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God dag,
kjære leser!

Først og fremst vil jeg takke deg som kjøpte Flaskeposten! Er du en av dem som leser en annens avis, vil
jeg ikke takke deg. Du har nemlig snytt fattige barn i
Afrika for 30 kroner, og for fattige barn i Afrika kunne
de 30 kronene du nektet å betale betydd det siste lille
en familie trengte for å gi sitt barn en utdannelse. Men
nei, du er en av dem som velger å være egoistisk. En
av dem som bare tenker på sitt eget beste, selv om du
vet meget godt at du ikke kommer til å bruke de 25
kronene på noe fornuftig uansett. Forhåpentligvis har
jeg gitt deg som ikke kjøpte avisen selv dårlig samvittighet nå, slik at du slutter å lese og heller kjøper din
egen avis.
Jeg kunne brukt resten av dette stykket til å lange ut
snylterne, men nå vender jeg heller oppmerksomheten mot dere heldige eiere av et godt hjerte. Dere har
kjøpt en avis snekret sammen av de seks menneskene
under her og undertegnede. Fem av dem ble valgt til å
være med i redaksjonen, to av dem har kommet med
etter hvert som verdifulle forsterkninger. Her kan jeg komme med et
råd til det neste russekullet: Velg
en redaktør, ikke en redaksjon.

Da risikerer dere å få fem personer som ikke fungerer
sammen, og før dere vet ordet av det blir det ikke noe
avis i det hele tatt. Jeg hadde ingen problemer med
dette, og redaksjonen kunne fort hen blitt seende slik
ut uansett, men det kunne skjedd. Så la en valgt redaktør få velge sine egne medarbeidere.
Jeg må ikke glemme å takke min venn Magnus Tovsen for hjelp i tunge tider der det tæret på kreativitet
og effektivitet. Takk.
Hvorvidt dere kommer til å like avisen vår eller ei
kan jeg ikke svare på. Personlig er jeg ganske lei av den,
siden jeg har lest det meste av det som står i den et
utall ganger. Men jeg håper dere andre, dere som ikke
aner hva dere har i vente, kan sitte igjen med et smil
om munnen etter et par av skribleriene. Du har nemlig
ingen ingen angrerett, så hvis du vil ha pengene igjen
får vi heller møtes i retten. See ya’ll in court.
Nei, nå gidder jeg ikke mer. Snakkas kanakkas!
Koz og klemz til nesten alle fra redaktør
Martin Steffensen

i redaksjonen
Ingrid Bakkerud

Mange skulle kanskje til tider ønske det fantes en av og
på knapp, når det gjelder kjatra til denne jenta. Ingrid
er en vimse uten like, og er mesteparten av tiden både
uten lommebok og mobil. Hun har store dådyr øyne,
fyldige lepper og søte smilehull som hun har sjarmert
sin kjære Thomas med. Ingrid er en hellefant som benekter fakta, i og med at hun tilbringer så å si all tid i
sannidal.

Mikael Polden Bratlid

Freakal er en fet kis fra Sannidal. Til vanlig er han enten
å finne på ICA eller i bråk på byen. Mikael the Situation
smeller stadig til med uttrykk ingen bortsett fra ham
selv forstår, gjerne etterfulgt av en pinlig stillhet der
tilhørerne prøver å finne ut hva han egentlig sa. Han er
en kunnskapsrik og intelligent type, og derfor er han
også en du kan ha gode diskusjoner med. Disse to
momentene gir ham også gode forutsetninger for
den gode humoren han er i besittelse av.

Bragd: Svømte i sannidalsfjorden.
Sitat: Kan jeg låne en melding?

Bragd: Er i verdenstoppen i bråking.
Sitat: ”Jeg er klein.”

Mats Wang

Jeanette ”Bislett” Brubakken

Mats er en sær, men trivelig fyr, som gjerne sprader
rundt med brunprikkede hornbriller og stramme, svarte
bukser. Mats er hipster og trives med det. Han liker ting
som ingen andre liker, og er det mainstream, kan han
heller ikke like det. Han pleier å sitte på Jensemann og
drikke øl eller vin, mens han diskuterer ukjent musikk
med andre hipstere. Men for all del, ikke misforstå, han
er en svært likandes kar med god sans for humor og
annen moro.

Du finner henne på Stopp En Halv, uansett om det er
business or pleasure.
Som barn fant man henne som regel med nugattiboksen i hånda, men denne ble byttet ut med halvliteren
den dagen Jeanette fylte 18, og der har den vært siden.
For å si det mildt er Jeanette glad i å prate, og hun har
ingen problemer med å fortelle ting både fire og fem
ganger. Jeanette makes a long story short.
Denne spretne jenta er en smule lat i hverdagene, og
et dagligdags sitat er gjerne ”Mamma, kan du hente
meg?”. Men når helgen endelig kommer går hun gjerne
til verdens ende for et nachspiel.
Hun er, som de fleste vet, dattera til slakteren, men hun har uten tvil fått
utseende etter sin vakre mor. Skulle gjerne hatt en god avslutning, men spør
Jeanette, så kan hun uten tvil fortelle den selv.

Bragd: Har vært så mye på Jensemann at han har
begynt å ligne på Jensemann.
Sitat: ”Det gidder jeg faen ikke.”

Simen Blankenberg Vorsjord

Maria Carrasco

Hvis dere ikke allerede har lagt merke til det, bes dere
om å lese navnet til Simen en gang til. Det gjemmer
seg nemlig et fiffig ordspill der. Alle aviser har ordspill,
og derfor måtte også vi ha det. Men nok om det, og
over til Simen. Simen er en mann av to foreldre, han er
blant sine venner kjent for sin gode humor, sine mange
flotte stemmer (ekstremtmachomannemannstemmen
og flåklypafortellerstemmen han har dagen derpå, for
eksempel), sin gode musikksmak, sin sans for allsang,
piger og ikke minst øl.

Maria er kul. I følge henne selv. Er Maria uenig i noe er
det feil. Maria elsker å ha rett. Noe hun jo alltid også
har. Med sin opprinnelse i tacoland, følger også det
kjente chilenske temperamentet med. Maria startet
nyåret med en diett – noe som etter hennes mening
ikke er en diett, men en livsstil. Hennes største fiender
er pasta, poteter og brød. Maria er lykkelig med sin
samboer Johan, som er ni år eldre.
Sitat: Det er karbofisert.
Bragd: Skulle være elegant på høye hæler, men failet da
hun falt tre ganger.

Bragd: Ingen kommentar.
Sitat: ”Nå fikk jeg lyst på en øl… Skal vi ta oss en?”

2

Russeavisa 2011

Presidentens ord
Tradisjonen tro må jeg som russepresident skrive
et innlegg til den fantastiske russeavisen vår Flaskeposten. Men det skulle jo bare mangle ettersom
dette er et av de få kravene jeg har blitt tildelt som
russepresident, siden alle i styret har hjulpet til og
gjort dette til en fryd for meg. Så her kommer det
noen tanker om årets Kragerøruss.
Kragerørussen er engasjerte, sprudlende, originale
og motiverte.
Engasjementet viste vi på innsamlingsaksjonen
Krafttak mot kreft, hvor vi samlet inn 65.577,- til
forskning på kreftformer som få overlever, slik at
flere som får diagnosen kreft vil kunne overleve.
Vi viste også engasjement på solidaritetsdagen
som ble holdt den 14. april hvor alle arbeidet ulike
steder for å samle inn 300,- hver til et prosjekt i
Tanzania.
Dette er vi veldig stolte av og jeg vil bare si: BRA
jobbet alle sammen! Takk til alle som viste sin
støtte ved å være imøtekommende og hyggelige
mot våre bøssebærere, som kom tilbake med et
smil om munnen etter mange hyggelige møter med
Kragerøs innbyggere.
Det hjelper å gi så fortsett med det!

byen til nye høyder for turister og fastboende,
her i perlen blant kystbyene! Vi har også vist stor
originalitet ved å legge ”Rød dag” til en hverdag!
Har du hørt noe så fælt som å legge den på en
skolekveld? La oss si det sånn at festsjefene vi har
er harde på flaska, og som min mor sier: “queen of
the night, queen of the day”! Selvfølgelig kommer
vi på skolen dagen etter, det skulle jo bare mangle:
Vi må jo ha en plass til å sove ut rusen og ikke få
fravær på.
Vi er morgendagens helter, tro det eller ei!
Motiverte er russen i den grad at vi har fullført
tretten år med skolegang. Jeg gjentar: Tretten ÅR
med skolegang, men når det er sagt skal det også
sies at jeg selv vet at min motivasjon ligner
farlig mye på bensintanken på russebilen
vår som er tom. HELT tom.
Min norsklærer liker å sammenligne
eksamensperioden som de siste fem meterne på 60-meteren, altså innspurten,

mens jeg som har en tendens til å ta frem de mørke
sidene i skolesystemet, mener det er de fem siste
meterne som lærene kan gjøre livene våre så ulykkelige som de bare klarer for og skremme oss vekk
fra læreryrket som de selv var så uheldige å velge.
Takk for initiativet, men jeg tror vi klarer det helt
fint selv.
Gud, hjelp oss alle!
Sluttappellen lyder som så:
Lev livet for livet er nå, ikke bekymre deg for
morgendagen, for det er tiden vi har sammen i dag
som teller!

3 * SKÅL for russen 2011!
For de som fortsatt
står, vel å merke!

Vår sprudling viser vi ved personlighetene våre på
Kragerøs fire store barneskoler, hvor idrettslinjen
har vært for å holde aktivitetstime en gang i uken.
Men som russ flest viser vi også vår sprudlende
glede over å være ferdige med skolen over et glass
eller to med noe god, leskende drikke som ofte er
pakket inn i silkemyke bobler som smyger seg nedover halsen til en kilende følelse.
Skål for den som står!
Originaliteten vises under gründercampene. De
har blitt holdt under skolens regime, der flere har
vært til stor inspirasjon for hvordan vi kan utvikle

Tre på rad
Visste du at Signe Gøtterup er tredje orientalske russepresident
på rad? I det herrens år 1992 kom hun roende til Norge,
og i likhet med Stuart Little fant hun seg straks en familie å flytte inn
til. Signe har hele livet sitt hatt ett mål for øyet: Å bli
russepresident.
Allerede i barnehagealder begynte hun sin snikvalgkamp, en valgkamp som bare har vokst seg større og større i tråd med alderen.
Ryktene vil ha det til at Signe Gøtterup har brukt like mye penger på
valgkamp som Barack Obama, men hvorvidt dette er sant kan ikke
bekreftes. Presidentembetet har hun taklet med glans, noe alle som
stemte på henne også visste at hun ville gjøre! Grace Wickstrøm,
Herman Hepsø og Signe Gøtterup er de tre siste presidentene – det
er vel nesten gitt hvem som skal være Kragerørussens führer neste
år?

