ALDRI ET ÅR UTEN

”Barn er noen enestående skapninger, og det er vi som skal
forsøke å etterligne dem, ikke omvendt.” Lone Dybkjær
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VÆRET,
LANGTIDSVARSE
L:
Vi har som vanlig tatt en prat med vår selv-oppnevnte værtyder Eddie, som mener å ha observert tydelige tegn på at vi har mye godvær i vente på årets tur. Som han sier: ”Når sola står høyt i nord er det overhengende sannsynlig at det blir fint vær.”

I går kveld, da båtmann Arild var på utsiden
av Hudøy, så han flere sjørøverskip. Ett av
disse tilhører kaptein Krok. Mye tyder på at
også kaptein Blåskjegg er i området.
Hva sjørøverne vil er det ingen ennå som vet.
– Men det ligger an til bråk, sier en bekymret
båtmann Arild til avisa etter at han var ute med
båten sin fredag kveld.
– Jeg er helt sikker på at et av disse
sjørøverskipene tilhører kaptein Krok, sier Arild til
avisa. Men jeg så også noen andre båter som lå
bak noen øyer. Jeg fikk tatt bilde av en av
sjørøverne, og han likner veldig på kaptein
Blåskjegg. Han er en grusom pirat som sjelden
kommer på disse kanter av de syv hav. Men
Blåskjegg betyr trøbbel, så her gjelder det å være
på vakt.
Pål på SFO er svært bekymret over de dårlige
nyhetene.
– Jeg skulle ønske vi kunne slippe kaptein
Krok og andre sjørøvere i år, sier han. Det er jo
bare bråk med disse piratene, men hvis de
prøver seg så skal vi jage dem på sjøen igjen. Vi
er ikke redd noen sjørøvere!
Avisa har allerede sendt en frittgående
reporter til Hudøy og vil komme tilbake til denne
saken i morgendagens avis.
Vi vil også forsøke å få et intervju med kaptein

Er dette den beryktede kaptein Blåskjegg som ble
fotografert utenfor Hudøy i går kveld?
Foto: Båtmann Arild

FINNES DET EN BLÅ MANN PÅ
HUDØY?
Mye tyder på at også en noe mer blåaktig figur
opererer på Hudøy. Han sies å være dyrenes beskytter,
og de som har vært slemme mot dyr har merket hans
vrede ved at de har våknet med blå malingsflekker i
ansiktet. Han beskrives som stor, med masse skjegg
og himmelblå øyne. Til tross for sitt skumle utseende
er han visst snill mot alle som er snille mot dyr. Han
bor i ”Blåmannskogen”, som er området fra Roa og
ned til Roastranda.

Konkurranse!
Tegn et bilde av Blåmann, slik du tror han
ser ut, eller mener han burde se ut. Skriv
en liten historie om en fin, spennende, eller
kanskje trist?, historie om et dyr du har
møtt (husk at maur også er dyr) og lever alt
til en voksen.
Vi plukker ut et bidrag som vi presenterer i
avisen. Juryen belønner god fantasi.
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DET VAR INNMARI FINT PÅ HUDØY!
Det er ikke bare dagens barn som gleder seg
over fine dager på Hudøy. Det skjønner vi når
vi leser hvordan denne gutten opplevde sin tur
til øya i 1926 (kanskje før din oldemor ble
født). Sjekk hvor mange brødskiver de spiste!
Noen som slår den?

”Vi var fem unger. På to rom. Vi hadde nok mat,
for far arbeidet som vognmann, men det var
trangt. Derfor var det deilig å komme til Hudøy.
Der var det plass nok.
Da vi kom frem til Hudøy, var det oppstilling på
brygga. Nesten alle hadde kofferter. Noen av
gutta hadde dårlige klær, men en hadde dress.
Jeg tror han kom fra den andre kanten av byen.
Vi fleipa med ham. Så marsjerte vi til kolonien.
Maten var god, og en gang spiste jeg seksten
brødskiver. Odd spiste atten. Han og jeg var
kamerater. Odd var lang og tynn, og keeper på
fotballaget. Jeg spilte spiss og scora mange
mål. Fotball var gøy. Vi spilte nesten hver dag.
En gang spilte vi mot badegjestene fra Nøtterø
og slo dem. Etterpå sang vi Seieren er vår mens
Odd marsjerte foran med ballen under armen.

At vi har en grønn mann på
Hudøy er noe alle vet. Kanskje
også en blå mann til og med.
Men hvem er denne HVITE
karen her???

