
Hudøynytt 
Barneombudet på Hudøy! 
Storfint besøk i går. Bar-
neombud Reidar Hjermann 
var æresgjest på øya i 
går, og var svært interes-
sert i å se hva vi driver 
med. 

Han hadde en masse spørs-
mål, og syntes egentlig at 
Hudøy-opplegget til Løren 
var så fantastisk at alle 
barn i Norge burde ha hatt 

dette tilbudet. Det 
er vi jo enige i.  

Reidar fikk servert 
velsmakende lunsj 
fra gourmetkjøkke-
net på Støa, og et-
terpå fikk han en 
omvisning – bl.a. på 
Oliadens gjørme-
post. 

Etter en utfordrende skatte-
jakt på glatte svaberg, ble 
en av Kroks siste skattekis-

ter funnet av 
Roagjengen. 
Jubelen sto i 
taket da 
innholdet 
viste seg å 
være det 
savnede Hu-
døyflagget. 
38 barn stil-
te opp til 

flaggbæring, og uoppfordret 
stemte de i med Ja vi elsker og 
Lørensangen, og marsjerte flag-
get hjem. Stolte barn og voksne 
har nå hengt opp Hudøyflagget 
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Promperap 6 

Radiotryne og 
andre på Oliaden 

Full dekning av gårs-
dagens begivenheter 
i Oliaden.  
Se sidene 2 og 3.  

Hudøyflagget funnet! 

Aldri et år uten... 

Årgang 8, 2006 

tirsdag 20. juni 

Leiravis for Løren SFOs Hudøytur 

Reidar fikk med seg denne Bukta-gjengen i Oliaden 

Barneombud Reidar Hjermann 
skulle ønske alle barn i Norge 
kunne oppleve noe av det sam-
me som Lørenbarna gjør på 
Hudøy 

Været 
tirsdag: 

Overskyet 
fra morgenen, 16-17 gra-
der i lufta. Utrygt for 
sol og regn om ettermid-
dagen. 



Super innsats i Oliaden! 
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Barna (og en del voksne) måtte gjen-
nom harde prøvelser i går i Oliaden. 

Første post var maling av fane eller 
konstruksjon av maskot, som måtte 
bæres gjennom hele løypa. 

Det var vannballonger som ble brukt 
som dusj, skyte på tomme bokser med 
luftgevær, ansiktsmaling, klatring i 

”Alle barn i Norge burde ha 
hatt dette tilbudet” 

Æksjn! 

Bøttebæring, Mathias, Markus Ferdi-
nand (bak) og Sheila fra Roa  Sigurd fra Høgda blir pyntet på 

nett, golf, sudoku og sist men ikke 
minst balansering på en Zalo-innsmurt 
tømmerstokk over et gjørmehull. Det 
var en del barn som måtte bade etter-
på. 

Josefine fra Støa får gode stilpoeng i sin ferd mot gjørmehavet 

Eirik fra Støa og Reidar 
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Pål - et skikkelig radiobabetryne 

Utfordrende Sudoku for Selin og Julie fra Staø 

Gutter i gitter fra Stranna 

Bendix fra Roa slo dobbel 
hole-in-one. Imponerende! 

Henning fra Frydenlund får en kalddusj 

Aida fra Støa - faller, faller ikke? 



På spørsmål fra Sindre, Jonas og 
Joakim fra Bukta, kunne Arne 
Scheie fortelle at han har hatt 
mange fotball- og ishockeyspillere 
fra Hasle/Løren som elever. Arne 
Scheie har nemlig vært lærer før 
han begynte som kommentator for 
NRK. 

På direkten fra en fortausrestaurant i 
Berlin, ble Arne intervjuet om alt mu-
lig av Radio Hudøys reportere. Etter 
mye spekulasjoner blant Lørenfolket, 
ønsket radioreporterne å få slått fast 
at det virkelig er Arne Scheie som 
skriver spalten i Hudøynytt. Dette 
kunne Scheie bekrefte. Hudøynytt-
redaksjonen kan 
fortelle at Ar-
nes rapport 
kommer inn 
hver kveld etter 
siste fotball-
kamp. 

Selv spilte Arne Scheie fotball for 
Skedsmo fra han var ganske liten til 
han ble 20 år. Det er fremdeles 4. 
divisjonslaget Skedsmo som er favo-
rittlaget. Internasjonalt holder han 
med Manchester United. 