Visste du at Signe Gøtterup…
… fant opp hamburgeren?
… slo elleve hole-in-ones første gang
hun spilte golf?
… på 90-tallet brukte fem millioner
kroner på konjakk i året?
Hun var med det Hennesseys
største kunde.
… sin bursdag feires over hele
verden i form av festivaler, karnevaler og så videre?

Kalstadveien 7, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 19 88 - Mob. 908 92 588
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Vi er der når
festen er over!

Kom innom Kragerø Sparebank når russetiden er over og
spør oss om råd. Vi tilbyr deg fast kontaktperson i banken
og fordelsprogrammet Kragerø 18-34.
Alt får du gratis!
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17. MAI-DIKT
TIL RUSSEN
Søttende mai
Er vi selvfølgelig gla’ i
Hele dagen er så topp
At barna tåler å stå tidlig opp
En dag som denne
Skal de voksne være snille og ikke skjenne
17. mai skal kostholdet snues rundt
På nasjonaldagen er godteri sunt
Barna skal ha pølser, is og brus
De voksne kan få kake og litt kaffe i et krus
Denne dagen skal barna ha egne lommepenger
Mye mer enn de egentlig trenger
Under ”Ja, vi elsker” og noen taler bør barna være stille
Ellers kan de leke og herje som ville
Men bare så det er sagt
Skolemusikken må gå i takt
Både voksne og barn skal skyte salutter
De voksne med kanoner, barna med kinaputter
Russene kan være litt hese
Nå skal de hjem for å sove og lese
Lærerne er vekket, og folk setter pris
På russetog, russetale og russeavis
At dagen tar slutt kan være litt trist
Derfor må barna legge seg sist
Til minne om løsrivelse fra fremmede konger
Går vi med flagg, sløyfer og oppblåste ballonger
Marsjerer i tog, hygger oss med venner
Hedrer Eidsvoldforsamlingens bondemenner
Slik feirer vi det norske hus
Med en nasjonaldag i sus og dus
Men når vi går omkring pyntede og fine
Glemmer vi ikke dem som ga livene sine
I krig og konflikt, i slit og savn
Så denne dagen kunne komme i havn
Vi minnes krigsseilernes våte grav
Mens vi tumler rundt i et menneskehav
Kanskje streifer tankene gutter og jenter
Litt mindre heldige, på andre kontinenter
Kan hende er det noen blant oss her ida’
Som heller ikke har det så bra
Med samvittighet skal vi feirer vår Frihetsda’
Frihet vil jo alle ha
Alle omkring oss kan vi gratulere
Vår frihet burde gjelde mange flere
Vår frihet er faktisk så bra
At den fortjener et høyt HURRA

Mann i førtiårene
En mann i førtiårene ble natt til
søndag skallet ned av asfalten utenfor Lille Kragerø. Mannen, som er
en kjenning av politiet, ble fraktet i
sykebil til sykehuset, men ble utskrevet noen timer senere. I følge politiet
ønsker mannen å anmelde Statens
Vegvesen for blind vold.

Mine meninger om Central Hotel

Atte jeg syns at det derre hvite huset ved siden
av meny burde bli festlokale for ungdommen!
Det hadde vært kjempemoro og bra for ungdommen hvis alle kunne feste sammen. Karoline og
jeg kunne vært festsjefer og laget landets beste
parteys sammen!! Vi hadde ordnet skikkelig

mange bra DJ-er og hatt owafreshe remixkvelder
hele døgnet rundt !!;) Så jeg sier bare at det
burde Stoltenberg eller hva han heter bestemme
med en gang asså!!:-)
Marthe Rønning Klausen

PØLSESPESIALISTEN
TELEFON BUTIKK: 35 98 14 19
TELEFON PØLSEMAKERI 35 98 20 84
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”De er pingler, småtroll og udugelige drittunger som gjør skam på

Kragerørussens
Dette sitatet fra Simen Aronsen illustrerer et
solid bilde av hans meninger om dagens russ.
Aronsen, som er selvutnevnt lokalhistoriker,
er i følge ham selv den med best peiling på
Kragerørussens historie innenfor kommunens
grenser. I et sjeldent intervju med oss i russeredaksjonen forteller han om Kragerørussens historie og utvikling.
- Dere jyplinger skal vite det atte før i tida var
russetida forbanna mye verre enn den er nå. Vi
måtte gå med konstant promille fra start til mål,
og hvis vi ikke gjorde dette fikk vi ikke vitnemål.

merfoss til Idretten på to timer. Og jeg husker
godt i seks-og-seksti, da var det en knute som sa
at du måtte spise ti levende krabber på størrelse
med din egen håndflate. Det samme året måtte
russen spise alt kroppshåret sitt. Det var altså
andre tider den gangen da russetiden overhodet ikke var en feiring. Og attpåtil måtte vi altså
gjøre dette med promille, noe de var nøye med
å sjekke den gangen. Nå kommer aaaavholdsjegerne, sa folk!

- Dere fikk ikke vitnemål?

- Det var først etter vi fant olje i ni-og-seksti at
russetiden ble en feiring. Folk hatet russetiden
før dette, men så ble folk bortskjemte og russetiden fikk nye regler, sier Aronsen med en sint
undertone.

- Nei, på den tida var det pensum å være russ.
Det var en del av herdingsprosess alle måtte
gjennom, og hvis du ikke klarte dette kunne du
se langt etter både vitnemål og stemmerett. På
60-tallet var det en som måtte prøve hele fire
ganger for å bestå – vi kalte’n for promille-Per.
Han døde for øvrig av leversvikt en uke etter det
vellykkede forsøket
- I dag kan russen velge om de vil gjennomføre
knutene, før i tida måtte vi ta alle for å få bestått,
og hvert år var det 100 knuter. I nitten-tre-ogfemti var det hele 16 knuter som inneholdt drikking av tresprit og rødsprit. Det var også en som
sa at du måtte bære fem favner ved fra Kam-

”Folk hatet russetiden

- Drev russen med ap med omgivelsene
før i tiden, slik som nå?
- Åja, det skal du faen vite. Men den gangen
var det mer alvor i det. Det var blant annet russens oppgave å spore opp tyskerungene, fange
dem i potetsekker og slenge dem i sivet ved
Kalstadtjenna, sier Simen Aronsen, som for øvrig
mener det bare er tull at han ikke får være med
å skrive boka om Kragerøhistorien som kommer
ut i 2016.
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- Hva synes du om dagens Kragerø-russ?
- De er forferdelige. De er pingler, småtroll
og udugelige drittunger som gjør skam på
Kragerørussens historie. De glemmer hva russetiden egentlig handler om, nemlig å tre inn i de
voksnes rekker gjennom å klare en rekke smertefulle utfordringer. Dagens knuter er tåpelige, de
er omtrent like lite utfordrende som det vi måtte
gjennom for å få barnehageplass før i tiden.
Mens det i gamle dager var knuter som å drikke
én liter tran på to minutter, er det i år en knute å
snakke med en lyktestolpe i fem minutter. Hva er
det som skjer?
Det var Aronsens siste ord, men han takket ja
til å illustrere noen gamle knuter for oss. Han
fant også frem gamle russeaviser der knutene
fra de forskjellige årganger står på trykk. Vi har
valgt ut noen av dem selv og satt dem på trykk i
Flaskeposten. Dere må gjerne prøve, men vi understreker at dette gjøres på eget ansvar og dere
vil bli knust i eventuelle søksmål.

Russeavisa 2011

Kragerørussens historie

historie

Aronsen viser
gamle knuter

Lokalhistorikeren viser hvordan de stakk kjepper i
alle byens hjul

Aronsen viser hvordan de bar favner med ved
fra Kammerfoss til Idretten (Stadion).
Her bruker han en taktikk mange brukte,
nemlig å gå flere turer med veldig lite last.

Viteren illusterer hvordan de stod ned hoppbakken i Studsdalen. Dessverre fant han ikke
lengdeløpsskøytene de måtte stå med.
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Stemningsrapport
Martin, Mats og Simen tok turen til byen for å intervjue sine medruss en kveld
tidlig i april. Det er merkverdig hvor mye nytt en får vite ved en slik anledning.
Journalist Simen Blankenberg Forsjord var flittig med pennen og fikk skrevet ned
mangt og mye i de sene nattetimer.
Her følger noen smakebiter og avsløringer:
Ilse van der Ven:
”- Jeg har ikke noe å si. Jeg har drukket 40%, men er ikke noe full.
Men kjæresten min er det og vi er her for å ha det hyggelig,
men jeg må bare passe på ham. Det er flaut.” Ilse bestemmer
seg plutselig for å kjøpe fire kaffe & Baileys for 100 kroner. Vi
påstår at det er umulig, men jaggu klarer hun det ikke. ”- I
Nederland er det mye bedre, for der kan du kjøpe 23% fra du
er 16 år. Også er det security på festene.”

Plutselig kommer en hjemvendt sønn opp trappen på
Jensemann. Andreas Grøgaard. ”- Toppa lag, jo! Chill å
være russ ass.” Andreas viste også flott knebøyteknikk
med en rød stol. ”-Dere, er det fredag eller lørdag i
dag?”
Helene Ausland kommer inn. ”- Åååååååh, jeg spiste
altfor stor hamburger. Jeg er såå mett, men litt sulten
samtidig. Mat er en stor og viktig del av livet mitt.”
Karoline Hjetland har med niste på byen.
Vi går videre til Onkel Oskar,
der vi møter
Kim Adrian Haaland.
”Jeg føler meg høy.
Jeg har sniffet dospray.”

På Stopp en halv er det liv og et par glade sjeler hyler ut gullkorn
etter gullkorn. Marit Bråthen ville intervjues.
”Se på meg da! Øl er meningen med livet.
Løvenes konge. Nå skal jeg spå dere!
Nei, jeg vil heller tenne på håret
mitt! Jeg skulle ønske jeg hadde
skjegg, da kunne jeg drrratt
meg i det! Realfag er fail.
Jeg liker jakken din, Simen, er det Samsö?
Jeg liker best å
drikke øl alene,
jeg. Også vil jeg
spille spiss på
Kragerø damelag,
men jeg liker guttefotball også, da.
Jeg liker å spille på
hest.” Helene kommer
og det avsløres at hun og
Marit er i et trekantforhold med
Tone Damli Aaberge, og at Marit føler
seg brukt.

