
Hudøynytt 
Skattejakt på øya i dag! 

Stor ståhei over hele øya i 
dag tidlig. Helt tilfeldig ble 
det funnet en mengde skat-
tekart, og alle som en luktet 
de av gammel kaffe. 

Ekspedisjoner ble sendt ut 
mot horisonten og innover 
på øya, og etter hvert fant 

ivrige skattejegere skatte-
kister fulle av gull, sølv og 
godteri. 

Det er ingen tvil om at det-
te muligens er noe Krok har 
gravd ned med tanke på 
pensjon - en slags obligato-
risk tjenestepensjon. 

- Vi har bare en mistenkt i 
saken, siden den mistenkte 
har heist sitt eget, sorte 
flagg i flaggstanga sier Pål. 
Men hevnen er søt og Løren-
folket vil ikke la seg kneb-
les. En storstilt leteaksjon 
er satt i gang for å finne 
igjen Hudøyflagget. Roa- og 

Høgdaunger 
rappa Kroks 
flagg fra flagg-
stanga og deko-
rerte det med 
ertemeldinger 
til Krok, før de 
igjen heiste flagget til 
topps. Slik går det, Kroken, 

når du stjeler fra oss, og du 
kan vente deg mer! 
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Krok utfordrer Else, 
og Else ber Lørenbar-
na om hjelp. Se side 2 

Hudøyflagget rappa 

Aldri et år uten... 
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Leiravis for Løren SFOs Hudøytur 

Glade Lia-barn fant skattekart og skattekiste. Det var 
Arvin som fant kartet. 

Jenny fant kartet på Høg-
da, godt hjulpet av f.v. 
Øyvind, Sverre, André, 
Jesper, Håkon og Grunde 
(som ikke var med på bildet) 

Skattekartet 



Svindler’n Kjell Kjetting  

Kjell Kjetting er en fyr som bor like 
ved Verdens Ende. Han selger kjetting-
er og sånt, men er kjent for å være en 
svindler. Han finner nemlig gamle og 
rustne kjettinger etter forliste skip i 
Daumannsbukta, og de er så dårlige at 
de ikke holder særlig lenge. Men han 
selger dem som nye! En gang hadde 
Ballerinaen klart å fange Kaptein Krok 
og Else og holdt dem fanget på øya 
Eneboer’n. Men Ballerinaen hadde uhel-

digvis handlet kjetting hos Kjell Kjet-
ting, og Krok og Else klarte å bryte opp 
den dårlige kjettingen og rømte. Slei-
ping. 

Kjetting er nylig sett i området, og 
ryktes å planlegge nye svindeltokter. 

Blir man bitt av flått eller skaubjønn 
som det også heter, må man fjerne den 
ved å ta tak så nær flåttens hode som 
mulig med en pinsett som man vrir 
rundt. Hvis man får rødt utslett eller 
føler seg uvel og får feber, må man 
kontakte lege. 

Ballerinaene har vært på besøk  
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De Tre Trillende Trallende Ballerina 
Trubadurene tok seg en runde til alle 
husene i dag, og de hadde med utford-
ringer til barna. Målet er at Hudøybar-
na skal satse skikkelig på tirsdag kl.16 
og vinne over Krok, slik at øya ikke 
kommer i hans hender. 

Et av husene fikk oppgaven å velge ut 
den som kan prompe med høyest lyd og 
vondest lukt i konkurranse med Krok på 
tirsdag - Skyskiting. En annen oppgave 
var å velge ut et av barna som er bedre 
enn sjørøverne til å skremme, nemlig 
Skrekkskremming med skru! 

Oppgavene 
1. Skrekkskremming med skru 
2. Sjørøversang 
3. Skyskiting 
4. Sjangling 
5. Skriking med spennfart  

Overalt på øya er det funnet spor av 
Den Grønne Mannen. 

Tydelige avtrykk på vegger og trær er 
observert. 

Noen hevder faktisk å ha sett ham, og 
redaksjonen har fått overlevert over-
bevisende bildemateriale som gir enty-
dig bevis på at Den Grønne Mannen er 
på Hudøy. 

