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”Kjærlighet ved første blikk er den mest utbredte øyesykdommen ” - Gino Cervi

På Hudøy for første gang

Sak om - Kom til radio
Trine
Mens noen har vært på Hudøy mange, mange ganger før, er det første gang for førsteklassingene. I år er det
så mange førsteklassinger at det måtte to båtturer til for å få med alle. Her blir de tatt i mot på brygga.
- Hai på dere alle sammen, roper en smørblid Silvana. Se mer om invasjonen på side 3.

Radioen er i gang

Huleboere

Markus fra Høgda var en

på

av de første som forsøkte

Hudøy!

seg som vokalist på Radio

Andreklas-

Hudøy. - I’m in love with a

singene har

feeeriteeiiil.

spottet huleboere på Hudøy! Rett ved
brygga. Etter
observasjonen har Hudøynytt vært i kontakt med paleontolog Jørn (Ida) Hurum ved Naturhistorisk museum
ved Universitetet i Oslo. – Det er forbløffende, sier
Jørn. Se mer på side 4.
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5 på Hudøy
Hvordan var reisen?
Hva skal du gjøre ?
Emilie, Østråt
Jeg skal fiske krabber
ag ha masse annet gøy

Jan Thomas’ bok ”Sminketips” har noen av jentene på Sletta
skaffet seg. Fra venstre: Helene, Malin F, Frida og Emilie. De
Frikk, Sletta

har sminket seg i Jan Thomas stil og er veldig fornøyd med re-

Turen over var fin og

sultatet. Vil gjerne dele tips med andre og skal utvikle egne

vi så den grønne man-

”smarte” sminketips.

nen.
Jeg skal kose meg –

Visste du at?

leke og bade.

Vanntårnet rommer 64 tusen
liter vann til bruk på Hudøy.

Nathlie, Bukta
Vi rakk bussen – spiste
”digg” og ble kvalme.
Jeg skal kose meg med

Vannmagasinet blir fylt hver
natt, slik at alle kan dusje, pusse tenner og bruke vann, sier
Sandra og Majken fra Vika.

venner

Hudøynytt-redaksjonen 2009
Iselin, Vika
Kjempefine T-skjorter.
Jeg skal bade, skremme 6. Klasse, døgne, ha
vannkrig og spille ballspill
Jan Kenneth, Vika
Deilig busstur, men
sjåføren var gretten.
Jeg skal bade og dynke
sjetteklasse. Urettferdig at vi ikke fikk
ha med MP3-spiller.

Redaksjonen har allerede drukket utrolig mange kopper kaffe.
Her er Erlend, Lars, Håkon, Ole, Rune Trine og Geir. Vi tar gjerne i mot gode historier med bilder - og ikke minst bestikkelser.

Fairytale-CD-ene kan hentes på Lia!
Aktivitetsgruppe-Tone, forteller at CD-ene med karaokeversjonen av Fairytale kan hentes på Lia.
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På vei til Roa
For dem som aldri har vært på Hudøy før, er det mange inntrykk på en gang.
De ser Den Grønne Mannen for første
gang, de skal finne seg et sted å bo, og de
skal få vite hvilken voksen som skal passe
på akkurat dem.
Etter å ha gått pent i tog fra brygga til
Roa, fikk alle i klasse 1A og 1D vite hvilken
sovesal de skal sove på.
- Alle jentene skal sove på én sovesal, alle
guttene skal sove på den andre. Dere finner navnene deres på sengene, sier hussjef Tone til de 36 førstereisende.

Førsteklassingene på vei til Roa

Selv om de er små har
de med seg like mye
bagasje som alle andDet var mange som så Den Grønne
Mannen

re, og det er mye styr
å få svære bagger inn

på sovesalene.
Så - sakte, men sikkert går det som det har gått alle år
før. Anspent spenning går i løpet av noen minutter over
til nysgjerrig utforsking av øya. Snart er øyas minste i
gang med både volleyball og fotball. Senere står det
hamburgere på menyen. Klokka ni avsluttes dagen med
eventyrlesning på de to sovesalene.

Alt for mye søppel på øya!