Tlf.: 911 35 723 e-post: terjejorgensen@kktv.no

Tlf.: 911 35 723 e-post: terjejorgensen@kktv.no
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Russekro (Barbie og Ken)
En helg i oktober samlet
det seg rundt 50 feststemte kommende russ
på Cæsar. Festsjefene
Marthe og Karoline
hadde disket opp med
velkomstdrinker, så festen var godt i gang så
snart russen hadde ankommet. Kveldens tema
ble tatt helt ut, med
mus-i-kant-skjørt, trange
bukser, dyp utringning

og høy brunkremfaktor
uansett kjønn – det var
med andre ord duket for
en kveld som barbie og
ken. Festsjefene hadde
arrangert leker, og mikrofonen ble tatt godt
i bruk av mange sang
glade ungdommer. Det
ble en minnerik kveld
for de fleste, på godt og
vondt.

Russekro
(Forbokstav)
En stormfull vinterkveld i februar skulle
russen ut på nye eventyr, denne gangen utkledd som noe på forbokstaven
til den enkelte. Festen fant sted på
Amadeus, noe som gjorde det litt mer
intimt og koselig for de mange som
møtte opp. Med kostymer fra munk
til jævel, var det ikke vanskelig for
ungdommene å komme i feststemning. Russen svingte fra seg, og det var
mange slitne kropper når kvelden var
omme. Snø eller ei, fest ble det uansett.

Olav Drevland og Maja Schenkel

Russeball
En sen lørdagskveld i januar møtte
russen opp i formelle antrekk –
det var duket for årets russeball
på Villa Bergland. Etter hver enkelt hadde blitt tildelt en date for
kvelden, ble de servert velkomstdrinker og en fantastisk gryterett.
Noen av lærerne hadde også dratt
på seg finstasen denne kvelden, så
russen måtte holde seg litt i skinnet – i det minste frem til lærerne
hadde dratt, noe som ikke er så
lett for GIRA ungdom. Etter at de
slo gjennom med YouTube-suksessen Hallelujah, var det selvsagt
kullets eget boyband som stod
for underholdningen. Sebastian
og Daniel stilte villig opp med et
repertoar bestående av de
fire sangene de kan. Ettersom kvelden ble eldre, og
enda litt våtere stilte flere

Russekro
(Wannaberuss)
Den siste russekroen ble arrangert i midten av april, og
for de aller fleste var dette
den første kvelden de fikk
smake på russebuksene.
Igjen var årets russ samlet
på Cæsar og klar for en aldri

så liten fest. Enkelte gikk for
hardt ut, enkelte var perfekte hele kvelden, og alle
hadde det nok moro – på et
eller annet tidspunkt.
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medruss opp med taler. Det var
med andre ord mange go’ord ute
å rusla denne kvelden. Festsjefene
hadde latt kreativiteten løpe løpsk
i forkant av denne kvelden, og det
ble arrangert en rekke leker og
morsomheter underveis. Etter at
russen hadde fått dansa fra seg,
og kåringene var unnagjort ville
flere av de som fortsatt var våkne
forflytte seg til det yrende natteliv
i sentrum, men etter et meget vellykket russeball, og en klokke som
gikk alt for fort, møtte de stengte dører og sure dørvakter.
Hvis noen savner sjela
si, ligger den nok
igjen på Villa
Bergland –
takk for en
fin kveld.

Cæsar
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Lille Kragerø

Det første som møter oss er en byste av den gamle
keiser Julis Cæsar. Derav navnet Cæsar, for øvrig. Det
andre som møter oss er pokerspillere i dyp konsentrasjon. Det tredje som møter oss er god service. Det
fjerde som møter oss er seks halvlitere og et glass vin
som skal drikkes rundt et stort rundt bord utendørs.
Øl: Godt Frydenlund-øl serveres for 64 kronasjer. Det
ble dessuten servert i korrekt glass.
Atmosfære: Meget seriøs pokerstemning.
Toaletter: Helt greie. Jentene mener det er et stort
pluss at de er lydtette og at man kan snakke med
hverandre samtidig.
Interiør: Litt kjedelig, og dette trekker ned. Fint utendørs. Greit partysted.
Marias vinhjørne: Santa Carolina. Maria ikke helt fornøyd denne gangen, og mener det
var litt lite smak.
Konklusjon: Pluss for godt øl og at de arrangerer poker her. Også pluss for hyggelig
betjening, men kjedelig lokale og traust stemning trekker ned.

Idyllisk plassert på Lille-Torvet ventet vårt andre
stopp, nemlig Lille Kragerø. Tross aldersgrense på
20 år, ble vi møtt av serviceinnstilt betjening. Pilsner
eller bayer? Eller hvitvin? Lille er definitivt et får i ulveklær, og hele redaksjonen gleder seg til å bli 20. På
vei inn kom sitatet ”herre Jesus Kristiansen så flotte
jenter” fra en mann på verandaen. Dette er tegn på
pen stemning.
Øl: Ringnes og Frydenlund bayer til 57,-. Kragerøs
billigste? Et minus at Ringnes-pilsneren ble servert i
Frydenlund-glass. Men både øl og bayer høstet gode
kritikker underveis i konsumeringen.
Atmosfære: Konge. Akkurat som det burde være alle
andre steder halv åtte i strålende april-sol.

El Paso

Sju rødkledde russ følte det som de gikk rett inn i en western-film. Eller
en episode av Lucky Luke. Både nøtter, seks halvlitersglass med korn og
et glass vin ble servert på husets regning uten problemer, og alle var
fornøyde. El Paso skal ha for å holde på imaget sitt, og i vår bok er dette
mer restaurant enn pub.
Øl: Heineken, fat. Prisen er på 65 spenn. Ølet var dessverre litt dødt,
men nedrennelig var det da uansett. Ølet serveres i bryggeriets eget
glass!
Atmosfære: Thomas ”Sippin’ on the beer” Olsen er her og det er et
pluss.
Toaletter: Jentene klaget, men gutta var godt fornøyde.
Interiør: Som sagt som å vandre inn i en western-film, hvilket sier sitt.
Skal sies at dette er en av de gode Western-filmene. Kanskje er det til
og med en Bonanza-episode.
Marias vinhjørne: En franskmann
ved navn Stowells. Maria er
meget godt fornøyd med denne,
og sier den til og med er bedre
enn sist.
Konklusjon: Dårlig kvalitet på øl
trekker ned, men musikk fra The
Wombats, god sitteplass og bra
service fra Tine Wang er med å
trekke opp karakteren. Men som
sagt: Mer restaurant enn pub.

Stopp en Halv

Onkel Oscar

Og det gjorde vi. Stoppen hadde ventet på oss, og kom med potetgull, nøtter, brun saus, druesaft og
alt vi måtte trenge. Der var også konsert på Stoppen denne aftenen og stemningen var derfor lekker,
noe den i grunn stort sett alltid er. Her finner vi også byens kanskje beste pizza og mange kule
brettspill. Stoppen er en del av Kragerøs velkjente ”bryggemarsj”.
Øl: Arendalspilsner til 63,-. Ikke helt heldig på smak etter redaktørens mening, men det pleier
å være verdt det. Stoppen er ikke nøye på hvilket glass mjødet deres serveres i.
Atmosfære: Konserten gir god stemning. Folk smiler og er glade.
Toaletter: Bra opplegg med både pissoar og vanlig do i eget rom innenfor. Dog hender
det litt for ofte at folk fiser mens de benytter seg av pissoaret, men sånn er det vel bare.
Interiør: Stor plass, god bordplass, en sykt god sofa.
Stolene er litt dårlige.
Marias vinhjørne: Tariquet. Maria er fornøyd, noe
hun vel ville vært med det meste på nåværende tidspunkt.
Fullemannsitater: ”Sulten og tørst, men kroppen til
Matta først.” – Matias Apelseth
”Helene, har du aldri felt en tåre når du har gått
hjem og sett på månen og den stjerneklare himmelen før?” – Matias Apelseth igjen
Konklusjon: Bra sted, bra betjening, bra klientell,
ordentlig Guinness. Minus for en svært skummel
trapp, spesielt på vinterstid (gjelder hele året for
Maria Carrasco).
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For å komme seg fra Jensemann til Onkel Oskar må
man fullføre bryggemarsjen eller gå på veien, men
det er teit å gå på veien. Du går ut på brygga utenfor
Jensemann, vender deg mot venstre og går helt til du
må dukke under det oransje eller gule huset. Her tar
du åtte gutteskritt før du kan reise deg opp igjen. Hvis du
reiser deg opp før dette risikerer du å aldri våkne igjen.
Etter denne koordinative utfordringen går du noen skritt til
før du er fremme.
Øl: Arendalspilsner til 65 riksdaler. Serveres i riktig glass.
Toaletter: Til tider litt lite
renslig, så Oskars dofasiliteter
scorer ikke høyere enn helt
ålreit minus i vår bok.
Interiør: Kragerøs vinner på
interiør. Se deg rundt, og du
oppdager noe nytt hver eneste
gang. Utrolig gjennomført og
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Tinas Wok
Toaletter: På Lille har de et lys som viser grønt
eller rødt ettersom det er ledig eller ikke på do.
Litt som å være på et fly!
Interiør: Perfekt. Pyntet til påske med gule duker,
god sitteplass, store bord og ikke minst gamle
Kragerø-bilder på veggen!
Marias vinhjørne: En hvitvin ved navn Lindemans
fra Australia. Maria mener den var veldig god og
synes glasset var uoriginalt og spennende.
Konklusjon: Alle som ikke hadde vært innom før
ble svært positivt overraskede – med god grunn!

Første etappe ble unnagjort på Tinas Wok, en av kveldens
to restauranter. Siden det her er den glitrende asiatiske
maten som er i fokus, kunne de bare tilby øl fra boks, hvilket
vi har forståelse for. Et lite minus er det naturligvis, men om
et spisested hadde tronet høyest på en slik runde hadde
noe vært galt med det uansett! Gratis øl av typen Hansa ble
servert og da hadde vi selvsagt all grunn til å smile. Noen
valgte også å kjøpe mat, og disse var meget fornøyde.

Atmosfære: Akkurat som det skal være på en restaurant.
Toaletter: Veldig fine og rene. Dessuten har de levende lys.
”Man får lyst til å sette seg ned og bli der.” – Jeanette Brubakken
Interiør: Asiastil i asiarestaurant. Kulturelt og flott.
Konklusjon: God sitteplass, avslappende musikk og rolig
stemning. God karakter, til restaurant å være. Upåklagelig
betjening!

Øl: Hansa til en pris av 60 kroner. Både bra øl og godkjent
pris, men et minus at det serveres i Carlsberg-glass.

