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apefeberen er ingen bløff
BÅTEN GÅR I DAG!
Møt opp på brygga klokka 18:00, beordrer Dr. Schnitzel. -Ta
ikke med bagasjen på grunn av smittefaren!
Fangstmeldinger for Hudøy og de nære strandområder utaførr:
Det meldes om større krabbefangster på andre dag av sesongen. Ivrige
besetninger fra Bukta og Østråt har innrapportert mer enn ti krabber på
stampen med store innslag av landkrabber og crabsticks som bifangst.NTL
(Norsk Tangsprellag) og NHO (Næringskjedens
Hovedorgan) forhandler på overvann i årets krepsog skalldyroppgjør. Partene anklager hverandre om
ikke å løpe linen ut i forhandlingene, og
meklingsfristen ventes utsatt til neste springflo.
Bløtdyrsmarkeringen på Elverum i forbindelse med
bruddet i tang og tarifforhandlingene er flyttet til
Tynset, noe som kan føre til at blåskjell fra
Tjømeområdet ikke rekker tilbake til Hudøy før lørenbarna har reist hjem igjen.

Dagens blinkskudd

Tips avisa

Redaksjonen har blitt overøst med
kanelboller og vanlige boller, ispedd en
kanne kaffe fra henholdsvis Høgda og
Bukta. Dette er vi naturligvis svært
takknemlige for.
Vafler har det imidlertid blitt særdeles lite
av, og Hudøyavisas fagforbund vurderer
nå enda en gang å gå ut i streik for å
kjempe for sine rettigheter i så måte.

Redaksjonen mottok gledesstrålende en
delegasjon fra Høgda bestående av Theodor,
Matias, Kristian og Jenny G, som visste å sette
mot i sultne journalister! Tusen takk for de
foreløpig beste kanelbollene vi har fått smake.
Hu mor! (Takk til Joachim og Kristian fra 5A)
To gutter kom bort til en dør. Her leker de
gjemsel, sa den ene. Hvordan vet du det? Det
står Finn Hansen på døren.
Hva gjør du om du faller i en brønn?
Venter til livet henger i en tynn tråd og klatrer
opp.

Resultater fra
VM i Sør-Afrika

PS! Vi er veldig dårlig på vitser og gåter,
så har du noen gode på lager, så del de
gjerne med oss.

Kontaktinfo:
Erlend:
Cecilie:
Arne:
Jostein:
Hanne:
Alexander:
Jörgen:
Vebjørn:

95781999
92050675
91544707
90185174
90750417
47271000
93801425
92063409

Serbia-Ghana 0-1
Gyan ga Ghana-gøy
Tyskland-Australia 4-0
Ein, zwei, drei, vier – mååååål!
Klassiker: Norge-Kamerun 6-1
Drillos første kamp som landslagssjef

Takk til Finn Tollef og Lars for
uvurderlig hjelp med reperasjon av
vrangsint trykkpresse!
Dere er noen knupper!

Gårsdagens nyheter
for de voksne

Redaksjonen har kanalisert kontakt med VM
Algerie-Slovenia 0-1
Gammel Lillestrøm-helt frelste Slovenia

Boller og kaffe fra Norda overrekkes
høytidelig til hovedsjefsoverredaktør Erlend
fra Marte, Marine, Aurora og Lydia.

 Ørepropper utsolgt i Sør-Afrika
 Engelske tv-seere så Hyundaireklame da Gerrard scoret
 Mann dyttet eks-samboer
 Stor forskjell på maling og beis
 Trenar hundar med radiostyrt bjørn
 Fjørfelaget illsinte på egg-juksing
 Fant boligblokk på loftet i
Trondheim
 Knopfler spiller sittende i Åsane
 Snåsadagan: Boder, bjønn og
billøp

VÆRMELDINGEN
Vestsiden sør for Bukta:
Overraskende
bygevirksomhet og stram
lukt av råtten tang.

Kysten ØstråtFrydenlund:
Et høyt lavtrykk
ventes snikende.

2

Østkysten:
Utrygt for vær.

Dalsøkka utenfor:
Omsider skiftende
og stabil nordavind
fra alle kanter.