Vi oppfordrer Lørenfolket til å være på 
vakt, og sjekke ekstra godt i grønne 
områder. 

De Tre Trillende Trallende Ballerinaene demonstrerer Skrekkskremming med Skru! 

På Støa fikk Ballerinaene pannekaker 
med syltetøy og kanelsnurrer..  

Sikre spor etter 
Den Grønne Mannen 

Hudøynytts 
førstehjelpstips: 
Flåttbitt 

Husk: 
Sjekk barna for flåttbitt 
hver kveld! 

Været mandag: 

Overskyet fra 
morgenen, 17 gra-
der i lufta. Utrygt for regn 
om ettermiddagen. 

Hvem eier alle kuene i Saudi 
Arabia - Milksjeiken, selv-
følgelig! 



Det ble Gro! 

Bomber, granater og bading på Hudøy 

“Her kan d u plasserere en interessant  set ning eller  et  interessant  sit at fra artikkelen for å fange leserens oppmerksomhet .” 
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Ikke veldig vitenskapelig dokumentert, 
men etter en rask spørreundersøkelse  

 

 

på Støa var det enighet om at det var 
18 grader i vannet. Litt småkaldt med 
en gang, og supert etterpå. 

Gro Høyvik har vært midlertidig rek-
tor på Løren Skole siden rett før jul. 
Nå er hun fast ansatt.  

Siden det ble klart at Trond Evensen 
vil ta fatt på andre oppgaver for ut-
danningsetaten, ble rektorstillingen 
utlyst i mai. Hudøynytt kan, som første 
avis i Norge, fortelle at Gro Høyvik nå 
er fast ansatt som rektor ved Løren 
Skole. 

-Jeg gleder meg til å fortsette det 

arbeidet vi har startet på Løren. Det 
viktigste nå er å få ferdig gruppene 
som skal fungere sammen fra høsten. 
Elevene skal få vite hvem de er på 
gruppe med på torsdag. Deretter skal 
vi ferdigstille timeplanen for høsten, 
forteller Gro til avisen. 

Kommer til Hudøy 
For de som ønsker å gratulere Gro med 
rektorstillingen, så får de mulighet til 
det i dag. Hun kommer nemlig på besøk 
til Hudøy. 

Torsdag arrangerer lærerne avslut-
ningslunsj for Trond Evensen som takker 
av som rektor på Løren Skole, mens Gro 
Høyvik overtar stafettpinnen.  

Bomber og granater ! Gutta på Stranna bader vilt og uhemmet. 

Dobbel skru m/redningsvest på 
brygga 

Victoria fra Lia syntes vannet var 
deilig 

Sunita måtte avkjøle seg i varmen!. 

Friskuser tar morgenbad: Her er 
det Mona, hussjef på Støa, og 
Selin som er i vannet før kl.8, 
noen som slår den?  

”Pappa, det er kjempevarmt 
i vannet - DU kan da ikke 

være en pingle!” 



Jasså, dere trodde ikke noe på det... 

 

De voksne på Fryden-
lund og Østråt ut-
fordret hverandre til 
fotballkamp i dag. I 
tillegg til det rent 
sportslige, ble det 
lagt stor vekt på det 
estetiske. Nyt disse 
bildene. 

Fotballkamp, Frydenlund-Østråt 
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Arne Scheie har kom-
mentert alle VM i 
fotball siden 1974 på 
NRK. Nå skriver han 
til Lørenbarna i Hu-
døynytt. 

Arnes VM-spalte 
Brasil til sluttspill  

Brasil spilte en kjede-
lig 1.omgang og var 
heldige som ikke lå 
under for Australia 
før pause. 

Fire minutter ut i annen 
omgang tok Brasil ledelsen ved Adriano, 
og i siste ordinære spilleminutt fast-
satte innbytter Fred resultatet etter 
et stolpeskudd av Robinho. Til tross 
for at Brasil så langt ikke har imponert 
i mesterskapet, har de ikke sluppet inn 
mål. Det betyr at Brasil er videre til 
sluttspillet, uten å overbevise. 