Galeien
På Galeien ble vi møtt av en svært entusiastisk mann som ivrig serverte både øl og vin. Senere guidet han oss rundt i lokalet, der
han viste frem konsertområdet, bilder av b. la. Ray Charles på veggen og så videre. Det er en eim av gammelt båthus her inne,
og det er et definitivt pluss. Pluss i regnskapet for biljardbord også. Dessverre er det 20-årsgrense her etter klokken 22, men det
er ikke verre enn å møte opp veldig tidlig. Vi kan også melde om at det er en mann her inne med trange jeans og cowboyhatt,
men han ser ut til å ha mistet revolveren sin.
Øl: Her må du ut med 66 grunker, men til gjengjeld får du en god Frydenlund i bryggeriets eget lendeklede i bytte.
Atmosfære: Litt sjørøver blandet med western, piano og Rune Rudberg.
Bedøm selv.
Toaletter: Simen sier det var bra, og da er det nok det. Han er flink med
slikt. To pissoarer, to doer og papir i stedet for sånn viftedrit. Maria
hadde derimot følgende å si: ”Jeg forventer koselig, personlig tredo, men
får heller en do med et lys som får meg til å se død ut. Jeg vil bare hjem.”
Interiør: Tja. Koselig sted, i grunn. God plass, god lukt av tang og gode
stoler.
Marias vinhjørne: Dette har dessverre gått oss hus forbi.
Konklusjon: Bra sted som taper litt på dårlig popmusikk over høyttaleranlegget. Veldig positivt med eksepsjonell service og biljardbord.

Jensemann
flott stil. Lite minus for at det er trangt og dårlig
med sitteplass.
Marias vinhjørne: Fakta.
Jeanettes grønne jævlær-hjørne: Hehe. Skambra!
Konklusjon: Oskar har til tider litt treg betjening, men
servicen denne dagen var god, tross litt tvil til å servere
gratis i starten. Jeanette ordnet selvsagt opp. Stjerne i margen
at det arrangeres quiz her hver torsdag. Til tider litt vel høy
rølpefaktor på Oskar, spesielt når krokungene, gjersdølene
og drangedølene inntar plassene og setter i gang. Trivelig sted,
som forresten har vilt god ribbe
hvis du vil arrangere julebord
her.

På Jensemann, Kragerøpubenes vinner på betjening, så også ut til å ha ventet på oss, for det tok
ikke lang tid før både nøtter og øl stod på bordet foran den rødkledde redaksjonen. På Jensemann blir stort sett alltid møtt av god og rolig stemning, og stedet kan på mange måter kalles
Kragerøs svar på Italias Bologna: Rødt, men meget koselig.
Øl: Frydenlund servert i riktig drakt til 61 kroner.
Atmosfære: Lav rølpefaktor og fin fullemannfaktor = God stemning.
Toaletter: Av en eller annen merkelig grunn har de et bilde av Kragerøs A-lag i fotball
som trener på det ene toalettet. Stort minus for skummelt speil.
Interiør: Kul tapet og veggmaling. Jensemann har en banan på veggen og bananer på
veggen er gøy.
Marias vinhjørne: Maria serveres igjen Tariquet og
er enda mer fornøyd denne gangen.
Konklusjon: Det står ting i notatene mine jeg ikke
forstår i ettertid, og det må sies å være et pluss.
Jensemann er uten tvil et godt valg om du vil ut å
lete etter meningen med livet, for der er mang et
svar funnet i bunn av en tom halvliter. Og enda et
i den neste. Sammen med Stopp en Halv og Lille
Kragerø danner Jensemann Kragerøs gyldne
triangel.
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HEIT
eller TEIT
HEIT:
l Han slutter aldri å imponere. År etter år etter år er han der
og glimter til med sitt nærvær. Sola.
l Kristenrussen! Spinnvill, hysterisk ungdom uten hemninger!
Rusa på livet løper de rundt i byens gater og skremmer alle og enhver.
l Kjetil Teigen, cf.
TEIT:
l Det er sent. Du sitter på Jensemann. Du nyter en halvliter med Frydenlund. Du slapper av. Plutselig
er ølen tom. Du må ha ny. Du reiser deg opp. Du ser bort mot kiwi. Du ser det jæææævla skiltet.
Den grønne, lysende plastikkboksen. Et arr i sjelen. En kvise i Kragerøs perfekte tryne.
l Krig og sånt. Hvorfor kan ikke alle bare være venner? :(
l Glitrende ledelse. Enormt engasjement. Fantastisk skuespill. Strålende humor. Årets revy var rett og
slett et åttende underverk. Strålende humor. Årets revy var rett og slett et åttende underverk.

Pub, levende musikk, pizza m.m.m
Legg besøket til

Stopp en halv
35 98 29 05
12
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Ungdommens fordeler
Ungdommens fordeler
får du aldri tilbake - uansett
får du aldri tilbake - uansett
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Ilse Pilse Josephine
Maria van der Ven

En livlig jente med nuddelhår.
Vår nederlandske mester
i turning ræser rundt i sin
grønne polo med basskasse
dundrende baki. Syremusikk
og dans er livet.
Sitat: ”Har dere firestykker”?
(fyrstikker)

Magne Herman
Åsmundhavn Haneberg

Nørd. Liker Macer og har en
katt som heter Mio. Sitter
alltid og diskuterer IT med Håkon, Are og Marius. Har sterke
meninger på enkelte områder.
Hater datalagringsdirektivet
så mye at han må henge opp
lapper på hele skolen.
Bragd: Var nr. 2 i Kragerø som
kjøpte iPhone.
Kallenavn: Himann
Sitat: Whaat?

Kjetil Teigen

Kjetil er den ubestridte kongen av Bamble. Han bor langt
inne i skogen og trives med
det. På fritiden liker han å
fange dyr, gjerne ved hjelp
av gevær eller fiskestang,
men det hender også at han
bare bruker hendene. Teigen
er verdens minst aggressive
person, og hvis du gjør noe
med ham, bare smiler han
og går unna, vel vitende om
at han kan spise deg levende
hvis han skulle ønske.

Jaguare Ørbeck-Nilsen
Bratland

Ironisk nok kjører Jaguare Sirocco, men han gjør det på vei
til Family, så det er greit. ”La
det koste” er leveregelen, sier
han der han kjører i sin splitter
nye båt med en Lacoste-piqué.
Han kommer alltid til unnsetning hvis en jente trenger en
tur. Are er flink til å bevege
skrittet frem og tilbake når
han snakker foran store folkemengder, spesielt hvis det er
snakk om spanskesyken eller
holocaust. Ingenting er kjedelig når Are setter i gang!
Bragd: Dyrere bil enn Marius
Sitat: ”Hvis jeg hadde vært
jente, hadde jeg vært keen på
meg selv”” Når jeg sprader
rundt i meny-antrekket med
navneskiltet på, har jeg jo
minst 8 friend requests når jeg
kommer hjem!”
Kallenavn: Are

Sahra ”Pappadalt”
Beylegaard

Med 163 cm over bakken og
blonde lokker som kan blende
de fleste skulle man neppe tro
at denne jenta har stort mellom ørene.
Sahra er påståelig som få, og
har pappa sagt noe, så er det
riktig.
Sahra har en tendens til å få de
merkeligste ting til å høres virkelige ut, og er det noe hun er
usikker på, finner hun gjerne
opp forklaringer.
Hadde ikke Sahra hatt ører,
hadde smilet gått helt rundt
da Sahra drar frem sin store
kjærlighet – rosévinen. De to
går veldig godt overens, helt til
Sahra havner over doskåla sent
lørdagskveld.
Mens mange drar frem ølbrillene i helgene, bruker Sahra
dem 24/7, og trives med det.

Nina Rugtveit

Først og fremst bor hun på
Hellevette, you know. Man vet
ikke hvor mange ganger man
kan finne henne på Hellekroa,
der hun skaffer seg sin daglige
kebab. Roxy er nemlig utkonkurrert. Ellers bruker hun
dagen og natten på å plukke
panteflasker langs veien. Sier
bare nav.no.
- CREW RAVE-VAN!
Ofte hørt:
- Lol?
- Ikke faen om du får låne
boka mi!
- Hæ? Hva sa du? Jævla dårlig
venn.
- Vil du at jeg skal ta på dressing for deg?

Håkon Erling Laland
Synnøve Sash Thorsen

Hun har alt funnet lykken og
hennes fremtidsplaner står
klart rett foran nesespissen
hennes. Og vi skal ikke se bort
i fra at lille Åge kommer om
ni måneder. Hun er en av de
veldig få som har veldig t-r-e-g
oppfattelse. Hun pleier som
regel å le lenge etterpå. Ellers
har hun noen egenskaper som
mange kan beundre henne for.
Hun er jo nemlig blant Kragerøs 1992-kull rikeste.
Ofte hørt:
- Hvilke fag er det i dag?
- Hvilken dag er det i dag?
- Har vi prøve i dag?
- Nina, ta på dressing.

Victoria Pamela Mariell
Lieberg
Hvis blikk kunne drepe, hadde
halve Kragerø vært drept.
Hun kjører rundt i caddyen,
sponset av Terje Jørgensen.
Den ivrige og engasjerte revysjefen som til slutt sto igjen
som eneste skuespiller. Hun
er egenrådig og ofte hørt av
lærerne at hun er lat. Men vi
ser på henne som en sporty
og kreativ jente.

Sitat: ”Det er bare tapere som
tar bussen”
Bragd: Putta blyant under
puppen for å se om ho hadde
hengepupper –
Resultat: Spør henne selv!
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Teknologielskende nerd. Han
liker å se på seg selv son et
levende South Park-leksikon,
og er gjennomført awesome
fra ende til annen. Han er på
alle måter den personen alle
vil og bør være. Tror han. Han
har også en stor svakhet for
landeplager og han liker å
plage alle med dem. Eksempler er Lotta, Adam Lambert,
Trololololo-mannen og Amy
Diamond. Hvis sangen ikke er
en landeplage, gjør Håkon den
til det.
Kallenavn: H-convict
Sitat: ”Sett noen gode filmer i
det siste?... Awesome?”
Bragd: Endelig 18 med kjæreste på 20

Ilja ”Nerva” Madsen

Ilja er ei snerten liten snelle
som måler hele 1,58 på sokkelesten. Hun har et temperament som et lemen, men
trøster seg med at det har blitt
bedre med åra. Ilja er glad i en
fest, og er ikke vond å be når
det kommer til portvin eller
whiskey. Søndager tilbringer
ilja under dyna med nerver til
tusen, noe som kan skyldes de
usedvanlige sterke ølbrillene
som er i god bruk.
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Nora Skarre
Abrahamsen

”Natur og Nora” er en usedvanlig distré naturverner som
kjemper en konstant kamp for
å redde verden og alle trærne.
Datakunnskapene er det
heller ikke noe å utsette på;
hele seks PC-er på én uke fikk
smake hippie-Noras vrede.
Ikke uventet med fatale følger… Denne jenta er konstant
sju minutter for sen og over
middels glad i kvikk-lunsj. I
motsetning til Elisabeth ER
Nora faktisk så dum som hun
ser ut (sitert Arne-Fred). Dette
er mye mulig en følge av at
hun tilbringer 90% av skoletimene i drømmeland. Alltid
like blid og naiv. Blondine med
brunt hår!

