ALDRI ET ÅR UTEN

”Noe av det vanskeligste som foreldre i det hele tatt
kommer ut for, er å få et barn til å forstå at 'Nei' er en
fullstendig setning. Ukjent (men klok)

H U D ØY N Y T T
Leiravis for Løren SFO 2005

7. ÅRGANG, MANDAG 20 . JUNI 2005

I DETTE NUMMERET:

HUDOL

NÅ BRAKER DET LØS MELLOM
SJØRØVERE OG LØRENFOLK!
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EDDIES
VÆRHJØRNE

I løpet av den siste tiden har
trakasseringen og mobbingen
fra Krok og sjørøverbanden
hans blitt verre og verre. Det
toppet seg sent i går kveld og
utover natten, hvor
sjørøverslynglenes herjinger
gikk hardt ut over både båter og
annet utstyr på øya.
- Dette har gått for langt! Det er helt tydelig
at de ønsker å bli kvitt Lørenfolkene for godt,
og de er villige til å ta i bruk sterke midler for
å nå sitt mål, sier Hudøygeneral Ane.
I et forsøk på å finne en løsning på
konflikten med sjørøverne tok derfor hun og
Pål i går med seg det hvite flagget for å
forhandle med Krok. - Forhandlingene var
vanskelige, og Krok oppførte seg som en
barnslig surpomp, sier Pål. Blant annet sto
han og rakk tunge til oss, mens han utstøtte
masse uforståelige gurglelyder. Da han
snudde seg og slapp en kjempepromp som
nesten blåste håret av oss, var det like før vi
brøt forhandlingene og gikk.

Hudøys skjebne skal avgjøres ved
sangkappleik mandag ettermiddag!

”Når månen står støtt i
syd-vest, da kan det bli
snøvær og fest”

Siden sjørøverne nektet å gi seg uten kamp
ble partene til slutt enige om at kampen ikke
skal foregå på slagmarken, men på
sangscenen! Konkurransen har fått navnet
Hudol,
Hudol og vinneren, altså den som synger
best, skal få bli på Hudøy.
For sjørøverne stiller blant annet Krok og
Blåskjegg, mens Pål og Marianne har spurt
Rosa Lux om hun vil representere
Lørengjengen. - Det er lite vi vet om
sjørøverne sine sangegenskaper, men det
skulle ikke overraske oss om den er en
smule rusten. Dersom selveste Rosa Lux
stiller for Løren har vi et godt håp om å

Pål og Hudøygeneral Ane på vei med det hvite flagget for å
forhandle med Krok.
Foto: Ukjent
Dommerpanelet består av to representanter fra sjørøverne
og to fra Løren. Alle Lørenbarn og - voksne er invitert til å se
på konkurransen, som finner sted mandag ettermiddag.
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LØRENFLAGGET HEIST PÅ HUDØY!
NOEN EKLERE?
Grunde fra 3 A har spist en
utrolig ekkel brødskive. Oppå
skiva hadde han en blanding
av brunost, nugatti, syltetøy og
ketchup!
Noen som slår denne?

KARA MED TIARA

Enkelte av lederne har slurvet
litt med solkremen, og pådratt
seg en underlig farge. Vi
anbefaler sun-block!

AnneAnne-Lene gråt og vi så mange andre
fuktige øyekroker da det helt nye HudøyHudøyflagget for første gang gikk til topps i går.

”Se der fisker en ramp ne’ ved vannet” ljomet
koret, som en liten stund hørtes ut som fem kor.
Men det var bare fint, for da fikk vi høre mye mer
musikk.

Den helt nye Hudøy-sangen tonet over
idrettsplassen og flaggheiser Morten ble så sliten
av å dra opp flagget at han måtte slippe en helt
ny Hudøy-promp, men det var det heldigvis ingen
som hørte inni all trompetfanfaren. Pål måtte
også gråte en skvett, men det var fordi Sylvana
hadde smuglet kløpulver opp i sokkene hans.

Ane holdt en flott tale, og gråt nesten litt hun
også. Etterpå håpet Morten at det ikke ville blåse
for mye, for flagget er så digert at han er redd
flaggstangen vil brekke.
Gi meg en H, brølte Ane, og 400 barn svarte H av
full hals. Til slutt ble det H-U-D-Ø-Y.
Så gikk de tøffeste og badet.

TAPT OG FUNNET
•

Curt på Roa mistet
yndlingsunderbuksen
sin på vei tilbake fra et
bad på Stranda i går.
Den er rosa, med små
grønne elefanter på.

•

AnneAnne-Lene har funnet
igjen stemmen sin! Den
kom tilbake helt av seg
selv, og dermed slipper
hun å dele ut en kos i
dusør.