Målvakten reddet Japan 
Japans målvakt Kawaguchi spilte en 
fantastisk kamp. Høydepunktet var da 
han reddet Kroatias straffespark i det 
22. minuttet. Kroatia var hakket bedre 
enn Japan, men klarte aldri å utnytte 
sitt spillemessige overtak. 

Frankrike sliter fremdeles 
Thierry Henry sendte Frankrike i le-
delsen over Sør-Korea allerede etter 9 
minutters spill. Da så det ut som om 
måltørken var over for det franske 
laget. Men 9 minutter før slutt utliknet 
Ji-Sung Park på det første angrepet 
mot mål for Sør-Korea. En dommertab-
be kan ha ødelagt for Frankrike. Pat-
rick Vieira nikket nemlig ballen så vidt 
over streken før den ble slått ut igjen 
på stillingen 1-0. 

I morgen sitter jeg på toget mellom 
München og Berlin mesteparten av da-
gen, mens jeg forbereder meg til tirs-
dagens kamp mellom Ecuador og Tysk-
land. 

Den japanske målvakten Kawaguchi red-
der straffespark fra Kroatia. 

Flere beboere på Hudøy har tvilt på 
at Arne Scheie er Hudøynytts repor-
ter under VM i fotball i Tyskland.  

For de som fremdeles tviler, oppford-
rer vi til å lytte på Radio Hudøy i dag kl 
18. Da kommenterer Erlend B og Petter 
fra Høgda kampen mellom Saudi-Arabia 
og Ukraina. I pausen intervjuer bar-
na fra Bukta Arne Scheie, direkte 
fra Berlin. Sindre og Ludvik fra 
Høgda kommenterer senere 1. om-
gang mellom Spania og Tunisia.  

kamp nr Kamp Resultat H U B
1 Japan – Kroatia 0 - 0 X
2 Brasil – Australia 2 - 0 X
3 Frankrike – Sør-Korea 1 - 1 X

Foreløpige tipperesultater 

Kokken Frode steikte 205 
vafler på Roa. - Det blir 
en stund til jeg spiser 

vafler igjen, sier Frode. 

Det var full krig på 
kjøkkenet på Støa - 
selv Hudøygeneral, 
Anne fikk unngjelde 



Fiskerinytt 

 

Dagens bursdagsbarn - vi gratulerer!! 
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Rolf Erik Wulff er utskremt medar-
beider fra Akers Avis Groruddalen. 
Han bidrar til Hudøynytt med denne 
spalten. 

Da jeg var på Hudøy som liten hadde 
vi høytlesning i sovesalen. Boken var 
spennende og het  ”Kong Salomos mi-
ner”. Da jeg var på Frydenlund i dag 
fant jeg boken fremdeles i bokhylla. 
Det vakte gode minner. Men sovesalen 
var forandret. Vi hadde åpen sal hvor 
sengene sto tett i tett. Nå er salen 
gjort om til flere rom – dumt! Men 
noen forandringer skjer jo på 40 år! 

Svar på Malaysiaoppgaven 
1. Kuala Lumpur. 2. Singapore. 3. Pe-

Rolfs spalte 

tronas Twin Towers. 4. Borneo. 5. Ro-
binson-ekspedisjonen. 

Dagens lille Malaysiske. Hva tror du 
”Saya Cinta Padamu” betyr? NB – husk 
jeg er forelsket! 

Carl Fredrik, Tor Gaute, Franz, Thor-
vald og Erlend i 5. kl fant en liten mus 
nede ved stranden! Først så Erlend en 
rask hårdott som løp rundt. Hårdotten 
forsvant under noen steiner, og Franz 
helte litt vann over steinene for å se 
om den kom ut. Det gjorde den, og nå 
var den en våt hårdott – men gutta så 
at det var en søt liten mus. Tor Gaute 
tok den opp i hånden sin og puttet den 
i en bøtte. Da Hudøynytt hadde tatt 
bilder ble musa rakst sluppet ut igjen, 
og den gikk (sikkert ganske fornøyd) 
tilbake til skogen.  

 

 

Ida fra Roa har fisket en rugg! 