Ingunn Monsen

One word: Smart! Det er
egentlig alt vi har å si.
Men vi kan tilføye at K-towns
prestedatter befinner seg ofte
på Jensemann og tror at denne puben er så mye bedre enn
alle andre puber. Akkurat nå
under russetiden får hun dessverre ikke hørt på Jensemannens spillelister. For vi i Crew
Rave-Van har nemlig fikset et
jævla bra opplegg i vanen vår.
IT SAYS UNTZ UNTZ UNTZ!
Hehehehehehhehe.

Elisabeth Victoria Borg
Baardseth

Du skal ikke gå langt for å
finne denne jenta, for hun er
nemlig ganske så kort! I motsetning til Nora er hun slett
ikke å dum som hun ser ut
(sitert Arne-Fred). Shorty, som
hun kalles, er en muskelwoman av dimensjoner!
Bragd: 158
Sitat: ”Uhh…” (også slår hun
deg)
Kallenavn: Shorty

Lise Gundersen

Med mange gutter på slep, har
hun for lengst funnet sin frosk
– i form av Adrian!
På skolen er hun en flittig og
engasjert jente, men innenfor
lukkede dører slår hun håret
ut.
Sitat: ”Jeg klarer ikke å spise,
kan ikke se forskjell på kniv og
gaffel”

Liv Kari Børresen

Festdronning som elsker oppmerksomhet og er litt for glad
i vin. Ellers er hun en sprudlende glad jente, som aldri har
noe vondt å si om andre. Hun
er blond, noe som forteller oss
om hennes intelligens. (Alle
på denne bilen med unntak av
én er blonde (red. anm.)
Bragd: Kjørte med håndbrekket på fra skolen opp til Rema
1000 før hun merket det.

Ofte hørt:
- Oh snap!
- Kan jeg lukte på den?
- Jeg går og fyller vann, jeg.

Bragd: Made in Taiwan™
Sitat: ”Hahahaha… Hold
kjeft..” ”Jeg tror jeg blir litt
sein, jeg…”
Kallenavn: Natur og Nora,
Norahora

Birgitte Tanum Lia

Er på venteliste te nye lier
mentalsykehus pga stadig latteranfall når hun sitter aleine
med sine tanker.
Kallenavn: Bia
Sitat: Neei, eg ska drite!!
Bragd: Lo seg til six-pack.

Tonje Måbuholt

Selve dronningen av krokens
innerste skau. Hun er ginger,
men en veldig hot ginger. Hun
liker helst å leve i det anonyme livet, så hun krever egentlig betalt for at du skal få vite
mer, samt at det skal trykkes.
Ofte hørt:
- Eg vil heim å sove

Veronica Venemyr Fidje
Du skal lete lenge etter en
mer fisefin type enn Veronica.
Og hvis ting ikke går som hun
vil, kan du banne på at du får
høre det. Gjerne hver dag, en
uke i strekk. Favorittsladretemaet er Are, og har det skjedd
noe på denne fronten får man
høre det hver dag til evig tid.
Når vi er inne på Are må det
òg nevnes at man kan spekulere i om Veronica har følelser
for ham. Det kan også nevnes
at Veronica er over middels
selvsentrert og glad i seg selv.
Ellers er hun en pliktoppfyllende og dyktig skolejente,
men det er vel sånn det går
når man er datteren til Brith.

Sitat: ”Ser jeg ut som et skogsmenneske, kanskje?”
Bragd: Datteren til Brith.
Kallenavn: KRIK

Signe Gøtterup
Dr. Anna Anka Hornum

Jente som er stor i kjeften, har
ikke noe problem med å irritere på seg hvem som helst.
Kragerøs største nysgjerrige
kverulant! Men hun er også
en hjelpsom jente, som liker å
være mamma i jenteflokken.
Hun hadde en periode der
brød, pasta og ris ikke var lov,
men sjokolade det var greit.
Påstand: Det tar bare 7 minutter fra Fossing altså…
PS: Jeg vil ikke bli husket som
jenta med fagbrev i alt!

”SatanGlise” er en lykkelig
heiabeboer, og man møter
henne alltid smilende på den
lokale jokeren. Der har hun
funnet sitt kall. Hun tilhører
den ”mørke siden”, men er til
tross for dette stort sett alltid
like blid. Det finnes få med et
breiere glis en denne jenta.
Lise liker å kose seg med lange
slanger.

Signe gir faen, og tar livet med
ro. Hun er stoka. Alltid åpent
hus, hvor alt og alle er velkomne, Camp Gøtterup. Positiviteten og humøret skinner igjennom di smale øynene hennes.
Som den ansvarspersonen
hun er, passer hun fint som
president. Da kommer også de
gode egenskapene som høy
røst, stahet og retningssans
godt med. Signe er kanskje
den laveste når det kommer til
høyden, men har absolutt den
høyeste stemmen.

Sitat: ”Slayer er best!!!!”
Bragd: Klarte lappen, men tør
ikke kjøre.

Quotes: ”Stoka.”
Bragd: En norsk koreaner som
snakker flytende dansk.

Lise Wåsjø
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Kristine Skilbrei

Kom fra Vestlandet til oss med
den breeeeiiiieeee dialekten si
på sleng. Tross mange kleine
situasjoner er hun en koselig
jente med et stort smil på lur
selv om dialekten noen ganger
kan lure oss. NM-gull i fotball
selv om hun ikke var med (i
finalen). ”Men har jo sett den
på TV da!”. Hun lever i joggedressen og nyter livet sånn
som det er!
Sitat: ”Torgeir, eg kjem, eg
kjem”
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Anne Vilde Selvåg

En miljøaktivist som tror
hun sparer miljøet så lenge
hun kjører bil uten å betale
bensinen selv. Vilde tar seg
gjerne en tur på byen når hun
er tørr i nebbet og vil riste på
stjerten.
Vi kaller henne fargeklatten,
og hun er flink til å holde takten, når hun slår på tromma
der de fleste sjeldent har
bomma. Vilde er god som gull,
men snakker bare tull, når hun
nevner sin politikk vi alle ønsker et pistolskudd vi fikk.

Stian Bratland

Du finner ingen med større
humørsvingninger en denne
karen. Dagens form varierer
enormt og man kan aldri vite
hva som kommer. Det man
alltid kan være sikker på er at
han bestandig er like frekk.
Han har også et skjult talent i
Singstar, til glede for alle oss
andre. Han er både singel og
interessert kvinner, så her er
det bare å kjøre på jenter!
Kallenavn: Kongen
Sitat: ”Hvis du gjør det så tråkker jeg på deg” (som svar til
Thorsens: ”Jeg slår deg”)

Anders Vegard Eikeland

Artig type som er til tider
voldsomt opptatt av seg selv,
sine klær og sitt hår. På iPoden
spilles Miley Cyrus så det synger etter og Anders kan tekstene på rams. En herlig gutt
med en høy stemme du ikke
kan unngå å høre.
Sitat: “Kjempestemning!”
Bragd: Kommet en time for
sent på grunn av en rettetang
som ikke ville fungere.

Helene Ausland

Hovedelementer i hennes
hverdagsliv: skolen, Matias,
mat og trening. Helene harefrøken elsker blinklys og
sjømat. I bunn og grunn mat
generelt. Hun er effektiv når
hun setter i gang med forskjellige prosjekter, og har pigmenter fra Kongo. Helene og
hennes kjære tar seg gjerne
en sving på Stopp en Halv, og
danser gjerne natten ut.
Bragd: Spydde over Marit.
Sitat: Sulten.

Marius Aasen

Kunne snakket om bil dag inn
og dag ut. Ta en tur innom i
klasserommet til 3SAM og hør
samtalene mellom han og Are,
og der er beviset. Hvis ikke
han er ute og kjører kan du
stort sett finne han på Statoil.
Marius er en koselig gutt som
ikke er redd for å si det han
mener.
Sitat: “På jobb... :-P”
Bragd: Kjøpte egen bil den
dagen han ble 18.
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Sitat: Oh my gustav.
I`m just saying Ba Baaa.
Bragd: Vilde har klart å trappe
ned på røyken og opp i politikken.

Ranveig Volden

Ranveig liker å ri. Hun bor i
stallen, hvor hun møkker drit.
Energinivået har sine ups and
downs. Humoren til Ranveig
kan lett misforstås, noe som
fører til komiske misforståelser. Hun har kjøpt lappen på
eBay. Ranveig lever et dobbeltliv i Grenland.

Charlotte Eskilt

Surrehuet fra skauen som
råner rundt i Primeraen og
bruker to timer på sin plettfrie
fasade. Alltid brun og blid,
med en smule Alzheimers
light.

Bragd: Havnet i grøfta første
dag med billappen.
Sitat: ”Samma det, jeg gir
faen.”

Kallenavn: Lille Rene
Sitat: Kan eg kje bare få litt
meire spriit da?
Bragd: Endte på rygg og viste
leopardundertøyet til hele
Onkel O.

Marthe Rønning
Klausen

Et levende kinderegg, hvor
overraskelsen er hennes direkte kommentarer. Pels på rattet
og bibel i bakruta. Meningen
med livet er russetiden, hvor
planen er å dra den lengere
enn lengst. Marthe har falt for
blomster-finn og blir stadig
overøst med søte buketter. På
tross av alle festlige aktiviteter
holder hun formen med jobben som trener på family.

Sitat: Bad med time.
Bragd: skulle kjøre med båt fra
Kirkeholmen til Kil, men havnet i Eidkilen.

Kenneth Kristensen

Petter “Pirat” Øygarden
Helifreaken fra Stabbestad.
Største piraten i Kragerø!

Favorittsitat: “Hva faen driver
du med Frode!?”

Herlig fyr man ikke kan la
være å bli glad i. Han er omtrent alltid i godt humør og
har mye sprøtt å si. Kenneth
har geografihjerne til tusen og
kan alle verdens hovedsteder
på rams. For guds skyld! Ikke
spør om noe geografi, med
mindre du vil sitte der et par
timer.

Marte “Kresne” Lia

Sitat: “Jeg skjønner ikke Facebook jeg.”
Bragd: Klare å stenge seg selv
inne på sitt eget soverom 1.
nyttårsdag, og endte opp med
å klatre ut vinduet.