•

Kaptein Blåskjegg
etterlyser de jentene
som i gårsdagens avis
påsto at de hadde
funnet litt av skjegget
hans. Dusør: To

SENSASJONELL OPPDAGELSE
Charlotte, Anniken og Heidi i 6A har funnet et hittil
ukjent dyr på Hudøy. Det er nemlig veldig mange
mus her på øya, men de tre særdeles oppvakte og
skarpsynte jentene har oppdaget at ingen av de
små grå-brune gnagerne har hale.
Dermed har zoologene i 6A avslørt den mystiske
musehalespiseren. De har ennå ikke sette det nye
dyret, men jakten fortsetter og vi i HudøyNytt håper
å kunne bringe et bilde av den før årets hudøytur er
omme.
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EN VÅT OG FARGERIK OPPLEVELSE
Det ble luktet, smakt, klasket, malt og mye, mye mer da 1. - 4. klasse i går gjennomførte sitt etter hvert så tradisjonsrike OLIADEN. Innsatsen
fra barna var suveren, kanskje den beste noensinne! Under der du noen av høydepunktene fra årets arrangement.

En lystig og seierssikker gjeng fra Lia
Her skulle det luktes, og denne karen klarte alle!

Anita fra Roa har kanskje
overdrevet ørlite grann med
sminken i dag?

Her var det samarbeid som telte, og det
klarte disse utmerket.

En melete og klissen opplevelse for de fleste. ”Jeg
synes det smaker godt, jeg” mente Anders fra Roa.

ALLE I KLASSE 1 A OG 1 B HAR BADET!
Det meldes fra Østråt at samtlige av barna
der har vært i vannet og badet.— Barna var
kjempetøffe, og trosset både sterk kulde og
ualminnelig sultne krabber, forteller Marianne
fra SFO.

Majken 3 A fikk inn en skikkelig
fulltreffer på vannballongen.
Eller var det omvendt?

Kan dette være ny rekord?

Synes du kler den barten, vi, Marianne.

Her det én som ikke har forstått leken...

Mmmmmm, mel er godt!
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DRAMATISK FOTBALLKAMP

FANT LAKRISROT

Gårsdagens viktigste
sportsbegivenhet fant sted på
Hudøy, da 6. og 7. klasse satte
hverandre i stevne. En annen
fotballkamp som fant sted i
England omtrent på samme tid
måtte dermed finne seg i å
havne i skyggen.
Kampen ble spilt på Høgda stadion
og ble et durabelig oppgjør mellom
ungdommelig pågangsmot fra Støa
City og durkdreven rutine hos
Stranna United. Støa fikk en ledelse
på 5-3 etter et jevnt oppgjør, men
Stranna klarte å hente inn ledelsen
slik at resultatet ble 6-6 etter
forlengelse. 7. klasse på Stranna
vant kampen etter en dramatisk
straffekonkurranse. Tilskuerne var

Ragnhild, Iselin,
Sandra S. og Nora fra 3 B har
funnet lakrisrot (det lille bildet).
Den smaker deilig lakris når man
tygger på den.
Det ryktes at representanter fra Vålerenga var til stede på øya
for å ta nærmere i øyesyn et par stortalenter fra Løren.
Imidlertid klarte ikke representantene å finne banen, så i
skuffelse dro de til Molde og kjøpte Magne Hoset i stedet. Så
snart sistnevnte har pakket alle beauty-bagene vil han bli å se
i bunnsjiktet i norsk fotball.

Det meldes for øvrig om en del
lakrisrot i sengene til Sniken og
Snoken, men det er fordi det har
gått hull på en pose med
lakrisbåter.
Håkon i 3 B fant også lakrisrot.

GODTERIFEST PÅ FRYDENLUND

VI GRATULERER

EN HYLLEST

Iver i 1C har vært
på sin første
godterifest på
Hudøy.
Han hjalp ivrig til
med å pynte til
festen, og gleder
seg til å fråtse i alt
det deilige
godteriet.
Pass på så du ikke
får vondt i magen.

Flere gratulasjoner:
- Charlotte i 3 A fylte 9 år i går
- Emil i 1. klasse fylte 7 år i går

GRATULERER MED DAGEN SOM VAR!

Alle på Lia gratulerer Maria med sin 8-års dag,
som ble behørig feiret med kake laget av Heidi og
Kristin! Og vi andre slutter oss også til
gratulasjonene.
Tina på SFO fyller 20 år
i dag!!! Alle på hele
Hudøy ønsker deg til
lykke med den store
dagen.
Et nytt sminkeskrin og
et speil kunne vært en
fin presang...

Lunch-sjefene på Lia (Kristin og
Heidi) er fantastiske! De sto på
kjøkkenet søndag formiddag
06.30 - 12.00 og lagde innbakte
horn til store og små. I følge
informerte kilder finnes ingen like!
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LØSNINGER PÅ GÅRSDAGENS OPPGAVER
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HJERNETRIM
A) I en by i Texas har 5% av befolkningen hemmelig
telefonnummer. Hvis du velger 100 vilkårlige
telefonnummer ut av denne byens telefonkatalog, og i
gjennomsnitt, hvor mange av disse vil være hemmelige
nummer?

