
Leiravis for Løren SFOs Hudøytur 
Hudøynytt 
Høgdajentene slo knockout på Blåskjegg 

Etter tre mislyk-
kede forsøk fra 
Kaptein Blåskjegg, 
på å finne tempoet 
i sin selvlagde 
sjørøverfunk, ble 
han disket og 
buuuet av scenen.  

Vi tror uansett ikke 
at Blåskjegg hadde 
hatt noen mulighet 
mot de fonetisk 
perfekt musikalske 
Høgdajentene. Det 
nytter heller ikke 
at Blåskjegg unn-
skylder seg med 
husbukk og annet 
utøy i trebeinet. 
Høgdajentene var 
rett og slett i en 
klasse for seg. 

Det er observert slukørede 
foreldre som må tilbake til 
hverdagen etter fire helt 
spesielle dager.  

Det skal nok bli godt å hvile 
seg litt i sin egen seng også, 
for å ha det så morsomt 
sammen med barna kan 

være ganske slitsomt.  Men 
en ting er sikkert – makan 
til opplevelse skal du lete 
lenge etter!  

De barna vi har snakket 
med er ikke i tvil om neste 
års tur, det blir aldri et 
år uten!! Vidar fra Støa er mer eller mind-

re reiseklar (illustrasjonsfoto)  
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Åtte på Hudøy: 
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somst? 

Vi har intervjuet 
Håkon fra Roa og 
barn fra de andre 
husene om hva som 
har vært det aller 
morsomste under 
oppholdet på Hudøy.  
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Litt deppa eller bare trøtt? 

Aldri et år uten... 
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Høgdajentene med selvlaget sang. Hanna Sofie, Susanne, Hannah, Lisa, 
Ragnhild, Sandra G., Sandra S., Nora, Iselin og Synne  



Det var duket for kamp i Hudøygata 7 i 
går kveld. Krok og hans tvilsomme kum-
paner hadde utfordret Lørenkidsa til 
sjørøverkamper. Det skulle som kjent 
konkurreres i de klassiske øvelsene:  

1. Skrekkskremming med skru 
2. Sjørøversang 

3. Skyskiting 
4. Sjangling 
5. Skriking med spennfart  
Etter fire øvelser var det likt mellom 
Elses hjelpere og Krokgjengen. Selv om 
Kroken sjøl hadde et formidabelt juk-
sebrøl, fant man ut at det hele bare 

var juks og fanteri fra Krokens side. 
Til alt overmål kom den Grønne Mannen 
og reddet dagen. Hudøy er fortsatt i 
Elses varetekt, og Lørengjengen er 
fortsatt hjertelig velkomne tilbake til 
neste år. 

Micro Jacobsen fra 
TV2½ intervjuer Ronaldo 
fra Lia, som til tross for 
skremmende innsats ikke 
klarte å overgå deltage-
ren fra Kjell’s Angels. 
Kjetting ble for sterk 
denne gangen. 

Juks og fanteri fra Krok 
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Kjell Kjetting hadde formen inne i Skrekkskremming med skru. Ubønnhørlig skremte han 
Fru Hildur Hjerteklapp Hiorth like lukt til havs.  

vart skræmt no ja!! 

Spenstige Fru Hildur 
Hjerteklapp Hiorth 
var utlånt fra Tjø-
me Aldershjem for 
å være skremmeob-
jekt i Skrekkskrem-
ming med skru. 



Wavy Dattne fra 
TV2½ var tydelig 
forvirret over sjørø-
verlovene fra 1723. 

Else jublet over den overveldende støtten fra Lørengjengen. 

Kristian fra Roa var skikkelig fornøyd med 
å få møte Sniken og Snoken. Legg merke 
til ansiktsuttrykket - tviler på at det 
lukter særlig godt i nærheten av de to 
typene. De vant jo skyskiting klart. 

Da det ble klart at opplegget til Krok var den reneste svindel, kom Hu-
døys snilleste vesen, Den Grønne Mannen og reddet dagen. 

Krok og gjengen slik vi har sett dem før - med 
halen mellom beina i den latterlige sjørø-
versjekta si. Hvem er bleiunger nå? 
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Mange av ungene hadde laget fanplakater for å støt-
te Else i kampen om Hudøy. Her er en gjeng fra Fry-
denlund. 

Blåskjegg leverte en skikkelig slett innsats i 
sjørøversang. Etter omtrent sju forsøk på å 
finne tempoet, ble han buet av scenen. 

Krok er jaget - Else ruler!! 



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

Spanias Raul header inn 1-1 

Ungene på Lia har i flere dager gått 
på salsakurs under kyndig ledelse av 
Hege. Tirsdag var det duket for fore-
stilling i spisesalen. Jubelen sto i ta-
ket blant foreldre og andre skuelyst-

ne etter inderlig pardans med ivrige 
hoftevrikk. Definitivt flest jenter, 
men de kuleste gutta hadde også kas-
tet seg på salsabølgen. 