Sitat: Jeg har ikke spist godteri
på x antall år og x antall dager!
Bragd: Klarte å lage sin første
pose potetstappe i en alder
av 17.

Er som Fjordlands produkter;
får ikke bestemt seg mellom
kjøttkaker og karbonader, og
når hun først får bestemt seg,
så varmer hun de ikke opp.
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Kine Minge Holt

Slutter å røyke hver mandag,
og skylder på at det er muggen i kjellerleiligheten hennes
som er skylda for røykdunsten
som oser fra henne.

Kallenavn: Motell Mingus
Sitat: Åhh, du er så teit!
Bragd: Må bli båret hjem etter
hver bytur.

Simen “Rage” Hagen

Pokerspiller og wakeboardkjører fra Stabbestad. Ingrid og
Maria synes han er SÅ søt.
Favorittsitat: “Hva faen driver
du med Petter!?”
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Alexander “No sé”
Nordskov

Den framtidige fallskjermjegeren som de siste åra har gått
fra å være en slacker til å bli
en boler!
Han bruker mye av tida på trening, gaming og gode karakterer (spesielt spansk)!

John “Badboy” Dal

Den kommende fallskjermjegeren fra svartaste Farsjø
skævven.
Råner like godt opp til McDonalds med Trygve “Brøstkassa”
Gregersen, noen ganger i uka.
Favorittsitat: “Sondre. Geek!”.

Erik Sundbø

Erik er flink til å være målbevisst, har han først gjort seg
opp en mening er det ikke
mulig å forandre den. Dette
gjør ham til den perfekte diskusjonspartner. Han finner et
instrument i alle overflater, og
banker deretter gladelig løs til
alles glede og fortvilelse.

Ida Fuckman Lunden

Ida synes det er vanskelig å
være blant alle menneskene i
Kragerø storby, siden hennes
bestevenn er bjørnefitta og
revepelsen hun skøyt forrige
høst. Kjeledresser og vernestøvler er et must skal hun
overleve Krokens kalde vintre.

Maja Schenkel

Maja rocker realfagene, og er
rusa på kjærlighet. Hun har
blitt truffet av amors piler og
er lykkelig med hennes samboer Petter, som er 6 år og 4
måneder eldre. Maja liker å
lage mat for bror Jonas sine
venner, og dette er også hvordan hun ellers baner seg vei
inn i manges hjerter. Maja har
sine egne ti bud, og de som
ikke følger disse synder…
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Favorittsitat: “Vilt svakt!”

Kallenavn: Erik XD
Sitat: ”Ehh, nei..”
Bragd: Datteren til rådmannen

Sitat: Har nokken ein gradskjeve?
Bragd: Låste bilnøklen inni
bilen mens den sto og gikk.
Uten reservenøkkel.

Helene Danger
Kowalski

Sondre “Grimmern”
Grimsrud

Snowboard- og twintip-kjører,
ofte å finne i bakken.
Elsker jakt og fotball! Sondre
er konge.
Favorittsitat: “John, du er
ginger!”

Jenta som tar det rolig med en
2-dagers, og legger heller ikke
skjul på at hun er blondine.
Snart ser vi ho på et hotell i
Mexico - Go Paradise!
Kallenavn: Smestad
Sitat: Ska nokken bli med på
Opp-Ned i hælja eller?
Bragd: Klarte å løse en ensfarga, rosa rubikskube uten
noe hjelp (nesten).

Maria Birkeland

En jente med mange drømmer som sjelden blir noe av.
Sydentur annenhver måned,
Polo, BMW, Citroën, Danmark,
hyttetur, men blir dette noe av
i fremtiden?
Tidenes mest prøvesyke! Hun
har en søt kjæreste hun traff
på håndballbanen. Håndballbanen er hennes tredje hjem
etter Christoffers pornohus.
Sitat: ”Skal ikke bli med til
kongeparken siden jeg må
gjøre lekser”
Bragd: Forstua benet, forstua
benet, forstua tommelen,
forstua tommelen.

Marit Bråthen

Uskyldig engel uten hemninger, med utbrudd som egentlig
ingen forstår. Alle er forelsket
i Marit, og da mener vi alle
fra kragerø til kroken. Men til
ingen nytte – Marit er nemlig
hodestups forelsket i Kristian
Kjelling – mannen i hennes liv.
Marit er en super søt hellefant
som skaper god stemning hvor
enn hun er. Tross det faktum
at hun som regel er hjernen
bak mange “rampestreker”
slipper hun alltid unna med
det aller meste. Marit har en
lang fortid på hesteryggen.
Bragd: Nesesprayoman
Sitat: Lettesen.

Karoline Hjetland

Karoline er mesteren av
overdrivelse – hun har til og
med laget regler for hvordan
å overdrive. Latteren er lett
gjenkjennelig, og høres støtt
og stadig. Hun er veldig omsorgsfull og lager stemning der
hun er. Til DJ Mango danser
hun utagerende med hullete
strømpebukse og lip-gloss
overalt. Karoline er hovedsponsoren til Kragerø Videregåendes kantine.
Sitat: Hvor er lommeboka mi?
Hvor er, hvor er, hvor er…
Bragd: Mobilregning på over
3000.
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Jon “Slacker” Holstad
Slackern og politikkgeniet
som klarer å sove 25 timer i
døgnet.
Favorittsitat: “Øøøøøøøøøøhhhhhh”.

Bragd: Sovnet i en rosebusk
på afterski.
Sitat: Jeg er så forelsket.

Russeavisa 2011

Hold kontakten!
Ferske nyHeter: kv.no
kv mobil
og kVs Facebook-sider

PS!

Spesialtilbud på årsabonnement
til Russen 2011 og studenter

Det du egentlig vil vite om folk og hendelser
der hjemme får du i KVs papiravis eller eavis/app*
* kommer!

675,-

Mobil: m.kv.no • Nett: kv.no • Tlf. 35 98 67 00 • E-post: abonnement@kv.no
18

Billigere enn
en tur på byen!
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19. mai – Konsert i bedehuset. Sebastian Holte Aasen fremfører popmusikk med Daniel Auraaen
Mørland på gitar. Møt opp og opplev YouTube-stjernene live torsdag kl. 20:00. Billettpris: 200 kroner
20. mai – Konsert i bedehuset. Sebastian Holte Aasen fremfører gladkristen sang med Daniel Auraaen Mørland på gitar. Møt opp og opplev YouTube-stjernene live fredag kl. 20:00. Billettpris: 200 kroner.
21. mai – YouTube-stjernene Sebastian Holte Aasen og Daniel Auraaen Mørland skriver lørdag
formiddag autografer utenfor Strandberg i byen. Kjekkasene vil bare være tilgjengelige
mellom 11 og 15, så vær ute i god tid.
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21. mai – YouTube-stjernene Sebastian Holte Aasen og Daniel Mørland fremfører hits i Kragerø
sentrum klokken 15:30. Billettpris: 350-700 kroner. Vær raskt ute, det er bare plass til 15 000!
Er du jente og fin, kan du bli trukket
ut til å være med gutta backstage.
Anbefales så definitivt ikke.
22. mai – YouTube-stjernen Daniel
Auraaen Mørland aka. D-tox fremfører sin eminente beatboxing live på
bybrua kl. 12:00. Kan noen være så
snille å dytte ham i vannet?

Hvaskjer?
Hva
skjer?

23. mai – YouTube-stjernene Daniel
Auraaen Mørland og Sebastian Holte
Aasen gifter seg i
Kragerø kirke. Alle er invitert til festen på MC-huset som starter 18:00.
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Natt til 17. mai
05:30 – Are henter Liv-Kari på Helle for å se på
soloppgangen. Liv-Kari vil ikke.
10:00 – Marthe og Karro rææææææser ned til polet for å kjøpe
bæcærdi med fake leg.
11:45 – Mikael havner i bråk når han skal kjøpe øl på ICA.
15:00 – Daniel og Seb spiller inn en boybandversjon av årets russelåt
og legger den ut på youtube.
15:04 – Signe vorser på esso ved å suge bensin rett fra slangen.
18:00 – Russen ankommer steinmann.
18:02 – Ane utbringer sin første skål.
18:05 – Daniel Thorsen er full.
18:45 – Karoline Hjetland er dreta :P
19:00 – Ingrid drar hjem med Thomas.
19:05 – Maria drar med Johan i 40-årslag.
19:07 – Anna ankommer. Det tar tydeligvis litt mer enn syv minutter å kjøre fra
Fossing til Kragerø med scooter.
19:33 – Halvard går tur på steinmann.
19:37 – Marit begynner å lage rare lyder.
19:45 – Victoria kjefter.
19:59 – Mikael havner i bråk med steinmann, men Mikael kan karate.
20:00 – Ilja ser IKKE på X-factor.
20:07 – Kjetil Teigen drikker 50%. Eller kosesprit, som han kaller det.
20:12 – Jorda går under.
20:20 – Nora prøver å forklare alle at bilfritt sentrum er veien å gå. Ingen hører.
20:31 – Ranveig lukter hest.
20:37 – Aleksander Nordskov vet ikke.
20:44 – Grana tar frem en pose sopp og spør om noen vil ha.
20:55 – Maja skal gifte seg og leve lykkelig i alle sine dager. Hun er nemlig meget forelsket.
20:57 – Ingunn snakker om at Marilyn Manson er deilig.
20:58 – Lisa må gå. Hun skal på GUBB.
21:01 – Mats Wang ankommer og sier ”Jeg er faen ikke her for å ha det moro,
jeg er for å bli full!”
21:04 – Sebastian drikker ti shotter med vann og gjesper over hvor lett det var.
21:05 – Sebastian synes det er varmt og går derfor i barisen.
21:11 – Anna hevder at det ikke er alkohol i sprit.
21:13 – Simen Hagen ringer og sier at han ikke kan komme.
Han har fått motorstopp midt ute på vannet.
21:17 – Vetle kommer joggende forbi.
21:20 – Stian Tovsen blir 16. Jentene jubler.
21:33 – Mikael havner i bråk med helsesøsteren fordi han ikke får flere baguetter.
21:45 – Daniel Thorsen snakker om at alle jentene er feite.
21:47 – Mads lurer på hvor Bærstad er.
21:55 – Synnøve barberer leggene. Torkild blir sur.
22:00 – Daniel Mørland beat-boxer nasjonalsangen.
22:03 – Alle tror at John går med russelue, men så er det inte det ;pPPPppPPpPPPppP
22:06 – Liv-Kari og Sahra æljer om kapp ut utsikten på steinmann.
22:09 – Are og Marius studerer russebilene og konkluderer med at alt suger.
22:13 – Anders Rønning ankommer fra Kroken fire timer for sent og sier de har
annen tidssone der.
22:17 – Helene begynner å gå i ett med mørket.
22:29 – Ane skåler enda en gang og holder tale om kjærlighet og vennskap.
22:43 – Jeanette har med en tilitersdunk grønne jævler.
22:51 – Håkon Laland drar til sin elskede på Skåtøy. Good times.
22:55 – Seb og Anna krangler.
23:00 – Mikael havner i bråk med et tre fordi det ikke vil flytte seg. Mikael påpeker at
tre mot én er feigt.
23:04 – Sondre skyter en elg, Stian Bratland lager bål og griller den. Alle spiser.
23:09 – Klein stemning når det viser seg at ikke var en elg, men Anders Rønning.
23:11 – Mats sovner og tisser på seg.
23:14 – Ranveig lukter fortsatt hest.
23:15 – Kristine smiler!!!!!!!
23:30 – Maria kommer tilbake fra 40-årslag og hater alle de barnslige drittungene.
23:47 – Stig Sannes raver helt sykt hardt.
23:56 – Helene går hjem og øver på eksamen.
00:10 – Kim Berba Haaland og Mads Ronaldo Helliksen går bort på stadion og spiller ball.
00:23 – Folk begynner å bli slitne.
00:27 – Trygve får akutt diaré og bæsjer på John.
00:39 – Steinmann er sliten.
00:49 – Signe vekker alle som sover og ber dem skjerpe seg.
00:55 – Victoria griner fordi det ikke ble noe revy. Sebastian synes helt greit.
01:23 – Det begynner å regne, så alle bortsett fra to drar på nach hos Signe.
05:30 – Are og Liv-Kari ser på soloppgangen.
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Navn: Ane Nickoline Knutsen Sørdalen
Alder: 19
Kjønn: Kvinne
Interessert i: Ja takk, begge deler
Hei, og takk for at du tok titten innom. Jeg er ei spretten,
snerten snelle på 19 år som søker
noe i alderen 25-40 år å dele livet med.
Jeg liker ikke å gå lange turer, og er ikke glad
i andres barn. Om du er håndverker av yrke er
det ingen ulempe, ettersom jeg liker å få ting
gjort. Du må gjerne ha/ha hatt en karriere innen håndball, og ”ginger-genes” er ikke aktuelt.
Jeg setter ikke store krav til et godt utseende og
gode gener, siden jeg vet at det er nok av gode
gener på min egen side. Jeg er en dyktig taler,
og holder gjerne taler om vennskap og kjærlighet for mine gode venner. Jeg
sier heller ikke nei takk til en fest. Om dette virker interessant, vennligst ta
kontakt, jeg har nemlig litt dårlig tid ettersom jeg har planer om å være gift
og ha barn innen fylte 25.