3. i Redaksjonen

Liten ordbok for
apefebersmittede

Æ ba du = Jeg er syk

Vannballonger
kan brukes
til mangt.
Celina i 3C
og Ingrid i
3A
drømmer
om å bli
ballongerinaer i
fremtiden.

Gæng gæng gong
gong = Du er snill

Omba! = Hei!
Bimmelim = Jeg må
tisse

Dibbedi = Ha det bra

Bommelom = Jeg må
bæsje

Smullefetro = Pell deg vekk
Bæng bæng! = Stopp!

Hussjef Hanne Lenningsvik ledet an
morgengymnastikken på Bukta.
Oppsluttningen blant barna var god, mens
foreldrene ikke var like morgenpigge.

Dette må du si for at Ingrid, Maren
Elise, Isabelle eller Tord skal skjønne
hva du sier.

Blå ballerina-basill?
Blant alle barn med grønne utslett i ansiket var
Vetle et urovekkende innslag. Nå spekuleres
det i om den grønne apefeberen har mutert og
byttet farge.

Boller vant over baller
Da pappa Lars Hognerud skulle
sette i gang fotballturneringen
mellom tredjeklassene på Bukta, var
kjøkkenet akkurat klare med
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søndagens skoleboller. Gjett
hvem som vant en utklassingsseier i den kampen.

4. i Redaksjonen

og klemz om natten
Jentene i fjerdeklasse hadde en historie å fortelle
fra lørdag kveld.

Historien fra 4. klasse, Sletta
Lørdag kveld hadde guttene på Sletta en
forespørsel; kan ikke alle jentene komme og
gi en god nattakos til guttene?
Og da svarte jentene: Ja, det blir gøy!
Og da fikk guttene det som de ville.

Hva synes du om å få en klem?
Truls: Jeg fikk ikke klem fordi jeg ikke var
med.

Hvordan
magefølelse hadde
du da du fikk en
klem?
Felix: Jeg hadde lyst
til å slå Filip, fordi jeg
var så gira.

Hadde du turt å gi en klem til noen jenter
i kveld?
Truls: Ja, til
mamma.

Tror du at du får en ny kos i kveld?
Felix: Hm, er ikke helt sikker.

Av Erika 4c og
Elisa 4B

1. Fikk du en kos?
Av Linea 4C og Marte 4B
Filip: Ja, jeg fikk kos
av mange jenter.

Hva synes du om at Knut (foresatt på
Sletta) ville ha kos?

2. Hva synes du om
kos og klem natta?

Jonas E.: Bra. Litt rart at han ville ha kos.

Det var veldig
morsomt!

Var det fint å få en klem av en jente?
Jonas E.: Litt skummelt, men det var greit.
Jeg begynte å le veldig.

Av Sofie og Ingrid, 4B
Av Stine og Jochebed 4B

Grønn apefeber
Av Truls og Maximillian fra 4C
I går ble Sletta smittet av grønn apefeber, og
først kom det en doktor og en sykesøster. De sa
at vi hadde grønn apefeber. Obs – pass dere for
denne svært smittsomme sykdommen!

Intervju av 1. klasse på Frydenlund og Østråt
Av Gabriel og Martin, 4C
-Hvordan har det vært her på
Hudøy så langt?
Maia: Veldig bra.
Martin: Kjempemorsomt!

Truls, Martin, Gabriel og Maximilian i 4C.

-Har du sett Den Grønne
Mannen?
Anton: Ja, jeg så ham først!

Intervju av 6. klassingene på Roa

Martin: Ja, jeg så ham i går.

Emil J. på Roa blir intervjuet av Andrea og Marthe,
4B og 4C

-Gleder dere dere til
godterifest?
Filip: Ja, jeg gleder meg
skikkelig!

Konrad, Filip og Philip, Maia, Anton og Eivind
likte å bli intervjuet.

Hvordan har dere det på Hudøy?
-Jeg koser meg med de andre.

Martin: Jeg gleder meg
superdupermye!!!

Har du badet i år? Hvordan var vannet?
-Nei, jeg har ikke badet, men jeg har kjent på det
og det var kaldt!

-Hva er det morsomste med
Hudøy?

Når var det du la deg i
går kveld?
-Sovnet klokka 03 for jeg
trodde 7. klasse kom.

Philip: Godterifesten er det
beste!
Martin: Kaptein Krok, Else og
Den Grønne Mannen.