Maria på Lia er 9 år i dag og skal feire med 
venninnene Marthe og Frida 

Emil på Frydenlund er 8 år i dag. 
Madeleine på Roa fyller 7 år i dag 

Musa på Støa 

Musa på Støa, så søt til å dø’a 
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12-åringene innrømmer at det har 
vært mye klining, men det er ingen 
som har vært kjærester. På spørsmål 
om hva som er poenget med å kline 
når man ikke er kjærester, svarer 
han rett og slett at det er deilig. 

Hudøynytt har jobbet intensivt med 
denne saken, og benyttet flere jour-
nalister. Blant dem 13 unge frilansere 
fra Roa. Til 6-åringene fra Roa for-
teller 12-åringene på Bukta om for-
skjellen på alminnelig kyssing og kli-
ning. 

-Et kyss er når munnene møtes og 
kontakttiden er maksimalt to sekun-
der. Alt over dette er alvorlig klining, 
sier Buktabeboerne. 

-Jeg blir SÅ kvalm av 7.-klassingene, 
dette kommer jeg aldri til å holde på 
med, avslutter frilansjournalist Sonia 
fra Roa.  

Det er tilløp til opprørsstemning på 
Bukta, etter at de voksne har inn-
ført klineforbud.  

Som Hudøynytt meldte i gårsdagens 
utgave, har det vært rykter om hef-
tig klining på Bukta. Ryktene er nå 
bekreftet etter at det er innført 
klineforbud. 

Vi står maktesløse ovenfor proble-
met, men gjør alt vi kan for å begren-
se omfanget. All klining er forbudt 
sier Lilly. Reaksjonen på forbudet lot 
ikke vente på seg. 

-Klineforbudet er skikkelig klø-
nete, teit og tåpelig, hevder ano-
nym 12-åring til Hudøynytt. Det 
er lærer Jonas Ringgard som får 
skylda for forbudet. 

Jonas bekref-
ter overfor 
Hudøynytt at 
det er han som 
står bak forbudet. 

-Det ble mye kli-
ning og det var på 
vei til å kunne ut-

arte. Vi har nedlagt et forbud nå, 
men kan komme til å revurdere dette 
dersom vi ser at det er ekte følelser 
inne i bildet. 

I vårt arbeid i saken med klineforbu-
det på Bukta, utførte Hudøynytt en 
omfattende meningsmåling om 
innslagspunktet for rødming. Bak-
grunnen var følgende: 

Dersom man utforsker om man er 
interessert i en gutt eller jente, og 
ikke har fortalt noen venner om det, 
hva er flauest? 

1.Å bli tatt på fersken i klining? 

2.Å bli tatt på fersken i leiing? 

Resultatet av 
meningsmå-
lingen var 
oppsiktsvek-
kende. Nøy-
aktig halvpar-
ten av 12-
åringene sy-
nes at det er 
flauest å bli 
tatt i klining, 
mens den andre halvparten synes det 
er flauest å bli tatt i leiing. De førs-
te begrunnet svaret sitt med at ven-
ner kunne leie hverandre. De andre 
begrunnet svaret sitt med at man 
kunne kysse uten å være kjærester, 
men dersom man leier – da er det 
ser(r)iøst. 

Klineforbud på Bukta  

Aldri et år uten... 

Viktige telefonnummer: 
Hudøygeneralen, Anne 
Mathisen: 922 044 77 
Visegeneralen, Marianne  
Rangsvåg: 91 66 28 17 

Hudøynytt-redaksjonen 
på Lia 
Rune, Anne, Ole og Svein 
Morten, Telefon: 40 200 210 

Jeg har mista stemmen min på fot-
ballbanen ved Østråt.  
Bims. Jeg er klar 

for en kjek-
kas nå. Haster!! 
Bill. mrk. ”Sommerbrud” 

 

Noen som er klar for en 
kjekkas? 
Bill.mrk. ”Hussjefen på 
Lia” 

Julie og 
Frikk, to 
hjerte-
knusere 
på Roa. 

Tapt og funnet Noen som passer 
for meg? 

Hva er flauest? 
klining eller leiing  

”En ektefelle er den fellen 
man går i når man gifter seg” 

www.lorensfo.net 

Dagsferske aviser kan leses daglig på www.lorensfo.net 

Selv trærne viser kjærlighet på øya 