Årets la-det-koste:
Are Ørbeck-Nilsen Bratland
Årets revysjef: Anna Hornum
Årets mest forelskede: Maja Schenkel
Årets diktator: Victoria Lieberg
Årets attitude: Ilja Marie Madsen
Årets sjåfør: Marius Aasen
Årets huh: John Anders Holstad
Årets boyband: Sebastian Holte Aasen og Daniel Mørland
Årets sengevæter: Mats Wang
Årets bråkmaker: Mikael Polden Bråklid
Årets trommis: Erik Sundbø
Årets Katja-kaj og Bente-bent: Ragnfrid
Årets leksikon: Fredrik Grana
Årets TRB: Marthe Rønning Klausen og Karoline Hjetland
Årets krokunge: Mads Helliksen Pharo
Årets sveis: Anders Vegard Eikeland
Årets redneck: Sara Ellegård og Trygve Gregersen
Årets sove: Carina Bjørnsen
Årets jägermeister: Sondre Grim
Årets Nachville: Camp Gøtterup
Årets russesitat: ”Jeg kan godt dø, så lenge det er etter
russetiden!” – Marthe Rønning Klausen
Årets strongman: Daniel Thorsen
Årets grønne jævel: Jeanette Brubakken
Årets russ som ikke er russ: Jørgen Snøås Gustavsen
Årets sensation white: Stig Sannes
Årets jungeltelegraf: Jeanette Brubakken
Årets russ: Marthe Rønning Klausen
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- Takk til Liv S. Westgård for at du lærte oss ALT om barna dine.
- Takk til Gustav Rosland for at d e mauleg ætt.
- Takk til Hege Lier for at du lærte oss at arbeidsbetingelser er betingelser for arbeid.
- Takk til Ronny Låås for at du lærte oss at de bästa platsarna er foran.
- Takk til Leiv Røneid for at du lærte oss.
- Takk til Arvid Henriksen for at du lærte oss at en bør putte hele pensum inn i én powerpoint.
- Takk til Einar Brynemo som lærte oss at det lukter grillet bacon når du får beina dine saget av.
- Takk til Asbjørn Eikaasen for at du lærte oss så mye om forskjellige religioner og kulturer. Det er viktig i en tid der det er så mange konflikter.
- Takk til Anne-Lise Kveldsvik for at du lærte oss at sønnen din går på skole i London. Og at du holder på med mastergraden din.
- Takk til Jens Grøgaard for at du lærte oss at det faktisk er lov å skrike i gangene.
- Takk til Geir Westhrin for at hjelm er kult.
- Takk til Svein Andresen for at du er sykt blid.
- Takk til Arne-Fred for eksemplarisk bruk av sosiale medier.
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Ha en seriøs samtale med en lyktestolpe i fem minutter (lyspære)
Rulle over bybrua (2 stk plaster)
Spørre en forbipasserende om å få låne en tampong (tampong)
Klippe gresset til en fremmed med saks (trekløver)
Gå tur med en usynlig hund en runde rundt Kragerø sentrum og kos med den ofte
(hundekjeks)
Spandere drikke på president Gøtterup (sort ølkork)
Kjøpe kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk (kondompapiret)
Gå rundt et tre som står i offentlighet og syng julesanger (valgfri julepynt)
Kjøre russebil i 20-30 km/t fra Kragerø til Sannidal (sneglehus)
Spise frokost i rundkjøring - edru (plastgaffel)
Drikke en halvliter mens du har en tampong i munnen (”åpnet” tampong)
Be om sextips fra moren eller faren til en medruss (sikkerhetsnål)
Selge vafler på Torvet en dag til inntekt for en organisasjon/lag (bilde av en vaffel)
Gå med to nyåpnede wunderbaum rundt ørene en hel skoletime (wunderbaum)
Kysse en VG1-elev av motsatt kjønn på munnen (godteri)
Spandere to drinker på en i styret (personens russekort)
Body Attack-time på Family med Marthe der du drikker øl i stedet for vann
(signatur fra Marthe)
Gå med brød som sko en hel skoledag (brødskorpe)
Trene i russeklær på Family Fitness (visitkort til senteret)
Synge alt du sier i løpet av en skoledag (bilde av en musikknote)
Jenter: To stk. leier hverandre inn i en matbutikk og kjøper olje og kondomer
(begge uten russebukse) (vaselinboks)
Gutter: to stk leier hvernadre inn i en matbutikk og kjøper vaselin (vaselinboks)
Telte en natt på gresset utenfor skolen (teltplugg)
Ha på seg russebuksa hver dag gjennom hele russetiden (rød stoffbit)
Være utstillingsdokke i et butikkvindu i en klesbutikk i minst 5 min (logoen til butikken)
15 spensthopp over gangfeltet (springfjær)
Stirre i fem min på kjønnsorganet til medruss (solbriller)
Ha kjæreste hele russtiden (uten å være utro selvfølgelig!) (hengelås)
Sitte i bokser (+singlet for jenter) en skoletime (ståltråd)
Ikke bruke vold gjennom russetiden (peacemerke)
Tepose i overleppa en skoletime (tepose)
Merkbart plage russepresidenten til hun mener du har fortjent knuten
(presidentens signatur)
Annonsér at du og en medruss av samme kjønn er forlovet i KV (annonsen)
Stå på bordet i kantina og rop SKÅL! Få med alle rundt bordet etter du har
ropt det (ølkork)
Kline med en av samme kjønn (hårnål)
Utføre puppedansen (jenter) som Marthe og Karoline laget!(lagt ut på
russesiden-facebook) *godteri
Gå inn I en matbutikk med bare håndkle og spør hvor shampoen er
(etiketten til flasken)
Skriv kjærlighetsbrev på minimum én til et av styremedlemmene
(rosa hjerte)
Hent noe under 10kr, gå til kassa ->prøv å prute ->si det er
for dyrt! Hvis ikke det går, si at du ikke har råd og legg det
tilbake (kronestykke)
Gå gjennom en barneskole I fullt russeutstyr I et friminutt,
uten å måtte gi fra deg et eneste russekort (fargestift)
Surre en lærers bil inn i toalettpapir (tom dorull)
Være våken ett døgn (en knute)
Være våken to døgn (to knuter)
Ta en klamydiatest hos helsesøster Linda (rød hjertekjærlighet)
Bøssebæring for kreftforeningen (minibøsser)
Skoledag uten å snakke med medelever (tapebit)
Dra på byen med en oppblåsbar date (barbiehode)
Svare feil på spørsmål en hel skoledag (en rød penn)
Være assistent til en førsteklasse en skoletime (viskelær)
To grandiosaer på rappen (bit av emballasjen)