Vi bygde hytter også, og bada. Hver dag bada
vi. Det var alltid med en lærer da vi bada. Noen
ganger sneik vi oss ned til vannet og tjuvbada.
Ingen oppdaga oss, men en annen ble tatt. Han
fikk innestraff, og måtte være på sovesalen en
hel dag.
På spesielle dager måtte vi hjelpe til på
kjøkkenet. Da henta vi vann og ved, eller
skrelte poteter. Og fikk svisker. Noen ganger
kjeks. En gang ble jeg og Odd sendt ned i
kjelleren for å hente noe. Da rappa vi med oss
rosiner. De spiste vi i skauen seinere. En av
gutta hadde en dag rappa fyrstikker fra en
arbeidskar, og da kokte vi krabber vi hadde
fanga. Etterpå spiste vi dem. De smakte godt.
Men litt salt, for vi hadde kokt dem i saltvann.
Om kvelden tenkte jeg på den krabba. Hvordan
den hadde vært levende et sekund og død det
neste. Helt død.

Den første som
bodde på Hudøy var
en mann som het
Kolbjørn i 1528

Tantene var snille. Kokka var svær, og husmor
lot som hun var streng, men hun var egentlig
snill. Det kunne vi se i øya hennes. Jeg likte
tante Mimi best. Hun hjalp meg med å skrive
hjem, og hvis det var noe som skulle gjøres, så
spurte hun alltid meg. Hun var pen. Hun var der
begge årene. Og da vi skulle reise, grein vi litt
begge to.
En glad gutt på Hudøy i gamle dager

Det er det jeg husker. Det var innmari fint på
Hudøy.”

Ny, eventyrlig bok om Hudøy!
Ildsjelene ved Løren SFO har laget en fantastisk bok basert på virkelige hendelser fra Hudøyturene
1999-2003 og historiene om Kaptein Krok, Den Grønne Mannen, Else, Den Forbløffende Blå Ballerina
og andre Hudøyskapninger. Dette er en bok som kan vekke minner om turene, vennskap og
opplevelser både i nåtid og i fremtiden.
"Kampen om Hudøy" er en hyllest til alle som har bidratt til å gjøre Hudøyturene til en spesiell
begivenhet i hverdagen vår. Boka kan bestilles på Løren SFO og koster kr. 200,-.
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VÅRT EGET FLAGG!
Takket være iherdig innsats fra barn og voksne
(Eddie) kan Løren SFO i år heise sitt eget, FLOTTE
flagg i stanga på Hudøy. Flagget måler hele 5 x 3,6
meter!!! Dermed er det sannsynligvis større enn
gulvet på rommet ditt der du bor!
Bildene på flagget er valgt ut etter en konkurranse
som ble avholdt i alle klassene ved Løren skole i
2004. Hovedmotivet er tegnet av Caroline i 6A,
Kaptein Krok og Else i båten er tegnet av Karianne
Aanestad i 7. klasse, og Løreneika er tegnet av
Jingelin og Cecilie i 6B.
Eddie Rudolph har hat jobben med å sette sammen og
produsere flagget, godt assistert av sine to barn
Christopher og Michelle.
VI GLEDER OSS TIL Å HEISE FLAGGET TIL TOPPS!

LØRENBARNAS HUDØYSANG
Melodi: Norge i rødt, hvitt og blått…

Refreng (ved flaggheis):

JA, LØRENBARNA DRAR PÅ TUR

JA, SÅ HEISER VI FLAGGET TIL ÆRE

MED BUSS OG BÅT OG JOGGESKO
- TIL MYGG OG UTEDO!
TIL HUDØY, DET ER DRØMMEN VÅR
- ET KJEMPESTED PÅ DENNE JORD

- FOR DEN ØYA SOM VI SYNS ER FLOTT
DET ER HER ALLE SAMMEN VIL VÆRE,
FOR PÅ HUDØY DER HAR VI DET GODT!!

I 1657 var det èn
hest og åtte kuer på
Hudøy. I 1723 var
det fortsatt én hest
der, forhåpentligvis
ikke den samme, og
seks kuer.

- DER FANTASIEN GROR.
VI SPILLER FOTBALL

Refreng (ved flagghal):

VI BADER OG LER

JA, NÅ STÅR VI OG MÅ FIRE FLAGGET

KOSER OSS MASSE, JA KAN VI ØNSKE MER?
SE DER FISKER EN RAMP NE' VED VANNET
MED EN VOKSEN SOM PASSER GODT PÅ.
KANSKJE KOMMER DET KRABBER I SPANNET,

FLOTTE DAGER PÅ HUDØY VI FIKK
TAKK FOR NÅ, TAKK TIL ALLE FOR LAGET
HUDØY - NESTE ÅR SEES VI PÅ NYTT!

