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ØKSNEVAD TIDENE
I DENNE UTGÅVA
Fire om dagen deira
Minipressa besøkjer
aktivitetane
Intervju med Trubadur
Ørjan
Lær dykk ord frå ei anna
dialekt

Bakerste rekke frå venstre: Lovise, Håvard, Astrid og Jenny
Fremste rekke frå venstre: Angelika og Ronja

FIRE OM
DAGEN DEIRA

hadde ho inga aning om kva dette
eigentleg var. Ikkje før ho møtte opp i
går, lærte ho at traktorpulling ikkje
eigentleg handla om at ein skulle dra

AV RONJA OG ANGELICA FRÅ
MINIPRESSEN

ein traktor etter seg. På aktiviteten

Astrid Lidal (22 år) frå NØFF

traktorpulling, men dei demonterte

byvandring på Bryne. Der

(alumnklubben i Nordland) hadde

også delar av ein traktor og fekk

lærte ho å lage sushi, noko

fugletitting som aktivitet i går. På

forklart korleis ein traktor eigentleg

som ikkje var så avansert som

dette kurset lærte ho om korleis ein

fungerer.

ho trudde på førehand. Meyer

held dei ikkje bare på med

har aldri lagd sushi før denne

sett ringmerker på fuglar. I tillegg
lærte ho seg nye fugleartar. -Eg har

Medan Paus var på traktopulling, var

aktiviteten, men ho har smakt

ikkje sett fuglar på denne måten før,

Pedersen på bowling på Bryne. Her

det før. Sjølv om det ikkje var

fortell ho minipressa. Ho har sett

koste han og dei andre deltakarane

så vanskeleg å lage sushi, er

fuglar før, men «i alle fall ikkje så

seg. Pedersen fekk ein dobbel strike

ho ikkje sikker på om ho kjem

nært». Alumnaren ser ikkje bort i frå at

under ein av omgangane. Det er ikkje

til å lage det igjen med det

ho vil gjere dette igjen ein gong.

rart at han klarar det når han har

fyrste. Grunnen er at fleire av

spele fleire gonger før i heime saman

ingrediensane har man

med vennar og familie.

nødvendigvis ikkje heime i

Frå Kulingen 4H i Troms kjem Jenny

skapet. Meyer fekk ete mykje

Paus (18 år) og Håvard E. Pedersen (17
år). Paus var i går på traktorpulling.

Lovise Meyer (19 år) frå Bodin 4H i

sushi, og aktiviteten enda

Før ho melde seg på aktiviteten

Nordland deltok i går på sushi og

med byvandring.

INTERVJU MED
TRUBADUR
ØRJAN

AV ODA OG ANNA FRÅ
MINIPRESSEN

Det er Trubadur Ørjan (29 år) som
var hovudinnslaget i går kveld. Han
spelte coverlåtar og skapte god
stemning!
Frå venstre: Angelica, Ronja, Mathias, Linus

MINIPRESSA
BESØKJER
AKTIVITETANE

Ørjan byrja å spele gitar då han var
som var deltakara på kurset fortalde
at dei mellom anna hadde lært nye
teknikkar for å skjere opp kjøttet.
Mange hadde også vore med på å

12 år, men spelte ute framfor
publikum før han vart 23 år.
Den låta han har covera som han er

slakta før.

mest fornøgd med er "Du er sola"

leirområdet i går var slakting og

Etterpå gjekk turen til

kjekkast å spela rockemusikk.

volleyball. Minipressa har vore ute og

volleyballbanen. Her var dei opptekne

sett på aktivitetane og dokumenterte

med litt forskjellige leikar, og hadde

det som har hendt. Fyrste stopp var

pause frå sjølve spelinga. Dei hadde

slaktinga. Me var ikkje tidlege nok til å

ein kort drikkepause, men den var

rekke å sjå sjølve slaktinga, men me

ikkje lang nok til at minipressen fekk

kom i tide til maten. Dei hadde grilla

snakke me dei. Etter pausa haldt dei

kjøt. I tillegg var mykje gode

fram med øvingar for å bli betre i

grønsaker. Me var også heldige å få sjå

volleyball. Det såg ut som om alle

dei to sauane som vart slakta. Dei

samen hadde det jillt.

To av aktivitetane som var på

av Plumbo. Ørjan synes det er

Ørjan har aldri gått i 4H, men han
har hørt om organisasjonen før.

LÆR DYKK ORD FRÅ
EI ANNA DIALEKT
AV LINUS OG MATHIAS FRÅ
MINIPRESSEN

Inne i tunområdet leita me etter
nokon med ei anna dialekt. Me sat oss

Mathias lurer på om dei har nokon

ned med eit bord kor det sit ein liten

dialektord som kan vere ukjende

gjeng med folk. Her sit Sivert (19) frå

for oss andre. Joar sa ordet reikte.

Agder og klubben A3, Joar (19) også

Det betyr å huska, eller som me seie

frå Agder og klubben Spiren, Joans

på jærsk å dissa. Eit anna ord han

(21) og Henrik (21) frå Troms og

kom på var ikodden som betyr

klubben AK Jurdtappen, Joakim (19)

ekorn. Dei frå Tromsø fortalde at

og Sigrid (15). Kva heitar dialekten

orda deira var lette å skjønne kva

dykkar? spurde Linus. Joakim snakkar

betyr. Elles hadde dei nokon ord

arendalsk, Joar snakkar gylandsk,

som ikkje er så passande å fortelje

Sivert snakkar veggdølsk og Jonas og

så dei kan de tenkje dykk til sjølv.

Henrik snakka tromsødialekt.

