
LEIRAVIS 2022

Slettås, 25.06.22

Vi tre har vært ute i felten og jobbet. Vi har intervjuet 
noen på ulike aktiviteter.

En liten hilsen fra Synne 
Romenstad (9 år) - Rendalen 4H, Inga Oline Breie 
Nystuen (9år) - Rendalen 4H, og Emilie Hasvi (12 år) 
Folldøl´n 4H.

Et par jegere fra New Jersey er ute i skogen 
når en av dem faller i bakken. Han ser ikke 
ut til å puste, og øynene hans ruller bakover 
inn i hodet. Den andre fyren fisker fram 
mobiltelefonen og ringer nødsentralen.

«Vennen min er død! Hva kan jeg gjøre?»

Operatøren sier i en beroligende tone:

«Bare slapp av, jeg er her for å hjelpe. Først, 
la oss forsikre oss om at han er død.»

Det blir stille, så høres et skudd. Jegerens 
stemme kommer tilbake i telefonen:

«Ok, og hva nå?»

Det var en gang en saug og en ku som kjedet 
seg så kom sauen Bernt bort til kua Josefine og 
sa «Skal vi dra til BÆrum?» Så sa kua Josefine: 
«Nei, jeg vil heller til MØre»

Det var en gang to tomater som gikk over en 
vei, og når begge kom over så sa tomaten 
Pepperoni: «Hei, du ødela vitsen!»

1. Lese 2. Sel 3. Sol 4. Rev 5. Ost
6. Skog 7. Oter 8. Elg 9. Ekorn 10. And

Lørdag morgen, etter at vi hadde sunget 
leirsangen, startet fagaktivitetene med at de 
kjedelige bussene kom og hentet medlemmene til 
ulike aktiviteter, mens den heldige gjengen som 
skulle på «En fartsfylt dag i motorparken» fikk 
skyss med elegante amerikanske bilder, men tak 
og andre uten tak. Den gule bilen var den kuleste, 
fordi gult er kult! 

Ta fram telefonen 
og scan meg, for 
en digital kopi av avisa :-)

SOLAVISA
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5 PÅ LEIR
Mia Tellebon Flatøy, 12 år - junior
Fjellrypa

Taco

Danse

Liv Evy A.H, 11 år - aspirant
Rendalen

Taco

Synge

Signe Haugaard Eskevik, 11 år - aspirant
Røyskayy

Taco

Synge

Stina Engerne, 11 år - aspirant
Jerven

Hamburger

Synge

Snorre Tøråsen, 69 år - leirsjef

Hamburger

Synge

VET DU FORSKJELLEN PÅ EN ELG OG BLÅBÆR?
NEI? DA KAN IKKE DU VÆRE MED PÅ JAKT. 
CA. HALVPARTEN ER KLARERT FOR JAKT TIL HØSTEN ;-) 

AKTIVITETER
Volleyball

dropskoking

sykurs

Lørdag var det strålende sol, og ved 
leirområdet var det to volleyballag som spilte 
volleyball. Her var det medlemmer fra flere klubber, og 
alle hadde volleyball som fagaktivitet. Vi fikk snakke 
med to av jentene som hadde valgt volleyball som 
fagaktivitet.

Hvorfor velgte dere denne aktiviteten?
- Fordi vi er ganske glad i volleyball. Det er vel-
dig gøy å spille volleyball igjen, fordi vi har ikke 
spilt på 3 år. I tillegg er det fin oppvarming til vi 
skal i semifinalen. 

Vi dro til samfunnshuset i Jordet, hvor en gjeng 
4Here lagde drops. Vi fikk smake på et grønt 
tuttifruttidrops, og det smakte veldig godt. Vi fikk 
også se litt på hvordan de lagde dropsene, og de 
måtte være veldig raske så ikke sukkerøtmassen 
stivnet. De jobbet to og to sammen, og på den ene 
gruppa var de tre. Når de var ferdig med å dele 
opp dropsene, satte de dropsene på kjøla for at de 
skulle stivne, og da ble det drops. 

Vi fikk snakke med Elina Viken, snart 11 år fra 
Rendalen 4H, som 
var med og ladge drops.

Hvorfor valgte du denne aktiviteten? 
- Jeg trodde det skulle bli gøy, og at jeg kunne 
lære noe nytt som jeg kan bruke hjemme. Når jeg 
kommer hjem kan jeg lære bort dette til klubben 
min.

Hva har dere lagd i dag?
- Vi har lagd drops og og karameller i ulike 
smaker og farger. Vi skal lage drops med smakene 
jordbær, lakris og tuttifrutti.

Hvilken smak er din favoritt? 
- Foreløpig har jeg bare smakt tuttifrutti, så da må 
det være favoritten min. 

Etter at vi var og snakket med de på dropsgrup-
pa gikk vi inn til sygruppa, der tre jenter satt og 
sydde i lag med to damer.

Vi fikk intervjue ei av jentene, og hun het Haya 
Masri (14 år), og kom fra Røyskatten 4H.

Hvorfor valgte du denne aktiviteten?
- Fordi jeg syns det er gøy å sy, og fordi jeg ville 
prøve noe nytt.

Hva skal du lage? 
- Ei veske 

Syr du for hånd eller med maskin?
- Symaskin

Denne gutten her var på kanotur i Ulvsjøen. Han 
har vært så heldig og få en gjedde på 0,8 kg.

Hva følte du når du fikk napp?
- Nå er det fisk, overraska. 

Var det tungt å dra den opp? 
- Nei

Hva skal du gjøre med fisken?
- Skjære den til file.

Bowling på Radison Blu

Hva liker dere best med volleyball?
- At det er en lagidrett der alle får bidra. Det gir 
mestringsfølelse å få til ting på bana, og det er fint 
å vinne som lag. 

Hva ønsker dere å lære mer om?
- Vi ønsker å lære fler teknikker og presisjon.

Eline Øverås (18 år) og Pernille Vesterhaug 
(17 år) , seniorer fra Jerven 4H

«Gjedd» hva jeg fikk!