- Her skal vi sove, sier Mari, Thea, Johanne og Jenny

Hudøynyttredaksjonen
trenger også mat
Redaksjonen har fått
satt opp PC-er og en
kjempesvær skriver
fra Canon.
Men mat var det ingen
som tenkte på, helt til

Miljøagentene Andrea, Sofie, Stine og Marte fra Støa
fant masse søppel rundt huset. - Sånn kan vi ikke ha det.
Søppel er søplete, sier de ivrige miljøagentene.

Markus fra Roa stilte
det forløsende spørsmålet: - Er det noen som
har lyst på burger?
Markus fra Roa er vår helt!
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Må arrangere
fotballturnering selv
- Det vil ikke bli arrangert noen offisiell fotballturnering på Hudøy i år, sier aktivitetsansvarlig, Tone.
- Ungene har nok program som det er. Det som skal skje
på fotballfronten må arrangeres internt mellom husene,
sier hun.
At det ikke blir fotballturnering er dårlige nyheter for

- Vi knuste dem i vannkrig, vi knuser dem i fotball,

sjetteklassingene på Bukta. De vil ha anledning til å banke

sier en optimistisk fotballgjeng av sjetteklassinger

naboene fra sjuende klasse på Stranna og Vika.

på Bukta, Rikke, Stefan, Sivert, Stian, Arvin, Mari-

Hudøynytt ber alle som arrangerer fotballkamper mellom

us og Martin.

husene om å gi oss beskjed så vi får dekket begivenhetene.

Mer om huleboerne

Sniken og Snoken

The Lissing Mink, altså neste trinn på utviklingsstigen etter det
såkalte Missing Link, Ida, er i følge Jørn Hurum ved Naturhis-

savner kjøttbein

torisk museum ved Universitetet i Oslo observert på Hudøy – og

- Vi har mista

i levende live! Hudøynytt har rettighetene til saken, og vil inn-

skjøttbeinet

kalle til utvidet pressekonferanse sammen med Naturhistorisk

vårt, sier

museum allerede til høsten. – Vi arbeider såpass raskt for å

Sniken. - Det

unngå at postordrefirmaer fra Farsund kommer oss i forkjøpet

er det beste

på patentsøknaden også denne gangen, sier Hurum fornøyd.

prompeskjøttbeinet vi veit om, sier Sno-

Kjøttbein funnet

ken. - Har du funnet et sånt, eller flere

Fire sjetteklassinger fant

søllpappirskjøttbeinmedrødmage så må det

brått og uventet spor et-

leveres til oss med en eneste gang, ellers

ter de som har stjålet

så blir det surpromping, hyler Sniken med

skjøtet til Else.

sin fistelstemme.

- Vi var bare ute og gikk
tur, så snublet vi over dette, forteller Marte, Hanna,
Andrine og Markus ifra
Bukta. - Først skjønte vi
ikke hva vi hadde funnet, men så leste vi i Hudøynytt og forsto
at dette var et spor i skjøte-saken, sier Andrine.
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Deilig vann på Norda
Femteklassingene på Norda var ikke seine med å bade. Temperaturen i Hudøyfjorden er målt til 13,5°C. Det
vises vel ganske klart på Kristoffer og Henrik som prøver å overbevise hussjefen om at det var deilig å bade.

Stupekonkurranse i Vika

Sjuendeklasse fra Stranna og Vika
hadde på lørdag kveld bestemt seg
for å avholde stupekonkurranse.
Det var relativt kaldt i vannet.
Rykter blant deltakerne påsto at
vannet ikke var varmere enn 13,
kanskje 14, eller 15 grader. Noen
av tilskuerne var imidlertid overbevist om at vannet holdt 18 grader
(særlig, red anm).

Etter hvert som ryktene om kaldt
vann spredte seg blant deltakerne
ble hele konkurransen besluttet
avgjort på idealtid. Uten tidtaking.
Alle som kom seg i vannet vant. En
kollektiv seier for sjuendeklasse!

sjetteside

..ide
ide og side laget av journalister fra sjette klasse på Løren skole..
Fortsettelse fra ”mysteriet på øya.”

