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Takk for oss!

Britt 90 68 13 40 

 
Bims  93 26 67 77 

Janicke  93 24 52 61

Jørgen 93 80 14 25

Ole 90 92 25 85 
 

Vebjørn  92 06 34 09 
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Bims spiller 
Sims nesten 
like bra som 
Kim’s
Rim av Ada H og 
Ada D på Bukta.

Googlet seg selv – fikk rumpesjokk •	 (Nettavisen)  

Sommerjobb: Bli brent av maneter •	 (Dagbladet)

Fikk strømregning på en milliard•	   (E24)  

Tirsdagens viktigste nyheter

Nok en vellykket Hudøytur føyer seg inn i rekken av 
fantastiske Lørenarrangement. Turen har vært en 

orgie i vennskap, samhold og lykkelige barn. Sjelden har 
vi opplevd en mer variert og innholdsrik tur. Til og med 
været har gitt oss den variasjon som får oss til å nyte 
opplevelsen.

For mange er dette siste turen til Hudøy, i alle fall på 
en stund? Noen av avgangselevene kommer kanskje tilbake 
som SFO-medarbeidere, lærere eller foreldre? Hvem vet?                                                    
Lørens Hudøytur er så populær. 

Som en av de voksne sa: ”vi krangler om hvem som skal 
reise, ingen av oss vil sitte hjemme alene i storbyen å 
kjede seg uten barn, med fotball-EM og annen meningsløs 
underholdning.”

Er denne turen bare for barnas skyld? Nei 
definitivt ikke mener vi, dette er en konstitusjon som 

er mye mer enn fem dagers lek og moro. Det er ikke for 
ingenting at vi får besøk av barneombud, SFO-ledere og 
bydelsrepresentanter. Statsminister og Konge ville vært 
naturlig å få besøk av. Det aller viktigste med Hudøyturen 
er hva den gjør med hver og en av oss. Den får oss til å bry 
oss. Når over 500 personer fra vårt lokalmiljø samles på 
denne måten, gir dette resultater. Vi møter utfordringen 
som oppvekst og lokalmiljø gir i en av Oslos bydeler. Hvis 
Hudøyturen får en av oss til å stoppe opp og bry seg om den 
gråtende gutten på fortauet, ja da er arrangementet verdt 
sin vekt i gull. Innsatsen som legges for dagen vil betale seg 
mange ganger, vær trygg.

Jeg vil få benytte anledningen å takke alle for årets 
tur. Mange har gjort mye, alle har gjort litt. Sammen må vi 
dra lasset slik at disse turene aldri tar slutt.

Hudøy Hudøy – oooohh! Lørenbarna rocker i sola... 

”Hudøy, Hudøy – ooooooh”

– Dette er helt fantastisk. Skulle 
ønske jeg var barn og var elev på 
Løren skole. Hudøy er fineste sted 
på jorden. Tina fra Bydel Bjerke 
og Anne Lise fra Linderud SFO er 
skjønt enige. 

Opplevd mye 
Vi har fått oppleve mye artig siden vi kom til 
Hudøy i dag tidlig. Anne Lise ble ”grisedynka” 
på Sletta. Store bøtter med vann gjorde at jeg 
ble gjennomvåt. ”Jeg kunne like gjerne blitt 
kastet på sjøen”. Ingen ting er så galt at det 
ikke er godt for noe – ”jeg fikk oppgradert 
antrekket til Hudøy fashion – årets Hudøy 
t-skjorte og jogge bukse”. 
Det var også en veldig spesiell opplevelse når 
gjengen på Sletta fremførte sin ”Madcon”-rap. 
Da fikk vi tårer i øynene.
Rundt omkring på de forskjellige husene har 
vi blitt tatt vel i mot alle steder. Det har slettes 
ikke  manglet på godsaker. På Høgda fikk vi 
nystekte vafler. Guttene på Stranda serverte 
kjempegode boller som de hadde bakt (ca 
300 stk). 

Mange glade inntrykk 
Barnegleden vi har sett her på Hudøy har 
virkelig gjort stort inntrykk på oss. Det ser ut 
til at ungene har det så bra her og samspillet 
mellom barn og voksne er flott å se. Barn og 
foreldre er så heldige som har anledning til å 
være sammen på Hudøy i nesten fem dager. 
Vi er imponert over at dere på Løren har klart 
å gjøre dette over 10 år. 
Takk for vi fikk komme – dette har vært en 
gledens dag, sier Tina og Anne Lise. 

Helt fantastisk på Hudøy!Armen i fatle på Hudøy 
– det er kjedelig det

Tord i 5. klasse 
var ekstra 
uheldig i 
går. Ikke nok 
med at han 
var skadet i 
venstre hånd 
før han dro til 
Hudøy. Nå har 
han skadet 

seg en gang til. Det fatale skjedde da 
han ”falt ned fra toppen av det hule 
treet”. Det var veldig vondt sier Tord.  
Heldigvis kan jeg spille frisbee og 
fotball, bare jeg er litt forsiktig.  