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Spise seks kinderegg og bygge figurene på 10 min (kinderfigur)
Reise seg opp og rope SKÅL hvert tiende minutt i en skoletime (plastbeger)
Kjøpe en kasse øl med bare kronestykker (kronestykke)
Ta fem push-ups hvert tiende minutt en hel skoledag (muskel)
Drikke en kasse øl på 12t (ølkork)
Drikke en six-pack uten å tisse (bonbon tissemaur)
Bade før 1. mai (ispinne)
Leie en Postmann Pat-film og drikke shot hver gang han bomgirer (frimerke)
Rope “snut er ut” til politiet (bilde av politiet)
Sex i skogen (kongle)
Sex i kongeparken (oppblåst kondom)
Sikker sex gjennom hele russetiden (anbefaler;-!) (brukt kondom)
Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i en 30-sone i en halvtime (refleks)
Gjennomføre 70 russeknuter (gulldusk)
Krabbe inn i en matbutikk og bjeffe i fem minutter foran hundematen (hundekjeks)
Krabbe over bybrua (plaster)
Komme inn på et utested med 20-årsgrense iført russedrakt (drink-paraply)
Klistre en “L” på politibilen (Brukket fyrstikk)
Gå baklengs en hel skoledag (skolisse)
Kjøre fem runder i rundkjøringa med hornet inne (snurrebass)
Fem russ går i tog bak en fremmed (kakeflagg)
Gå med russebuksa hver dag på skolen fra 1. - 17 mai. (eget russekort)
Tyste på mindreårig på utested (kyllingbein)
Gå alvorlig med en fisk i bånd, snakk med den, og spør etter dyrelege (saltsild)
Gi penger til en alkoholiker (rødspritkork)
Ha mobilen på maks lyd, la den ringe minst 30 sek i klasserommet og syng med på sangen
(filmbit)
Løpe naken gjennom tunnelen (rød seigmann)
1.-17. mai uten fravær (fraværslapp)
Være slaven til en medruss en hel dag (russekortet til medrussen)
Spise en tacotallerken i kantina uten å bruke bestikk i en midttime (serviett)
Skjenke en kristenruss (kors)
Gi 50 personer en klem i løpt av 30 min (lovehearts)
Melde seg til politiet for epleslang (plasteple)
Si “nei” en hel skoledag (en lapp med “nei” på)
Drikke hver dag en uke i strekk (spypose)
86. Spandere øl på redaksjonssjefen (øletikettbit og masse respekt)
87. Sitte under pulten en hel klassetime (bokbind)
88. Flørte med læreren én klassetime og si ”takk for i går”
når du går ut (lærerens signatur)
89. Spør en venns foreldre om sex-råd og stillinger
(underskrift fra den personen og rådet)
90. Ta avstand fra all vold og mobbing i russtiden. Ingen skal plages.
Det er viktig å ta et “nei” for et “nei”. Oppfordre medruss til å ikke
bruke vold gjennom hele russetiden. VIKTIG KNUTE!
For 40 gjennomførte knuter dyppes dusken i sølvmaling.
For 70 gjennomførte knuter dyppes dusken i gullmaling.
Juks med knuteregler: Avklippet dusk.
Hvis russedressen/buksen vaskes under russetiden vil det føre til at et
bein på buksen din klippes av.
Man skaffer selv premie til russeluen!
For at knutene skal bli godkjent, vis film, opptak eller lignende. Folk som
var med på det eller de som var ”vitner” skal si/vise det til knutesjefen eller
medlemmer fra russestyret for godkjenning.
Dette blir kjempemoro!
Hilsen Ilse van der Ven, knutesjef
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Søndagsstatuser

L Æ R E R E PÅ

Mads Ronaldo Helliksen
Klein!!!
05 December at 12:23
- Mads sparte åpenbart ikke på kruttet på russekro kvelden før!

PR. 14 APRIL
2011

Kim Adrian Berba Haaland
- Aldri mer alkohol.
07 November at 11:57
- Aldri mer alkohol sa Kim Adrian 7. november…
Kim Adrian Berba Haaland
- Redusert!
14 November at 15:44
- Og en uke etter er han redusert på ny – hva har han begynt
med nå?
Kim Adrian Berba Haaland
Aldri mer alkohol...!
Yesterday (19. des) at 11:13 via iPhone

- Aldri.

Navn:

Venner: Profilbilde: Statuser/aktivitet: Info:

Alderspoeng: Totalt:

Anne Lise Kveldsvik

3

8

7

5

6

29

Ann-Karin Hegland

1

9

5

6

3

24

8

2

Ilja Marie Madsen
det lukter et snev av ukjent parfyme.
19. juli kl. 03:43 - Javel?

Arild Andre Weisser

7

9

Arne-Fred Solbekk

10

10

10

10

8

48

Ane Nickoline Sørdalen
Det er noe «fuckings lorte-pis».
I går kl. 12:27 - Hehe.

Arvid Henriksen

2

7

5

8

8

30

Brith Venemyr

2

6

7

6

8

29

Einar Mesel

1

8

3

1

10

23

Geir Westhrin

6

11

7

5

8

37

Hege Lier

6

6

10

9

2

33

Karin Halvorsen

4

8

4

7

Kari Simonsen Langlo

2

8

9

3

10

31

Leiv Røneid

3

9

6

3

10

31

Liv Schønhardt Westgård 9

8

10

5

3

35

Sigurd Gausdal

5

5

4

10

27

7

6

7

5

Marthe Rønning Klausen
skjønner aldri hvorfor EN øl alltid blir til fler....
7. oktober kl. 11:44
- Dette er et av de spørsmålene mennesker ikke har kunnskap til
å svare på enda, Marthe.
Karoline Hjetland
klein.no
For 11. juli kl. 09:47 siden via SonyEricsson
- Kleinoline Hjetland
Karoline Hjetland
kleinesen..
3. oktober kl. 16:49

- Bombe.

Maria Carrasco
har funnet en sort jakke fra H&M i vesken. Noen som savner
den? Hvis jeg har stjålet den må jeg virkelig beklage. - Tjuvradd!
Kim Adrian Berba Haaland
Når en har så hangover fra igår og ikke gidder og gå å se United,
da er det dårlig. Men de vant, Glory glory !
5 minutes ago via iPhone (1. jan) - Wooow!
Kim Adrian Berba Haaland
Dårlig? - Jaa!!
7 minutes ago via iPhone • (16. jan-)
- JA, VI HAR HØRT DET NÅ.

3

Marthe Thistel Nøtsund
Svein Andresen

8

10

9

9

8

44

Unni Auråen

4

7

7

3

6

27

Geir Enggrav

10

7

5

2

					
I årenes løp har det vært en
Vi vil gratulere Arne-Fred
6. Leiv Røneid – 31
del lærerkåringer. Mange av
Solbekk med seieren! Men selv
6. Kari Simonsen Langlo - 31
disse har handlet om hvordan
om Arne-Fred vant fortjener
8. Arvid Henriksen – 30
de forskjellige lærerne tilpasser 9. Anne Lise Kveldsvik – 29
samtlige lærere skryt for hederseg datidens klesstil og trenlig innsats og vi er redaksjonen
9. Brith Venemyr – 29
der. I år har vi valgt å se på
er alle enige i at alle som deltok
11. Sigurd Gausdal – 27
hvordan de har klart å tilpasse
hadde imponerende sider ved
11. Unni Auråen – 27
seg dagens medier og teknoloprofilen sin.
13. Ann-Karin Hegland – 24
gisamfunn og vi har derfor laget 14. Einar Mesel – 23
en oversikt over hvor gode de
forskjellige ansatte på skolen
er til å bruke Facebook! Vi har
Vi har et bredt utvalg i innvendig og utvendig
vurdert kandidatene ut ifra hvor
mange venner de har, hvor kult
SOLSKJERMING AV MEGET HØY KVALITET.
profilbilde de har og i hvilken
VI SKREDDERSYR LØSNINGER ETTER DINE ØNSKER OG BEHOV.
grad det sier noe om personen,
hvor aktive de er og kvaliteten
på innleggene, hvor bra informasjon de har om seg selv og vi
har i tillegg til dette utarbeidet
et komplisert system som gir
kandidatene poeng ut ifra alder,
der du scorer høyere jo eldre
du er.
Det er mye fint på disse profilene, men det er noen store
Ring din lokale leverandør
høydepunkter som for eksemRing din lokale leverandør for et uforpliktende tilbud!
MORGAN
THORSEN på tlf. 976 72 550
pel Arne-Freds bildeserier fra
Morgan Thorsen på tlf. 976 72 550
for
et
uforpliktende tilbud!
70-tallet, Geir Westhrins profilmorgan@solux.no - www.solux.no
www.solux.no
e-mail: morgan@solux.no
bilde og Arvid Henriksens kom- Ring din lokale –leverandør
mentarer på bursdagshilsener.
MORGAN
THORSEN på tlf. 976 72 550
Men alle kan ikke vinne
og
derfor har vi kommet frem til
for et uforpliktende tilbud!
følgende sammenlagtresultater:

ør
Signe Gøtterup
Mistet meg selv igår..
2 minutes ago • (16.jan)
- www.onkeloskar.com/igjenglemt

VI HJELPER
DEG MED BÅDE
LUFTIGE OG
JORDNÆRE
PLANER,

-

Markiser - persienner - interiør - varmepumper
Markiser - persienner - interiør - varmepumper

vera
MED GOD
tlf.
TERRENGTILPASNING!
e
til

orga
www.solux.no – e-mail: morgan@solux.no

1. Arne-Fred Solbekk – 48
2. Svein Andresen – 44
3. Geir Westhrin – 37
4. Liv Schønhardt Westgård – 35
5. Hege Lier – 33
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Ring gratis
gratis grønt
grønt nr:
nr.:800
800 81
81 800
Ring
800
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Russebilkåringen
– en korrupsjonsskandale
Bilen Regina stakk av med seieren etter at lærerne hadde avgitt sine stemmer. Det går dog rykter om betaling i
form av både penger og naturalia
til dommerne i forkant av
kåringen. Drama Lama skal
ha prøvd på det samme, men
disse jentene falt tydeligvis
ikke i like god smak blant

lærerne. Regina stakk også av med
prisen for ”Årets interiør” på Telemarkstreffet i Skien.

Krafttak mot kreft
En dag i mars gikk 47 bøssebærende russ
rundt omkring i Kragerø kommune for å
støtte Kreftforeningen og dens bidrag til
forskning på kreft.

Så, hva går
overskuddet
til

Hele 65 577 kroner ble samlet inn, hvilket
skal være meget bra.

Karoline Hjetland og

Helene Ausland

Russen – en skikkelig solidarisk ungdomsgjeng
overveldet over den givergleden som russen i Kragerø viser. Til russeavisa uttrykker
de stor glede og takknemlighet over at også
årets russ evner å ha andre ungdommer i
tankene under skoleavslutninga og russefeiringa. Budskapet fra Ilula er krystallklart:
Russen i Kragerø er en skikkelig solidarisk
ungdomsgjeng. Takk og atter takk!!!
Skrevet av Olav Drevland

I fjor gav russen overskuddet fra
revyen til en videregående skole
som skulle bygges i Ilula, Tanzania.
Nå er første byggetrinn av skolen
klar til å bli tatt i bruk: Over tre
hundre ungdommer som ellers ikke
ville hatt noen muligheter til å gå

på skole, kan starte på en treårig
videregående utdanning. Gleden i
Ilula er kjempestor!!
Kragerø videregående skole har
gjort nyskolen til sin vennskapsskole, og på en stor solidaritetsdag
i apil jobba elene inn cirka 100

000 kroner som skal gå til å sikre
reint vann til den nye skolen. Og
som om ikke dette er nok: Russen
2011 har bestemt at overskuddet
fra russeavisa skal gå til den nye
skolen. De som står bak bygginga
av skolen, Ilula Orphan Program, er