- ELLER FINNER DEN HELLER EN TÅ??

RADIO HUDØY
Under sterk tvil finner redaksjonen det nødvendig å bekjentgjøre (evt. advare om) at Radio Hudøy
også i år vil forpeste ørene våre med masse mas og ulyder. Dette skjer på FM 87,5 under hele
oppholdet på øya. Redaksjonen ønsker å presisere at denne annonseringen er et resultat av en
beslutning fattet på et RENT redaksjonelt grunnlag av hensyn til allmenkringastningen.

Populært kalt Slepebrøler

3

HU
UD
DØ
ØY
YN
NY
Y TT TT
H

Lørdag
18.2005
juni 2005
Lørdag
18. juni

LE VER TE H AN T IL B AKE ALT GODTER IET?
Ubekreftede opplysninger
mottatt nylig kan tyde på at Den
Grønne Mannen er ute av form!
- Jeg fikk kun et kort glimt av ham,
men han virket tykk, og dessuten
peste han fælt, sier vår mann som
ønsker å være anonym.

Sniken og Snoken. Hold utkikk
etter disse simple godterityvene.

Som den kritiske redaksjon vi er
kan vi ikke utelukke at dette er ren
og skjær løgn spredd av Krok og
hans ondsinnede venner i for å
sverte Den Grønne Mannen sitt
gode navn og rykte.
Men, man kan ikke utelukke noen
ting. De av oss som var tilstede på
Hudøy i fjor vil huske at nettopp
Den Grønne Mannen var involvert
da godteriet til Lørenbarna, som var
blitt stjålet av Sniken og Snoken
(Kroks nye venner), ble reddet og
levert tilbake igjen. Kan det tenkes
at han beholdt noe selv, og har
stappet i seg dette i hele vinter?
Bildet over ble knipset på lang

I gamle dager var
Den Grønne Mannen tatt på fersk gjerning?

det viktigste ved
oppholdet på Hudøu

avstand, og det viser Den Grønne Mannen rundt alle
godterisekkene. Ser det ikke ut som om han strekker seg
ganske grådig ut etter en av sekkene?

å fete opp barna.

Redaksjonen ønsker selvfølgelig ikke å spekulere i om noe
uregelmessig kan ha funnet sted, men velger å avrunde saken
for denne gang med å nevne at det var opptil flere voksne som
klaget over at det var lite godteri. Særlig fruktkarameller,
Hubba bubba-tyggis og salte sild!

rett etter et måltid,

Derfor fikk ikke
barna gå ut og leke
men måtte hvile seg
først.

KAPTEIN KROKS SANG:
Jeg er Kaptein Krok
Hudøys egen sjørøversnok
Holder til på Fosforøy,
Så du ser aldri meg.
REFRENG:
Hurlum hei
Else og jeg
Vokter vår skatt
Som ingen får fatt på
Rei rom rå
Pass dere nå
Jeg er mann
Så det holder i bøtter og
spann.
Rundt i Hudøys
skumleste farvann
Raner jeg og røver jeg

REFRENG

Til barna fra Løren

Else er min
Deiligste dame
Hun pleier jeg å danse med,
Et hemmelig sted.

REFRENG

REFRENG
Inn på øya
I bukta til Else
Kommer jeg hver natt og
Besøker min skatt
REFRENG
Hvis det hender
At jeg mister skatten,
Da roper jeg ”Fy Søren”

Og når det lir mot
Den svarteste natten
Tar jeg tilbake
Sjørøverskatten
REFRENG
Barna fra Løren
Blir nok ganske sure,
Men Kaptein Krok han går det
Ikke an å lure
REFRENG
Krok i et lykkelig øyeblikk
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KLARER DERE DISSE OPPGAVENE?
FINN DE SKJULTE BYENE I TEKSTEN
a.

La det bli mellom oss =

b.

Bare kjeft og ingen ros lover jeg dere =

c.

Skal Oppland ha marked i år? =

d.

Alle trodde han var død for lenge siden =

e.

Hvis du ber generalen om det, sier han nok ja =

f.

Sorgene lar vi komme som de vil =

HJELP MUSA Å FINNE OSTEN SIN

FINN BY/STED/FYLKE
a.

Hva sa spøkelset da det skulle presentere seg?

b.

Mann over bord! Hva sa styrmannen?

c.

Hun så på månen. Han så på ……..

d.

Hva ville du gjøre med en hest på Nordpolen?

e.