Høytlesing fra Hudøynytt
Bente Grønnevik på Frydenlund samlet 
barna til høytlesing fra avisen i går. De tok 
for seg alle numrene. Fra venstre:Mikael, 
Bente, Awar, Jesper,Tobias og Jonas.



Stefan på 
Norda:
–Når vi spilte 
fotballl mot 
sjetteklasse.

Jesper på 
Frydenlund:
– Det var når 
jeg fisket 
krabber. 
Jeg fik seks 
stykker.

Tomine på 
Roa:
– Det var 
at vi vant 
rappekon-
kurransen.

Anna på 
Høgda:
– Godteri- 
festen.

Sindre på 
Støa:
– Det var 
Kaptein 
Krok-festen.

Intervjuer gjort av Hudøynytts junior-
reportere Marthe og Victoria på Norda

Hr Grådigg strekker seg og kjenner 
at han er blitt varm og snill 

innvedig.  Han begynner plutselig å 
gråte. Store tårer triller nedover 
kinnene hans når han tenker på alt det 
grusomme og slemme han har gjort opp 
gjennom årene. Å som han angrer seg – 
han angrer seg noe helt forferdelig. I 
samme øyeblikk bestemmer han seg, han 
ikke lenger vil hete Hr Grådigg – det 
navnet er helt feil nå når har blitt snill.  

Det er gått ett år ette at 
ørnegjengen reddet verden fra Hr 
Grådigg . Nå er det tid for en stor 
verdensbegivenhet. Alle verdens 
jornalister og tv kameraer er retter 
mot en voksen og 6 barn. I salen der 
begivenheten utspiller seg er det helt 
stille. Tusenvis av øyne er rettet opp 
mot scenen.  Millioner av mennesker 
verden over sitter foran TV-skjermene 
for å se på hyllesten av denne mannen 
og hans gode hjelpere.  

Årets modigste og snilleste 
mennesker skal hylles for sin 
store innsats for en bedre verden. 
GODHJERT-premien er den gjeveste 
og mest ærefulle premien noe kan få.   

De sju går over podiet og bort 
til talerstolen. Den voksne mannen 

snur seg ut mot salen, Han griper 
mikrofonen. Ørnegjengen står rundt 
ham – tre på hver side. Alle syv smiler 
mot pulikum. Hr Hjertegull kremter før 
han begynner å snakke…… 

Etter at ørnegjengen foranderet 
Hr Grådigg slik at han ble snill, er 
Løwnstad blitt verdens beste land 
å leve i. Ingen er slaver lenger. Hr 
Hjertegull deler alt han eier med 
de andre innbyggerne i landet. Han 
har også bidratt til at mange andre 
mennesker rundt omkring i  verden har 
fått det mye bedre. Spesielt barna.  Hr 
Hjertegull er veldig opptatt av at alle 
barn i verden skal ha nok mat, et sted 
å bo, kunne gå på skole, ha snille voksne 
til å trøste og passe på seg slik at de 
har det godt og trygt.  

Hr Hjertegull takker for 
GODHJERTA-prisen. Han snakker mye 
om hvor viktig er er for alle mennesker 
at vi er snille mot hverandre og gjør 
så godt vi kan for å hjelpe hverandre. 
Han takker speseilt Ørnegjengen for 
de reddet ham og verden fra hans 
grusomme planer. Han avslutter talen 
sin med; Når jeg kan bli snill, kan alle

Novellen om Ørnegjengen og den magiske 
krystallkulen er skrevet av Britt 
Bjørgård, mamman til Christoffer i 1c og 
Carl Fredrik i 7e. 

Ørnegjengen og den 
magiske krystallkulen 
Novelle del 5

5om sitt  
beste minne

Få mest mulig ut av færrest mulig barn!
Foreldrene til disse barna har forstått hvilken formel som gjelder for å få flest mulig 
Hudøyturer på færrest mulig barn. Hudøynytt bringer dere den hemmelige formelen for 
familieplanlegging.

Hvor k=antallbarn, og dX, dY, dZ = aldersforskjell

Søskengjenfore-
ning på Hudøy  
Gledelig møte 
mellom fem søs–
kenpar fra første- og 
sjuendeklasse.
Fra venstre mot 
høyre: Ingrid (1A) 
og Silje (7C), Lilly 
Victoria (1A) og 
Stefan (7C), Carl 
Fredrik (7E) og 
Christoffer (1A), 
Fredrik (7E) og 
Tobias (1A), Jenny 
(7D) og Adrian (1C).



