ALDRI ET ÅR UTEN

”Barn utsetter ikke til i morgen noe som kan forhindre dem
i å gå til sengs i kveld.” Jean-Charles
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7. ÅRGANG, SØNDAG 19. JUNI 2005

I DETTE NUMMERET:

KAPTEIN BLÅSKJEGG: PELL DERE VEKK!
Det var kaptein Blåskjegg som ble
fotografert utenfor Hudøy fredag
kveld. Avisas frittgående reporter
møtte sjørøveren seint i natt.

Blåskjegg var skikkelig grinete.

KAPTEIN
BLÅSKJEGG PÅ
HUDØY!
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KROK SETT PÅ
BRYGGA!
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GODTERITYVER
PÅ FERDE
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– Da kommer jeg og lager sjørøvermat av dere,
buldrer sjørøverkapteinen, før han snur og går inn i
kahytten. Mer ville han ikke si.

MYSTISK FUNN I
HUDØYS
SKOGER

4

Pål på SFO ser ingen grunn til å bli redd.

HJERNETRIM +
LØSNINGER PÅ
GÅRSDAGENS
KONKURRANSER

5

VITSER OG
KONKURRANSE

6

EDDIES
VÆRHJØRNE

– Pell dere vekk fra Hudøy!
Det er meldingen han sender til Løren-folket.
– Hva skjer hvis vi ikke gjør det? Spør vi Blåskjegg.

– Vi har full kontroll på disse typene. De må bare
prøve seg hvis de tør. Husk at vi er 400
mennesker her. Det vet sjørøverne veldig godt og
derfor er de også litt redde for å gå i land på
Hudøy. Nei, ta det med ro alle sammen – gå ut og
lek, ha det gøy, sier Pål. Hvis det er noen skal skal
pelle seg vekk, så er det sjørøverne.

Det er nå blitt bekreftet at Kaptein Blåskjegg
befinner seg på Hudøy. Men vil han lykkes i å
kaste Lørenbarna ut av Hudøy?
Foto: Båtmann Arild

REDAKTØREN BEKLAGER!
I gårsdagens avis kom vi i fare for å trykke en sak hvor
vi antydet at det fantes en blå mann på Hudøy.
Rasende lesere har fortalt oss at dette ikke er riktig.
Derimot finnes det en blå dame, bedre kjent som Den
Forbløffende Blå Ballerina, på øya. Hun er ikke dyrenes,
men barnas, beskytter.
”Når sola står opp i sør,
kan det ventes nedbør”

På vegne av våre lesere beklager vi den forvirring dette
har medført. Redaktøren lover å gjøre sitt beste for å se
forskjell på menn og kvinner i fremtiden.

ÅRETS FØRSTE HUDØYBADERE?
Hedda, Julie, Oda, Alexandra, Hanna, Selin,
Josephine og Amanda i 4. klasse.
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KROK SETT VED BRYGGA!

HUDØYS FØRSTE
TANN ER FELT!

Gayathry fra 1 C mistet en
tann i et dramatisk møte
med fjellet ved brygga. Men
hvor ble det av tanna???
Tannfeen må nå
underrettes om saken i et
brev, hun finner nok tanna
selv hvis hun leter godt.

Lørenbarna hadde ikke før så vidt
ankommet brygga før den sniken Krok
dukket opp i den ynkelig jolla si. Men det
spørs hvem som ble mest redd.
Der er’n! Der er’n!!!
Krok er en pyse!!!
Hudøyferga hadde ikke en gang kommet til kai
før ungene fikk øye på styggen selv: Kaptein
Krok. Den sleipe sjørøverkapteinen kom kjørende
i jolla si, men holdt seg på trygg avstand fra de

ER DETTE EN SJØPØLSE?
Eller kanskje en
ukjent type fisk?
Karoline (med K) og
Ingrid (med I) fra
6 B gjorde et
besynderlig funn i
vannkanten:
Gjenstanden var
lang og slimete, og
så ut til å inneholde
masse ekkelt gørr.
Er den spiselig? undret en på.

rasende ungene. Han knyttet neven og holdt den
truende mot Lørenbarna før han ga full gass og
forsvant utover fjorden.

OSLO BYMISJON PÅ
BESØK

- Jeg ble bilsyk i bussen, men kastet ikke opp fordi
jeg ville spare det til Krok, fortalt Herman i 1B.
Men den feige kapteinen stakk før den tøffe
førsteklassingen fikk spydd i jolla hans.
Også den grønne mannen ble sett ved brygga i
går, men han forsvant nesten med en gang. Det
var så vidt Marianne rakk å knipse et bilde av
ham.

OG SLIK SÅ DEN UT INNI...