Herr Vik brakk benet. Hva gjorde legen?

f.

Hva må en høydehopper over?

g.

Foran 17.maitog.

h.

Tåpelig dyreplass

i.

Er vi etter hardt arbeide.

j.

Stemme.

k.

Mannfolkstøkk.

l.

Utsultet holme

m.

Nyvasket bokstav.

KREATIV?
a.

Hvor mange fødselsdager har en gjennom
snittskvinne?

b.

Noen måneder har 30 dager, noen har 31 - hvor
mange har 28 dager?

c.

Hvis en lege ga deg 3 piller og ba deg ta en pille
hver halve time - når har du tatt den siste pillen?

d.

To menn spiller sjakk. De spiller 5 partier og vinner
like mange antall spill uten noen uavgjort. Hvordan
kan dette gå til?

e.

En arkeolog påsto at han hadde funnet noen gull

Løsninger presenteres i morgendagens avis
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UNDERHOLDNING

Mor: - Hvor er karakterboka di?
Per: - Jeg lånte den bort til Ole.
Mor: - Hvorfor det?
Per: - Han skulle skremme foreldrene sine.
Mattelæreren til elevene sine:
- Hvis dere ikke blir flinkere, blir jeg nødt til å
stryke 90 prosent av dere.
- 90 prosent, sa en av elevene, - er vi virkelig så
mange?
Lille Ole forteller til mamma:
- I går ble Anders sendt hjem fra skolen fordi han
ikke hadde vasket seg.
- Jasså, hjalp det da?
- I dag kom hele klassen uvasket.
- Mor, i dag har vi lært mange nye ord på skolen
- Å, hvordan da?
- Jo, læreren gikk på trynet i dørstokken.

a.

Hvem eier alle dyrene i
Hundremeterskogen?

b.

Hvilke dyr i
Hundremeterskogen er
veldig flinke til å falle?

c.

Hva er det tigergutter liker å
spise?

d.

Hva heter skogen der Ronja
Røverdatter bor?

Hørt på svensk gatekjøkken:
- En cheeseburger, takk!
- Dessverre, det har vi ikke.
- OK, la meg få en hamburger, da.
- Greit. Med eller uten ost?

e.

Fra hvilken by kommer
fotballklubben Rosenborg?

f.

Hvem har skrevet bøkene
om Mormor og de åtte
ungene?

Hørt i Sverige:
- Hvorfor har du tatt med paraplyen i dusjen?
- Jeg har glemt håndkleet.

g.

Hva het de to mennene
som gikk rundt i Norge og
samlet folkeeventyr?

h.

Hva heter søsteren til Emil?

i.

Hva heter gården som Emil
bor på?

j.

Hva gjemmer Emil i vesken
til fru Petrell?

På restauranten:
- Serverer De høns her?
- Vi serverer hvem som helst, vær så god å sitte
ned.

k.

Hvem regnes som den
første norske kongen?

l.

Hven var konge i Norge før
kong Harald?

Hvordan kan man gjenkjenne en dum sjørøver?
Han har lapp på begge øynene.

m.

Hvilken klubb spiller John
Arne Riise for?

n.

Fra hvilket land kommer
Zinedine Zidane?

o.

Hva heter Norges høyeste
fjell?

p.

Hva er Glomma?

q.

Hva er Sølvguttene?

Fruen hos legen:
- Min mann sitter hele dagen og fisker i badekaret.
Hva skal jeg gjøre med det?
- Vi får vel legge ham inn på sykehuset, sa legen.
Fruen bekymret:
- Ja, men vi behøver jo fisken
- Hva har de for yrke?
- Jeg er gateselger.
- Så interessant, hva koster en gate nå for tiden?

Lille Ole til moren:
- Mamma, vokser pappa fremdeles?
- Nei, hvorfor spør du om det?
- Jo, for hodet hans har begynt å stikke opp
gjennom håret.

SVARENE
a) Kristoffer Robin b) Jagularer
c) Tran (eller matekstrakt)
d) Mattisskogen e) Trondheim
f) Anne-Cath. Vestly
g) Asbjørnsen og Moe h) Ida
i) Katthult j) En mus k) Harald
Hårfagre l) Kong Olav 5 m)
Liverpool
n) Frankrike o) Galdhøpiggen

Læreren: - Hvorfor kommer du så sent på
skolen?
Per: - Det var så glatt at hver gang jeg tok ett
skritt fram, sklei jeg to tilbake.
Læreren: - Men hvordan kom du hit da?
Per: - Jeg snudde meg og gikk baklengs.

QUIZ
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