I VM er drømmefinalen enten Argen-
tina eller Brasil mot hjemmelaget 
Tyskland. Han tror VMs toppscorer 
blir Tysklands Miroslav Klose. Han har 

så langt laget 
to mål. 

Arne Scheie 
berømmet de 
unge radiore-

porterne for gode spørsmål. Han hil-
ser til alle barna på Hudøy, og håper 
at spalten hans blir godt mottatt. 

Arne Scheie til Radio Hudøy: 
- Klart jeg kjenner Hasle-Løren 
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Etter mye spekulasjoner blant 
Lørenfolket, ønsket radioreporterne å 
få slått fast at det virkelig er Arne 

Scheie som skriver spalten i Hudøynytt 

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

Arnes VM-spalte 
Spania spurtet til 
sluttspill  
Spania – Tunisia, 3-1. 
Tunisia tok ledelsen 
allerede etter 8 mi-
nutter, og de holdt 
Spania lenge i kne før 
det løsnet for Raul og 
de andre stjernene. 

Først 19 minutter før slutt løsnet det 
for Spania. Raul satte inn en retur fra 
keeper. Fem minutter senere spilte 
Torres seg forbi målvakten fra Tunisia 
og økte ledelsen. Torres økte så til 3-1 
på straffe ett minutt på overtid. Spa-
nia er dermed klare for sluttspill i VM. 

Togo er ute 
Til tross for at Togo var best i 1. om-
gang, vant Sveits kampen med to mål. 
Alexander Frei satte ballen i mål etter 
15 minutter, mens Barnetta doblet 
minuttet før slutt. Sveits klarer seg 
med uavgjort mot Sør-Korea førstkom-
mende fredag for å avansere til 
sluttspillet. 

Ukraina slo tilbake 
Ukraina, som tidligere har tapt med 
fire mål mot Spania, slo hardt tilbake 
mot Saudi-Arabia i går. Saudia-Arabias 
landslagssjef hevdet på forhånd at 
Ukraina var et svakt lag, men måtte 
bite i seg den uttalelsen. Ukraina står 
dermed med tre poeng og 4-4 i målfor-
skjell, og har en god mulighet til å nå 
åttedelsfinale. 

I dag skal jeg kommentere en svært 
interessant kamp mellom Sør-
Amerikanske Ecuador mot hjemmelaget 
Tyskland. Det vil bli en festforestilling 
her i Berlin. 

Spanias Raul header inn 1-1 

Foreløpige tipperesultater Edith, Karin og Kristine tok turen til 
Hudøy i dag, og var skikkelig misun-
nelig på Hudøygjengen - det syns 
”vår” Astrid de har god grunn til. 

Joakim, Jonas og Sindre på direkten 
med Arne Scheie fra Berlin 

Under en skikkelig 
grisekamp på Fry-
denlund søndag 
kveld ble Dron-
ninga alvorlig ska-

det. 

Grisetak-
lingen 
endte 
med sy-
kehus besøk for Linda, som 
selvsagt ble journalskrevet 
under navnet ”Dronninga”. 

Dronninga fra Østråt 

Simen fra Lia leder så langt med fire rette 

kamp nr kamp Resultat H U B
4 Togo – Sveits 0 - 2 X
5 Saudi-Arabia – Ukraina 0 - 4 X
6 Spania – Tunisia 3 - 1 X

Lærerbesøk fra Løren 

Ballene kom skikkelig 
fort, sa Dronninga  



Godterifester over hele øya 
Det var stille som i en pietistisk Vest-
landsgudstjeneste da Roabarna entret 
spisesalen. 

I midten av rommet var langbordet 
dekket med en kvalmende mengde 
godteri. 

Barnas reaksjon på synet av alt godte-
riet var høyst overraskende for besku-
ende foreldre. 
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Rolf Erik Wulff er utskremt medar-
beider fra Akers Avis Groruddalen. 
Han bidrar til Hudøynytt med denne 
spalten. 

Nå er tiden inne for meg til å dra til-
bake til Løren. Jeg har hatt tre fan-
tastiske dager  – og det er like fint 
her nå som for 40 år siden. Da får 
dere kose dere videre – og så skal jeg 
skrive masse fint i Akers Avis Grorud-
dalen. 

Svaret på den lille malaysiske i går er: 
”Jeg elsker deg”. 