Yariba!! på Lia!! 

Arnes VM-spalte 
Tyskland toger 
videre  
Med toppscorer Mi-
roslav Klose i spissen, 
kjørte Tyskland over 
Ecuador i VM. 

Husker dere jeg tippet 
at Klose kommer til å bli VMs toppsco-
rer? I går satte han inn to mål for 
Tyskland mot Ecuador i en kamp som 
Tyskland vant 3-0. Klose har nå fire 
mål så langt i VM. Det betyr at Tysk-
land vant gruppe A med ni poeng, foran 
Ecuador med seks poeng. Min drømme-
finale er fortsatt enten Argentina eller 
Brasil mot Tyskland. 

Sverige utliknet to ganger 
England har ikke slått Sverige i fotball 
siden 1968 og klarte det ikke i går hel-
ler. De ledet riktignok to ganger. Først 
utliknet Allbäck for Sverige i det som 
var VM-historiens scoring nummer 
2000. England gikk i fra nok en gang, 
men ett minutt før slutt utliknet Hen-
ke Larson til 2-2. Det betyr at Sverige 
møter Tyskland i åttedelsfinalen. 

Polen og Paraguay i betydningsløse 
kamper 
Polen slo Costa Rica 2-1, uten at dét 
hjalp polakkene. Begge lagene kan tak-
ke farvel etter gruppespillet. Likeledes 
vant Paraguay 2-0 Trinidad/Tobago, 
men også disse er ute av VM etter 
gruppespillet.  

Jeg ønsker dere lykke til med hjemrei-
sen. Fra i dag kan dere jo følge kampe-
ne selv på TV. Jeg håper dere har satt 
pris på mine små oppdateringer mens 
dere har vært på Hudøy. 

For ca. 100 år siden bodde det folk 
fast her på Hudøy, blant andre en 
gutt som het Aasmund. Aasmund gikk 
på skole på Tjøme, og brukte robåt til 
skolen både sommer og vinter.  

En stund var han det eneste barnet på 
øya, og hadde derfor ikke noen å leke 
med bortsett fra de voksne. En av de 
voksne var Josef på Eneboer’n 
(holmen som ligger utenfor Sletta). 
Der hadde han bygget seg et lite hus 
av rekved. Problemet hans var at han 
hadde laget det for kort, for dette 
var en lang mann.  Derfor saget han 
hull i veggen og bygget en liten kasse 
utenpå huset slik at han fikk plass til 
sengen sin. Han likte best å være for 

seg selv og truet folk som gikk i land 
på øya hans med øks! Aasmund der-
imot, fikk lov å komme. (Hentet fra 
boka ”Hudø – Bilder fra en barndom” 
av Aasmund Brynhildsen) 

Fra 1919 ble det startet feriekoloni 
på Hudøy. Ikke alle de fastboende var 
like glade for å bli invadert, men 
mange synes også det var fint med litt 
liv.   

De siste fastboende flyttet fra Hu-
døy i 1985. Husene vi bor i er bygget 
om fra gamle bolighus, og det finnes 
også ruiner på øya fra andre hus.  

Oslo kommune samarbeider i dag med 
Kirkens Bymisjon/Stiftelsen Hudøy 
om drift av feriekolonitilbudet. 

Litt fra Hudøy i gamle dager  
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Holmen Eneboer’n  utenfor Sletta (det 
egentlige navnet er Geitungsholmen) Ruiner like syd for Frydenlund 

Salsa på Lia. Her er Andrea og Omid i front 

Simen og Stian fra Lia 
vant tippekonkurransen 

Jevnt til siste kamp ble spilt i går 
kveld. Vinnerne prikket inn sju av ti 
kamper på Hudøynytts VM-kupong.  
Vi gratulerer! 



  
Håkon fra Roa 

Hmmm, jo det må være å 
besøke Kaptein Kroks 
hule på Fosforøya. 
 
 
 

Caroline fra Frydenlund 

Å være sammen med 
venner og å bade. Vann-

krigen mot Østråt var 
kjempemorsom. Vi vant. 

 
Semir fra Østråt 

Å bade og fiske krabber 
og spille fotball. Vannkri-
gen mot Frydenlund var 
også morsom. Vi vant. 

 
Stanley fra Lia 

Det morsomste har vært 
å være sammen med ven-

ner hele dagen og bade 
og spille fotball. 

 
Madeleine fra Høgda 

Å bade og å lete etter 
nye spor etter Kaptein 
Krok og Den Grønne Man-
nen. 

 
Sondre fra Støa 

Oliaden har vært det 
morsomste, særlig å sky-

te med luftgevær. 
 