Endelig er stunden barna har 
siklet etter kommet. Godterifest! 
På Østråt er stemningen en 
ekstra høy. Godteriet som ble 
glemt igjen på bussen til Hudøy 
er endelig tilbake der det skal 
være – I hånda, munnen og 
magen til barna. Tilliten til de 
voksne er tilbake! Balansen i 
universet er gjenopprettet!

Stille konsentrasjon
Med øyne som nytrukket dypvannsfisk 
blir barna geleidet inn til spisesalen 
der alt godisen er dandert på et 
bord midt i rommet. En forbausende 
dypvannsstillhet senker seg. Som 
sukkerhungrige haier sirkler barna 
konsentrert rundt bordet og setter inn 
nådestøt etter nådestøt mot sjokolade 
og pastellfargede lekkerbiskener. 
Marthe uttrykker mumlende det alle 
barna tenker; 

– Åhhh! Endelig, og så mye å velge 

mellom. 
Husreglen på Østråt er klar: 

Fyll opp den ene hånden til første 
bit faller ned. Dette medfører at 
flere av barna utfører fantastiske 
balansekunstneriske c-momenter, og 
bygger ”Pisatårn” av søte fristelser i 
skjelvende små never.

 Amalie fra Østråt stikker svært 
fornøyd av med en klar seier i denne 
uformelle konkurransen.

Godis over alt
Over alt på Hudøy har det i dag hørtes 
fornøyd gomling. På Sletta satte de, 
etter det rykter forteller, i gang med 
godteri allerede klokken sju i morges, 
og deretter har det fortsatt fra hus til 
hus utover dagen. 

Fra plener, busker og kratt høres 
etter hvert fornøyde smattelyder og 
lykkelige sukk over mager som fylles 
av diverse e-stoffer som gir deilig, 
kunstig smak og farge. 

Livet på Hudøy er herlig. 

Godt godt tilbake

Hudøynyttonsdag 17. juni 2008



Erik fra ”Superkviss” 
på NRK Super skapte 
stor stemning på årets 
jubileumsforestilling 
der Løren Skole feiret 
10 år på Hudøy. 
Vinnerne fra Madcon-
konkuransen fikk vise 
sine bidrag for resten 
av skolen, og heder 
ble delt ut til de som 
i ti år på rad har 
vært med på å gjøre 
Hudøyturene mulig. 
Brus og potetgull 
hevet tidlig humøret 
til uante høyder, og 
etterpå gikk det bare 
oppover. 

Full jubel på jubileumsshow 
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Bims bildebilag
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Bims bildebilag
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Lille Ida strå i sengen med en finger 
opp i været.
Mamma kommer forbi, og sier på tull; 
”nå spiser jeg fingeren din!
Mamma putter fingeren i munnen, lille 
Ida begynner å gråte..
Mamma spør; nei men hva er det, 
lille Ida sier: Slemme mamma spiste 
busefanten min.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

Mamma, mamma, jeg er 
ferdig å bæsje, kan du 
komme å tørke meg? 
- Nei, det kan du gjøre selv. 
- Hvorfor det? 
- Fordi du er 16 år!

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

- Mor, nå er jeg 14 år, så nå kan jeg vel 
få lov til å bruke sminke? 
- Ikke tale om, Asbjørn!

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

- Mamma, mamma, det er noen som har 
tatt bilen vår. 
- Så du hvem det var da? 
- Nei men jeg nok nummeret.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  

Ole er sønnen til en 
hardtarbeidende 
bilmekaniker og farens 
språk dreide seg jo om 
olijeskift og lignende. Da 
lærern til Ole spurte han 
hvor gammel lillebroren hans var, 
svarte han: 
- Han er 2005 modell, men det er 
noe feil med eksossystemet hans,så 
muttern må skifte pakning på han flere 
ganger om dagen.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

Badevakten sier strengt til Petter: 
- Det er ikke lov å tisse i bassenget. 
- Ja, men alle tisser jo i bassenget. 
- Det kan godt være men ikke fra 
stupebrettet.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

Pappa, er Stillehavet alltid 
stille? 
- Hva er det for slags 
spørsmål, kom heller med et 
fornuftig et? 
- Ok, når døde Dødehavet?

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  

Pappa, hvor ligger Japan? 
- Aner ikke! Spør moren din, det er hun 
som rydder.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

 Pappa, får jeg sitte på fanget ditt? 
- Hvofor vil du ikke sitte på 
benken ved siden av meg? 
- Den er nymalt.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  

Ved middagsbordet 
- Far, smaker snegler godt? 

- Ti still, gutt, ikke snakk om slikt mens 
vi sitter og spiser. Da de var ferdige 
med desserten, sa faren vennlig til sin 
lille sønn: 
- Nå, hva var det du ville 
vite om snegler? 
- Nei, nå kan det være 
akkurat det samme, 
men det lå altså en stor 
snegler på skjeen din da vi 
spiste jordbær.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  

Kristetelefon 
Det var lille Ole som ringte 
krisetelefonen og sa: 
- Jeg vil flytte hjemmefra. 
Da sa personen i 
krisetelefonen: - Hvorfor vil 
du flytte hjemmefra? 