Mange har spurt hva min kommende 
kone heter og driver med. Navnet er 
Zaleha og hun foreleser i økonomi ved 
et av universitetene i Malaysia. 

Rolfs spalte 

Rektor Gro stortrivdes 
på øya 
Lørens nye rektor Gro Høyvik ble imponert da 
hun besøkte Hudøy i går. Etter at hun fikk på 
seg myggmiddel var hun klar for å se hva barna 
hennes måtte gjennom av utfordringer i Olia-
den. Dette er jo fantastisk, var kommentaren 
etter å ha tilbrakt en hel dag på Hudøy. 

Uten en lyd, trippende lett på tå, 
nærmet 40 usikre, undrende, barn seg 
det de selv sikkert ville beskrive som 
barnas eget Soria Moria. 

Dette er et minne som setter seg 
dypt i et barnesinn, og vi skjønner 
godt hvorfor godteribord er en av 
oppholdets mest fantastiske tradisjo-
ner. 

Dagens 
bursdagsbarn 

Charlotte og Boris, begge på Høgda, 
blir 10 år i dag - vi gratulerer! 

Rektor Gro Høyvik var spesielt for-
nøyd med dagens utgave av Hudøy-
nytt 

ANNONSE: 

Jeg sverger hevn!! 
I dag klokka 12  på Frydenlund 
Ann-Kristin 

Funnybunny Susann fra Frydenlund. Tobias, Sonja, Kristian, Hermann ved godteri-
bordet på Roa (øverst). Marte, Cecilie, Victoria og Jonas med godterirøde tunger. 



grusom lukt. Med seg har han Sindre, 
som fikk andreplass på Støa. 

Det går også rykter om at det øves 
iherdig også på Gjøa, der det er 
fanget opp voldsomme prompelyder 
fra utedoen. Sivert og Sindre kan 
med andre ord vente seg god støtte.  

Utfordringene som barna har fått 
krever, forberedelser. På Lia har de 
øvd seg på Skrekkskremming med 
Skru for å støtte Ronaldo som er Lias 
utvalgte i konkurransen. På Støa har 
barna øvd seg på heiarop for å støtte 
Sivert, som har fått den tvilsomme 
oppgaven å prompe superhøyt med 

På søndag fikk redaksjonen besøk av 
disse Frydenlundingene. Selv om det 
ble funnet flere skattekister denne 
dagen, var disse de eneste som skjøn-
te at lappen som lå i kista var del av et 
puslespill - hvor er de andre brikke-
ne? 

Forbereder seg til Krok-kamper 

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 

Et engangskamera av merke Kodak er 
levert til redaksjonen. 

Trenger å låne to stk. effektive 
vannvåpen i dag kl. 11.55 (Frydenlund) 
Ann-Kristin 

Ingen nye kontakt-
annonser i dag. Men 
spesielt hussjefen på Lia 
var litt misfornøyd med responsen på 
gårsdagens. Han vurderer et nytt bilde 
med mye hud i morgen. 

Tapt og funnet Noen som passer 
for meg? 

”Det er dumt å le av pappa 
når han er sinna på deg” 

www.lorensfo.net 

Fant del av Krok-brev 

Dagsferske aviser kan leses daglig på www.lorensfo.net 

Nora, Mathilde, Ellen, Rikke, Andrine, Marthe, Rakel, Jenny og Camilla fra 
Lia øver seg på skrekkskremming med skru foran det hule treet. 

Joakim, Evan, Max, Mohammad, Emil, 
Casper, Henning, Martin, Sander og 
Herman fra Frydenlund løste gåten 

Støas heiarop til 
Skyskiting i dag 

Sivert og Sindre sitter i et tre,  
de promper så mye at treet faller ned! 

GO SIVERT! Han har store promper, 
GO SIVERT! 

Han har gass i magen, GO SIVERT! 

Sivert og Krok sitter på en brygge,  
så promper Sivert så Krok må rygge, 

Han rygger og rygger til han detter 
fra kai,  
og lander i vannet og blir spist av en 
hai! 

GO SIVERT! Han har store promper, 
GO SIVERT! 

Han har gass i magen, GO SIVERT! 

Kyssing ved 
kjærlighetstreet 

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

Se de kysser ! 
Roabarna fant Kjærlighetstreet, og 
gutta benyttet anledningen tvert. 