B) En mann bodde i 20. etasje i et høyt boligkompleks.
Hver morgen tok han heisen fra leiligheten sin og ned
til utgangen i 1. etasje. Han gikk på jobb og hjem igjen
på ettermiddagen. Da tok han som vanlig heisen fra 1.
etasje og opp til 8 etasje, gikk av og gikk videre
trappene opp til 20. etasje.
Hvorfor tok han ikke heisen helt opp til leiligheten sin?

C) En mann tar en tønne som veier 20 kg og lager noe
i den. Den veier nå mindre enn 20 kg. Hva laget han i
tønna?

D) Hvis det tar Emil 3 timer å male et gjerde, og tar
Grunde 6 timer å utføre samme jobb, hvor lang tid vil
det ta å male samme gjerde hvis begge to jobber
sammen i deres normale arbeidstempo?

E) David var ute og gikk en tur da det begynte å regne.
Han hadde ikke paraply eller hodeplagg. Hans klær ble
gjennomvåte, men ikke et hår på hans hode ble fuktig.
Hvordan kunne dette gå til?

VINNER AV KONKURRANSEN
Vi spurte hva denne blomsten heter.
Riktig svar er natt og dag,
dag og en av de som
svarte riktig på dette er Selin Høgnes, 4 A.
Vi gratulerer så mye, og ønsker Selin
velkommen til redaksjonen på Roa for å
få overrakt sin velfortjente bukett med
natt og dag.

F) To fanger sitter i fengsel innelåst i en celle. Det er et
ulåst vindu høyt oppe i cellen. Uansett om de står på
senga eller oppå hverandre eller med andre
hjelpemidler som fantes i cella, så klarte de ikke å nå
opp til vinduet så de kunne flykte. De bestemte seg
derfor for å grave en tunnel ut i frihet, men ga opp da
det tok alt for lang tid. Plutselig finner den ene fangen
ut hvordan de kunne greie det allikevel. Hva var
planen?

G) Den 22. og 24. presidenten i USA hadde samme
mor og samme far, men var ikke brødre. Hvordan kan
Løsninger kommer i morgendagens avis.
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HA HA HA HA
Frøken: Mange barn blir født for tidlig.
Per: Da var jeg heldig, for jeg ble født akkurat
på fødselsdagen min.
Lille Tore: I dag skulle vi fortelle klassen hva
pappaen vår driver med.
Mamma: Hvordan gikk det da, gutten min?
Lille Tore: Det gikk kjempefint. Nå står
læreren utenfor sammen med politiet.
Jeg vil ikke på skolen i dag mor. Elevene bare
mobber meg og gir meg buksevann og hiver
matpakka mi i søplebøtta.
Ta deg sammen gutt. Husk at du er 54 år og
rektor på skolen.
Læreren: Hvilket uttrykk er mest brukt på
skolen, Peter?
Peter: Vet ikke.
Læreren: Helt riktig.
Farlig type:
Forsvaret sendte ut tsunami-varsel fra sin
base på Håøya i Oslofjorden i dag, da det ble
meldt om unormalt store bevegelser i
vannet i ytre oslofjord. Men det viste seg at
det bare var T ransport 1 (Bjørn) som var litt
uheldig med et stup og tok et skikkelig
mageplask.
Farlig type 2:
To skip gikk på grunn ved Hudøy i dag.
Årsaken var et rødt fyrtårn som skipperne
aldri hadde sett der før. Fyrtårnet viste seg å
være Anne-Lene som hadde vært litt for
lenge ute i sola uten å smøre seg.
Pappa: Olemann, pass deg for stolpen.
Olemann: Hvilken sto…

Læreren: Alle matematikkstykkene dine
er jo riktig! Det pleier de ikke å være
Eleven: Det er fordi pappa er så syk at
han ikke kunne hjelpe meg.
Telefon til lærerommet: Jeg tror det er
best at sønnen min blir hjemme fra
skolen i dag, han er ikke riktig frisk. Hvem
er det som ringer? Det er faren min…
Vet du hva man kaller en blondine med to
hjerneceller?
Gravid...

En ung dame sier til doktoren: - Du må
hjelpe meg, jeg har vondt over alt.
Hva mener du? Spør doktoren. Damen
pekte på sitt høyre kne med pekefingeren
og skrek i smerte. Så pekte hun på sitt
venstre kinn og skrek: - Au, det gjør så
vondt!
Hun pekte så på høyre øreflik: - Au, au,
au, til og med det gjør vondt!
Doktoren spør forsiktig: - Er du en naturlig
blondine? - Ja, hvordan det?
- Tenkte meg det, svarte doktoren. Du har
en forstuet finger.

HVEM ER DETTE?
Dagens konkurranse går ut på
å forsøke å se hvem det er
som befinner seg bak dette
groteske utseendet. Vi kan
røpe at vedkommende er kjent
av de fleste og atskillig penere
uten sminke.

Svaret leveres til redaksjonen
på Roa innen klokken åtte i
kveld.

Premien er en stor kos av
vedkommende på bildet. Hvis
du tør.
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