- Pappa slår mamma og mamma slår 
lillebror og lillebror slår meg. 
- Hvor vil du flytte da? 
- Til Trondheim og Rosenborg for de 
slår ingen.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

Mor: - Nei, Bolla, du må ikke spise 
vaskepulver, det er farlig! 
Bolla: - Ja, men det står jo på pakken 
at det fjerner alt fett.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

En dag jeg hadde hentet mine to 
barn,datter på 5 og gutt på 
2, hos deres mor. På veien 
hjem ble det litt spøk og 
latter. I løpet av turen kalte 
jeg spøkefullt min datter 
for ei lita trolljente. Hun 
kikket på meg og sa: 
- Da må jo du være en 
trollmann. Jeg flirte litt og 
nikket samtykkende. Hun 

satt stille et øyeblikk før hun kikket på 
meg igjen og sa: 
- Betyr det at mamma er ei heks?

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

Mamma og pappa har fått besøk, 
hvisker den ene tvillingen til den andre 
rett før de sovner. 
- Hvordan vet du det? spør den andre. 
- Er du dum eller? sier førstemann 
irritert, - hører du ikke at mamma ler 
av pappas vitser?

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)

- Skal vi gå i svømmehallen, bestemor? 
- Hvorfor det? 

- Jo, pappa sier at vi komme 
til å bli rike når du stuper.

;0)  :0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  ;0)  
Bestemor hvor gammel er 
du? 
- Nei, det har jeg helt 
glemt. 

- Dra ned underbuksa di og se da vel. 
 - Nei sånn må du ikke si lille Per. 
- Jammen i underbuksa mi står det fire 
til seks år.

- 

J L
N π

J L
N π

- Hvor gammel 
du, Stine? 
- Fire, snart 
halv fem.

Gutten peker 
på salmetavlen i 
kirken. 
- Far, nå skal vi 
synge telefon-
nummeret vårt!

Mamma, mamma, 
søppelbilen er 
her, skal vi ha 
noe i dag?

- Knut, du gir dine 
foreldre søvnløse 
netter! 
- Jeg som nesten 
aldri er hjemme?
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Geir fyller ... år for tredje år på rad 
på Hudøy! Han ønsker seg Generalen. 
Han mener en boks General..
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AVREISE HUDØY ONSDAG 20. JUNI 2008
1. klasse (b + d) avreise ca kl 1100 Brygga Strøm-Larsen
1. klasse (a + c) avreise ca kl 1120 Brygga Sølv 
2. klasse (b + d) avreise ca kl 1140 Brygga Grønn
2. klasse (a + c) avreise ca kl 1200 Brygga Politi
3. klasse avreise ca kl 1220 Brygga Svart 
4. klasse (b + c) avreise ca kl 1240 Brygga Hvit
4. klasse (a + d) avreise ca kl 1300 Brygga Blå
5. klasse avreise ca kl 1320 Brygga Gul
6. klasse avreise ca kl 1340 Brygga Gull
7. klass avreise ca kl 1400 Brygga Rød

•••••••••••••••••••Hei, alle 
Lørenbarn. 
”Dødens gruppe” 
i fotball-EM 
er avgjort. 
Sluttspillklare 
Nederland 
vant med 2-0 

over Romania. Det åpnet for Italia som slo 
Franrikrike med 2-0 etter mål av Andrea 
Pirlo og Daniele de Rossi. 

Hipp hurra! Krok i 
avhør!
Etter mandagens suppespill er det 
uklart hva som har skjedd med Kaptein 
Krok og hans sjørøvere. 

De ble ført tilbake til tiltalebenken, 
men det har vist seg veldig vanskelig 
for Hudøynytt å få sikre opplysninger 
om hva fortsettelsen blir. Verken 
politiet, PSST, eller vår tidligere 
sikre kilde vil si noe om den aktuelle 
fengslingen. 

Vi har likevel fått vite at 
uklarhetene om arrestasjonen går på 
Kroks påberopelse av Sjørøverlovens 
paragraf 68, 3.dje ledd som omhandler 
suppeservering til offentligheten og 
bålbrenning på offentlig brygge. 

Det er også skapt ytterligere 
forvirring, siden Kroks advokat i 
saken, Thor Dyslekt Straff har 
påberopt frifinnelse med bakgrunn i 
Sjøløvelovens paragraf 13 regulativ 5 
som gir sjøløver rett til premiering  ved 
kunstnerisk opptreden.  

For ei suppe!

Avisen er velsmurt. Vi takker alle som har bidratt