Jenteguttene fra Bukta

Jens gikk sakte inn, de andre fulgte langsomt
etter. De følte at noe var galt, men de kunne ikke
beskrive det. Plutselig hørte de at noen løp opp
trappa. De gikk opp den mørke trappa for å se
hvem det var. Når de hadde gått noen trappetrinn
gikk strømmen, det ble helt mørkt.
Hjelp! Strømmen gikk hva gjør vi nå? Sa Erna.
Vi fortsetter å gå oppover, sa Dagfinn.
De fortsatte oppover den mørke trappa. Plutselig
snubler Jens, han faller oppå Kristin. Alle begynner
å skrike, men så kommer strømmen tilbake. Da ser
de det…
Jentedrama på

Fortsettelsen kommer i neste nummer av Sjette-

Bukta

side.

Noen av jentene

Voksenvitser fra Bukta

begynte å sminke
seg. Etter hvert kom noen av guttene inn å spurte om de også
kunne bli sminket. Jentene lo og sa ”ja”. En etter en ble guttene

Alle barna hengte opp tøy,

sminket. Her er resultatet!

unntatt Nora, hun var snora☺
Vi spurte noen, ”Hva er de beste minner fra Hudøy?
Hvordan finner man ut at det
er en elefant i kjøleskapet?
Svar: det står en sykkel utenfor. Hvordan vet du at det er
2 elefanter i kjøleskapet?
Svar det står en tandemsykkel utenfor☺
Det var her kjæres-

Alt, fordi Hudøy er et

teforholdene startet, minne i seg selv sier
sier Ane og Helene
fra Vika.

Ada og Anita fra Vika

Da lynet slo ned i
fjor sier Grunde
fra Vika, ikke det
koseligste, men….

Hvordan få en elefant ned fra
et tre? Svar: Gi den en kam så
kan den greie seg selv.

Maria, Evelina, Ann-Cindy, Kristine, Alexandra, Simen og Sindre
ønsker neste gruppe ”Lykke Til”
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Grusomt mye gummi
Allerede etter noen timer på øya ligger
det vannballongrester overalt rundt husene på Bukta og Stranna. Hussjef på
Bukta, Einar, oppfordrer kamphanene og
–hønene om å rydde opp etter seg.
- Slik som dette kan det jo ikke se ut,
sier han og holder opp en trist gul ballongslintre som har gjort sitt i kampen
mellom sjuende- og sjetteklasse.
- Slagmarken rundt Bukta skal ryddes
hver kveld før barna kan legge seg, sier
Einar

Ny Hudøyverdensrekord
Vilja fra Sletta satte i
går ny verdensrekord
på Hudøy i hjulslaging.
Hun slo hjul hele 115
ganger.
Redaksjonen tar gjer-

Følg med i morgendagens avis:
Mer om disse sakene:
- Kjeks og singelliv på Sletta
- Flere huleboerfunn
- Fotballstoff
- Krabbefiskerimeldinger
- Beste kakebaker (redaksjonen vurderer)

ne i mot melding om
nye Hudøyverdensre-

Hudøynytt har mottatt en lapp hvor vi blir bedt

korder

om å sette inn en annonse, dette er noe vi vanligvis ikke har i avisen, men vi fant denne så
merkelig, at vi velger å trykke den likevel.

Hvor er Krok?
Radio Hudøy
Sender fra
seks til åtte.
Kom til studio
med ønskelåter
og vitser
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Værmelding Mandag
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VÅR ANBEFALING
Ada og Rebecca fra

17°C

sjuendeklasse på
Stranna har vært på
Hudøy sju ganger og
vært venninner enda

Svak vind nord-øst

lenger. Med til sammen
fjorten års erfaring

Intet funnet -

fra Hudøy skulle de

intet tapt.

være godt i stand til å
gi anbefalinger for de

Meld fra til

mindre erfarne.

Hudøynytt.

-Vannkrig!, sier begge i
kor. Både med ballonger og vannpistoler. Men
de er veldig enige om
at man må respektere noen grenser. –Særlig gutta er ille, de bare fortsetter
selv om vi ber dem stoppe.
- Ellers må man bade! Mange kjempefine badeplasser.

Hvem eier disse puppene?

- Generelt er det kult å være mye ute, gå rundt og besøke de andre husene – se

(VG-nett)

seg rundt, sier jentene.

Det er lett å bli bedre på skolen
(VG-nett)
Elgene rømmer fra bjørnen (VGnett)
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