I går hadde vi storfint besøk av
representanter for de som eier
Hudøy, nemlig Oslo Bymisjon.
Alle sammen var utrolig imponert
over hvor fint vi hadde det her, og
spesielt alle de fine barna fra
Løren.
De fikk også se avisen vår og
høre på Radio Hudøy—de ble
skikkelig imponerte!
Ane viste frem den nye Hudøyboka, og de syntes den var så fin
at de kjøpte TO eksemplarer.
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ER SNIKEN OG SNOKEN PÅ FERDE IGJEN?
Sist natt ble flere kiosker og butikker i
området ranet for alt godteri.
Politimester Baklås Ogslå sier at de
ikke har fanget tyvene ennå.
– Men mye tyder på at det kan være
Sniken og Snoken som igjen på ferde.
Nå har de ikke vist seg her i området
siden i fjor sommer, så vi har i grunnen
hatt det deilig og fredelig. Det er
imidlertid viktig at vi får arrestert disse
typene så raskt som mulig, før de kan
stjele mer. For oss lovlydig er det jo
ganske kjedelig med tomme
godterihyller, avslutter politimester
Ogslå.
Tips som kan føre til oppklaring av
godterityveriene sendes Enecelle

FLAGGSTANGA NEDE FOR TELLING

OLIADEN!

I forbindelse med opp telling av
flaggstenger på Hudøy ble øyas eneste
stang demontert. Da Pål hadde telt
stanga viste det seg at det ble
problemer med å reise den igjen. En
oppgitt Pål fortviler: - Slik det ser ut nå
er det ikke engang mulig å heise flagget
på halv stang.

I dag er det duket for Oliaden for alle
barna i 1.—4. klasse.
Det er ikke mye redaksjonen har fått
vite om hva som skal skje, men det vi
har fått høre er at det kommer til å bli
mange SPENNENDE og utfordrende
øvelser, og at det kan hende det blir en
fuktig dag. Mon tro hva de mener med
det?

Bekymringen brer nå om seg på Hudøy.
Vil det bli mulig å heise det nye flagget
vårt i dag kl. 10 som planlagt? Eller må
rett og slett transport 1 vikariere som

Og så er det noen som påstår at vi
kommer til å få se mange vakre
voksne mennesker!

ALLE I KLASSE 1 A OG 1 B HAR BADET!

SPOR ETTER BLÅ SKJEGG?

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.

Karina, Frid, Jasmin og Ingrid fra 6 A har funnet
spor etter Kaptein Blåskjegg! I skogen ved Roa
fant de en del av skjegget hans.

Kan dette være ny rekord?

VI ØNSKER ALLE SAMMEN LYKKE TIL!

Hvordan kan han ha mistet litt av skjegget sitt?
Har det utspilt seg en kamp på liv og død uten
av vi kjenner til det?
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MYSTISK FUNN I HUDØYS DYPE SKOGER
Hva gjør en nesten overgrodd
murkloss med noe som ligner
på en fengselslem langt inne i
skogen?

Til venstre ses Ada, Helene, Anita
og Majken i 3 A, som gjorde det
mystiske funnet.
Under et nærbilde av lemmen,
hva skjuler seg under her?

En modig barneekspedisjon gjorde
en brusommelig oppdagelse i går.
Midt inne i skogen fant de en
gammel mur. Og midt inne i denne
muren var det et hull. Hullet var
dekket med planker, og det var
bare så vidt de ikke ramlet oppi
hullet.
-Men hva gjør et hull i bakken midt
inne i skogen, undret barna og løp
rett hjem og hentet redaktør Jens.
Hva kunne det være?
Kan det være fangehullet til kaptein
Krok? Kan det være godtehullet til

Eller et hull i en båt? Redaktør Jens ble så redd at han løp helt
hjem til Roa. Men i morgen skal han ta med seg en veldig,
veldig modig ekspedisjon som består av Hannah, Ada og Curt
og mange andre og den største krokketkølla og se på hullet en
gang til.

SPORT OG DILL...
•

”Katastrofalt”, uttrykker Rekdal etter
det innlysende tapet for Viking i går.
Ja, velkommen etter Kjetil. Dette er
selvfølgelig noe alle oss med peiling på
fotball har visst lenge. Heia Lyn!!!

•

•

TAPT OG FUNNET
•

Han vil VELDIG gjerne ha den igjen!

•

Store forventninger til Oliaden
I dag braker Lørenbarnas årlige konkurranse, Oliaden, løs på Hudøy. Og først
ute i dyst er 1. til 4. klasse.—I år skal jeg
gi alt, sier en 2. klassing vi har snakket
med.—I fjor spiste jeg så mye mel at jeg
fikk vondt i magen og måtte bryte
konkurransen.

