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ØKSNEVAD TIDENE
I DENNE UTGÅVA
Intervju med Rambukk
Minipressa besøkjer
aktivitetane:
* sminkekurs
* leirbuksemaling
* strikkekurs

INTERVJU MED
RAMBUKK

Bandmedlemane fortel at dei er frå 30
til 37 år gamle, og gutta i bandet
starta å spele frå dei var 10 - 16 år,
medan Maiken fyrst starta for ca 12 år

AV LINUS OG MATHIAS FRÅ
MINIPRESSA

sidan, når ho var 22 år.

Tysdag kveld var me så heldige å få

Maiken fortel at det ho liker best med

høyra rockebandet Rambukk opptre

å spele i band er at det er sosialt, at ho

på scena. Dei skapte god stemning, og

lærer og det at ho blir betre for kvar

Minipressa var heldige som fekk lov til

gong. Dei andre fortel at grunnen til at

å intervjue dei.

dei byrja å spela rock, var fordi når
foreldra deira satte på Hanne Bôel

Rambukk byrja som band for seks år

eller Oslo Gospelkor fekk dei lyst til å

sidan. Bandet bestod då av Maiken

høyra på og spele AC/DC og Guns ´N

Hobberstad på vokal, Lasse Fuglestad

Roses. For rock syns dei fengar og dei

på gitar og Kristoffer H. Lunde på

liker å lage møye lyd.

at han deltok på alle leirane

trommeslageren Kjell Arne Taksdal

Det er kun Kristoffer som har gått i 4H

av det jillaste han gjorde då

med. Ørjan Høyland, er det siste

sjølv, men han har fullført løpet og har

bandmedlemet. Han byrja for kort tid

plaketten. Han seier at han har gode

bass. For fem år sidan blei

sidan. Ørjan spelar gitar.

minner frå å vere på 4H-leir og
han kunne. 4H har vore noko
han var yngre.

Dette er eksempel på sminke frå
sminkekurset

Frå venstre: Solveig, Mia og Helene på sminkekurs

MINIPRESSA
BESØKJER
AKTIVITETAR
AV ODA, ANNA, RONJA OG
ANGELICA FRÅ MINIPRESSA
Inne i skulehuset var det tre

om ho kom til å fylle det inn med
fargar etterpå. Ingrid haldt på med ein
sau ho skulle ha på baklomma. Ho
viste oss også at ho frå før hadde male
Hello Kitty og namnet sitt. Signe (18)
frå Byåsen 4H i Trøndelag male nokre
flotte mønster i fine fargar for hand på

Frå venstre: Jonas og Jon Einar på
strikkekurs

buksa si. Minipressa syntest denne
buksa var spesielt fin.

aktivitetar; sminkekurs,
leirbuksemaling, og strikkekurs.

Siste aktivitet me var innom var

Fyrste turen gjekk innom

strikkekurset. Her var det mange

sminkekurset. Her trefte minipressa

jenter som strikka, men dei

Helene (16), Mia (16), og Solveig (15).

minipressen ynskte å snakke med var

Dei hadde reist heilt frå Buskerud og

gutane Jon Einar (16) og Jonas (17).

klubben Kryllingen 4H. På aktiviteten

Dei kom frå klubben Kvikk 4H i

hadde dei mellom anna lært tips for

Vestfold. Gutane var godt i gang med

kva ein skal sjå etter når ein kjøper

strikking av sitjeunderlag, men dei

sminke, samt tips til hudpleie som er

vart truleg ikkje ferdige i laupet av

ekstra viktig når ein brukar

kurset. Minipressa spurde gutane

hudsminke. Jentene anbefaler kurset

kvifor dei hadde valt å reise på

til dei som er interesserte i sminke, og

strikkekurs, og då svara dei ærleg at

dei sa at det var lærerikt og jillt.

dei var seine å melde seg på og difor

Her er Ingeborg som mel namnet sitt på
leribuksa

måtte dei på dette kurset. Jon Einar
Neste tur gjekk til leirbuksemaling.

sa at han ikkje kjem til å gjere ferdig

Her møtte minipressa Ingrid Linnéa

sitjeunderlaget heime for han er ikkje

(13) og Ingeborg (14) frå klubben

så glad i å strikke. Men gutane fortel

Sjøglimt 4H i Rogaland. Ingeborg

at om du likar å strikke så er dette den

heldt på å male på namnet sitt på

perfekte aktiviteten for deg.

Denne Hello Kittien er det Ingrid Linnéa
som har male

leirbuksa si, men ho var litt usikker på

Her kan dykk sjå det fine mønsteret Signe
har male på buksa si