Sigurd fra Stranna 

Det kuleste var fotball-
kampen mot Bukta, selv 
om vi tapte 1-9. 
 
 

Daniel fra Bukta 

Bading, fotball, gode 
venner, og ikke minst den 

gode maten. Kunne godt 
ha vært her i 5 dager til. 

Mer fra Den Grønne Mannen! 
Den Grønne Mannen har fått en bukett 
sommerblomster av jentene fra Støa, 

og det ble 
han så inn-
mari glad 
for at han 
skrev takke-
brev og 
ønsket dem 
velkommen 
hjem til Det 
Hule Treet. 
Der ventet 
det faktisk 
en pose med 
godteri til 
dem. Flere 

av jentene fra Støa har også funnet 
hår fra Den Grønne Mannen i Det Hule 
Treet. 

Indianere på Roa 
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Åtte på Hudøy: 
Hva har vært morsomst? 

Julie fra Støa har fun-
net hår fra Den Grønne 
Mannen. 

Randi, Ruth, Menal og Ruth fra Støa 
er i fyr og flamme – de har nemlig 
vært en tur i Det Hule Treet og  her 
er litt  hår  fra Den Grønne Mannen 
som Tina fant. 

onsdag 21. juni 

Flinke, kreative barn på Roa har malt på 20 m2 ler-
ret, og satt opp et flott indianertelt. 

Roa har fått en ny attraksjon. Indianere har slått leir 
på fotballbanen. 

Teltet var imidlertid tomt, så Roabarna kunne benyt-
tet teltet til den faste kveldslesningen. 

Dette satte en ekstra spiss på Annett og Ninas høyt-
lesning. 

Øyas lengste 
negler? 

Har Emma fra Roa øyas 
lengste negler? 

For å være sikker lagde 
Roabarna et brev til Krok 
hvor de hilste fra 1a, 
1b, 1c, Hasle-Løren og 
VIF, med klar beskjed 
om at Else måtte vinne. 

Klar beskjed! 



 

Tapt og funnet Noen som passer 
for meg? 

Intet tapt, intet funnet i går - men 
eieren av kameraet meldte seg. En 
suksesspalte med andre ord. 

Knut fra Bukta søker 
husvære med dame 
(husvennvære), som er 
flink til å vanne blomster. 

Bill mrk: ”Har egen kaktus” 

Hørt på øya: ”Det er bedre med en 
sur dame som er rettferdig, enn en 

blid dame som er urettferdig” 

lene på Lia, klokka tre natt til tirs-
dag, rett før tirsdagsavisen ble pub-
lisert til Internett. F.v. billedredak-
tør Anne, redaktør Rune, sportsjour-
nalist Svein Morten og vaktsjef Ole. 

Vi i Hudøynyttredaksjonen takker 
for oss, og siden vi ikke har gjort oss 
fortjent til bilde i avisa på noen an-
nen måte så tar vi med dette. Det er 
tatt i de utmerkede redaksjonsloka-

Alle klutene var godt fukta, 
da to staute karer ankom bukta. 

Dette har vi aldri opplevd før, 
tok vasken selv, med godt humør. 

Kaffen de serverte smakte godt. 
Tusen takk! Dette var flott. 

De har skjønt det, Jonas og Pål,  
fornøyde damer lager ikke skrål. 

Vi snakker Buktadamer… 
Vi snakker ekte kjærlighet... 

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 

Redaksjonen takker for seg 

Ekte kjærlighet? 

Dementi 1: Franz var med og fanget 
musa fra i går! 

Dementi 2: Det var ingen som øvde 
på skyskiting på utedassen Gjøa i går. 
Det var bare dogjest som kjærlig 
lokket frem en minifis fra en liten 
gaupeunge hun hadde funnet. 

Viktig melding: Magnus på bukta 
pakka i går matpakka si helt selv et-
ter lang tids streving. Buktadamene 
tar bølgen. 

Hudøygeneral Anne har stått i 
spissen for et fantastisk arrange-
ment, sjøl er hun mest opptatt av 
å takke alle andre: 

- Jeg vil først og fremst takke alle 
de fantastiske Lørenbarna. Jeg vil 
også takke de fantastiske foreldrene 
for de fantastiske barna de har. Så 
vil jeg få takke for alle de fantastis-
ke bidragsytere som gjør denne fan-
tastiske turen så fantastisk. 

Dagsferske aviser kunne leses daglig på www.lorensfo.net 

- Fantastiske dager på Hudøy 

STILLING LEDIG 

HUDØYGENERAL 
På årsmøtet i stiftelsen Aldri et år 
uten… til vinteren har du mulig-
heten til å ta over den fantastiske 
jobben til Anne. 

Buktadamene ble så henrykt over 
galante herrer at de skrev dette 
fabelaktige verset. 

Vi må også ha med et sporty bilde av 
visegeneral Marianne. 