Ny rekort i sugerørimunnenstapping
20 år gamle Lukas Safranek satte på
den internasjonale festivalen i
Pelhrimov ny tjekkisk rekord i antall
sugerør i munnen på en gang. Hele 160
stykker ble stappet inn .

Martin i 6. klasse på Støa har mistet
sin Real Madrid bag.
Pål har mistet troen på Vålerenga
etter gårsdagens tap for Viking.
Han utlover en dusør på ett sesongkort
til alle Vålerengas hjemmekamper til
den som kan hjelpe han med å finne
igjen troen. En smålig pris for en nær mest uoverkommelig oppgave, spør du
oss.

•

Prince i 3 A og AnneAnne-Lene har mistet
stemmen
Sistnevnte lover en STOR kos til den
som kan hjelpe henne med å finne den
igjen.

Dette er de staute transportgutta
her på Hudøy. De syntes de hadde
så kule T-skjorter at de fortjente
en plass i avisa.
Og når ble traktorer så kule, da?
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LØSNINGER PÅ GÅRSDAGENS OPPGAVER
FINN DE SKJULTE BYENE I TEKSTEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

KRYSSORDET

La det bli melloM
M OSS
Bare kjeft og ingen rOS
OS LOver
jeg dere
LO
Skal Oppland HA MARked
i år?
MAR
Alle trodde han VAR DØd
DØ for lenge siden
Hvis du BER GENeralen
om det, sier han nok ja
GEN
Sorgene LAR VI Komme
som de vil
K

FINN BY/STED/FYLKE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Hva sa spøkelset da det skulle presentere seg?
BØ
Mann over bord! Hva sa styrmannen?
BERGEN
Hun så på månen. Han så på ……..
SOLA
Hva ville du gjøre med en hest på Nordpolen?
RISØR
Herr Vik brakk benet. Hva gjorde legen?
SPJELKAVIK
Hva må en høydehopper over?
LISTA
Foran 17.maitog.
FANA
Tåpelig dyreplass
DOMBÅS
Er vi etter hardt arbeide.
MØRE
Stemme.
RØST
Mannfolkstøkk.
KARASJOKK
Utsultet holme
MAGERØY
Nyvasket bokstav.

KREATIV?
a.
b.
c.

d.

d.

Hvor mange fødselsdager har en gjennomsnittskvinne? EN
Noen måneder har 30 dager, noen har 31 - hvor
mange har 28 dager? ALLE
Hvis en lege ga deg 3 piller og ba deg ta en pille
hver halve time - når har du tatt den siste pillen?
ETTER EN TIME
To menn spiller sjakk. De spiller 5 partier og vinner
like mange antall spill uten noen uavgjort. Hvordan
kan dette gå til?
DE SPILLER IKKE MED HVERANDRE
En arkeolog påsto at han hadde funnet noen gull
mynter fra år 46 før Kristus. Snakket han sant?
NEI, INGEN KUNNE VITE AT KRISTUS SKULLE BLI
FØDT OM 46 ÅR.

KONKURRANSE!
Hva heter denne
blomsten?
Svaret leveres til avisredaksjonen på Roa innen
søndag klokken åtte på
kvelden.

Vinneren får bildet i avisen
+ en pen bukett av denne
blomsten.
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HA HA HA HA
Hvorfor går du med en agurk på hodet?
Jeg gjør det hver onsdag!
Men det er da torsdag i dag?
HVA!!!!!!!! Alle må jo tro jeg er gal.
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KLARER DU DISSE?
Hvor mange byer og land kan du finne?

Sett ring rundt.

Kan du si meg navnet på et dyr?
Ja ”Kaffe”
”Men du Kaffe er ikke noe dyr”
Jo, ”Pappa sa i går at kaffen har blitt dyr”
I geografitimen spurte læreren Ole”: Hvor ligger
Vålerenga?
Ole svarte: De ligger snart sist i tabellen!!!!
Lastebilsjåføren nærmet seg krysset i god fart.
Fra venstre kom bussen med alle
Vålerngaspillerne, og fra høyre var det også klart.
Hørt om den dyslektiske elgen som satt i toppen
av et tre fordi han trodde han var skogens
kongle.
Har du hørt om svensken som døde da han
drakk melk, kua satt seg på’n
Hva sier et dyr som kan fly?
Svar: ”flaks, flaks, flaks”
Hva sier et udyr som kan fly?
Svar: ”Uflaks, uflaks, uflaks”
Hva sier enn gris som kan fly?
Svar: ”Griseflaks, griseflaks, griseflaks”
Læreren: ”Nevn et sjeldent dyr i Afrika”
Per: ”Isbjørn”
Læreren: ”Isbjørn?
Per: ”Ja, den er sjelden i Afrika!”

Løsninger kommer i
morgendagens avis.
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