da vi har fire frivillige 
dovask-jenter på Frydenlund) 

Besøk fra ”Hudøys Venner” 

 

 

 

 

Marius på Høg-
da blir 36 år i 
dag! 

(Hvem skulle 
tro det…) 

Roald på Høgda 
ble ca 29 år i 
forgårs! 

(Det er ikke 
vanskelig å tro…) 
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Dagens hilsen ! 

God Dag ! 

Eg heite 
Gisle Børge 
Styve og e 
pianist på 
Bit for Bit.  
”Måtte alle Lørenborna få 
monge fine daga på Hudøy.” 

Agurk Nytt:  
Nå er 17 agurker forsvunnet fra Lia, og Alvhild  sitter på de fire siste! 

Klokke funnet ved bade-
plassen på Støa.                   

Henv. Redaksjonen  

Den Grønne 
Mannen har 
besøkt Støa. 

Over hele 
huset finnes 
grønne spor. 

Ronaldo 
viser oss  
merket på 
døra. 

Verdens største pannekake laget 
på Lia 

Fotballcup Østråtbanen Mellom-
spill  

Stjernene – Mesterne  3-1 

Vålerenga – Italia  1-2 

The Kings – Bæsjelona   0-2 

3 lag gikk videre fra mellomspillet; 
Stjernene, Italia og Bærsjelona. Og 
etter flere spennende og jevne kamper 
ble det til slutt Stjernene og Bæsje-
lona som gikk videre til finalen! 

Grand Finale i dag klokken 11.00 på 
Østråtbanen!   

Husinspektør Strenge fru Strøm er løs, vi oppford-
rer alle hus til renhold og orden. 

Advarsel: Dere vil ikke ha besøk av denne Dama! 

Det ryktes at de lenge 
etterlengtede silke-
strømpene er funnet. 
Silkestrømpemannen? 
Hvis det er en egentlig 
mann. Han vil imidlertid 
ikke si noe når vi spør 
om alt i posen ble fun-
net. Etter det vi erfa-
rer har resten av inn-
holdet blitt konfiskert. 

Sindre, Stranna had-
de inngått et vedde-
mål med en av jentene 
på Vika. Dersom hun 
turte å hoppe fra 
”brygga”, skulle Sind-
re hoppe uti med alle 
klærne på....   
Her er beviset på at han utførte sin del av vedde-
målet  og hva Kristian gjør ved siden av med ball-
tre vil vi i redaksjonen ikke vite…. 

Damene er mykere i hjørnene enn det mennene er. Pia, 6 

Fredrik S. L., Stranna, har 
mistet en pose med svarte 
sandaler. Henv. Stranna. 

Hællandussen da... 

Hva får du om du krysser en 
lærer med en lege? 

Masse blodprøver... 

Lærer’n: Alle mattestykkene dine er jo riktige! Det 
pleier de jo ikke å være. 

Eleven: Det er fordi pappa er så syk at han ikke 
kunne hjelpe meg... 