Liker du å bli skremt?
-Ja, det er kjempegøy!

-Hvem tror dere vinner
Oliaden?
Konrad: Gruppa mi vinner!
Martin: Jeg tror at min gruppe
vinner!

Hvordan blir det når 7. klasse skremmer dere?
-Ikke vått håper jeg, men gøy!

Martin i 1B og
Astrid i 1B var to av
førsteklassingene som
ble intervjuet.
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- Vi lar oss
ikke lure

-Det var gøy å få besøk av
doktoren, men jeg er ikke syk.
Liv 1D

-Spionene har klekket ut en
plan.
Ylva og Ingvild 3B

- De er duster som vil få oss
bort fra øya.
Annine og Christina 4A

Er apefeberen
en ond krok-bløff?
Under søndagens helseundersøkelse på Hudøy har flere
lørenbarn fortalt Hudøynytt at sykdommen Grønn Apefeber
ikke eksisterer, og antydet at Kaptein Krok kan stå bak en
sleip plan for å stjele øya fra barna. Men det skal nå
eksistere en motplan for å lure Krok og hans allierte.
Ved lunsjtider søndag dukket
Doktor Appenix Schnitzel og
sykesøster Mulla Dusk plutselig
opp ved flere av husene på
Hudøy der de gjennomførte en
helseundersøkelse av flere
lørenbarn.
Mange av barna hadde det som
lignet på grønt utslett i ansiktet,
og Schnitzel og Dusk hevder
hardnakket at barna er smittet
av apefeber.
– De ekle, stygge, syke barna
må evakueres fra Hudøy i
morgen, sier søster Mulla Dusk i
en eksklusiv kommentar til
Hudøynytt. Både doktoren og
sykesøsteren virket likevel noe
overrasket og nervøs over at så
mange barn hadde grønt utslett.

-Vi lar oss ikke lure

- Spionene sa apefeberen ikke
var ekte.
Jenny og Taia 4c

Barna Hudøynytt har snakket
med i dag, hevder at apefeberen
bare er nok en plan fra Kaptein
Krok for å stjele Hudøy fra
lørenbarna. I følge kilder avisen
muligens har grunn til å stole på

skal kjempehemmelige spioner
ha avslørt for barna at det finnes
en hemmelig ”ondskapens akse”
mellom Krok, doktor Appendix
Schnitzel og Mulla Dusk.
Spionene skal nå stå bak en
hemmelig plan der barna skal
late som de er skrekkelig syke
for å dobbeltlure Krok.

Avviser ond plan
At det finnes noen plan for å lure
lørenbarna avvises kontant av
doktor Schnitzel.

–Sykdommen er velkjent fra
både legejournaler og
legeromaner, sier han.
-Og selv om vi kanskje har
møtt Krok på en eller annen
legekonferanse der han har
svingt med sabelen sin, betyr
ikke det at vi kjenner ham, sier
Schnitzel.
Doktoren hevder nå at Grønn
Apefeber også kan smitte ved
klemming og all mulig oral
kontakt, og anbefaler at
”kjærlighetsstien” fra Bukta blir
stengt for all trafikk.

KJÆRLIGHETSSTIEN
KAN BLI STENGT!
Etter siste dagers apedemiutbrudd på Hudøy har
redaksjonen fra lite sikre kilder hørt rykter og
hvisking om at de eldstes tumleplass
”Kjærlighetsstien”, kan bli stengt.
Etter at det ble oppdaget at Grønn Apefeber smitter
ved blant annet kos og annen fysisk nærkontakt,
vurderer Doktor Appendix Schnitzel fortløpende hvor
lurt det er å la de som allerede er kosesyke fritt få
lov til å gå i kjente smitteområder.
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oppå jordet!
Hele Hudøy ble i går engasjert i
Lørens bidrag til den store Grand
Prix-dansen
Etter en tidlig morgen for Hudøynytts redaksjon (se annen sak), var
det med stor glede vi våknet opp til
smektende toner fra en velplassert
cd-spiller tidlig en søndags morgen.
Enkelte av oss gløttet gjennom
gardinene og fikk se en Roa-gjeng i
full aktivitet til toner vi gjenkjente fra
kort tid tilbake.
Litt senere skjønte vi at dette var del
av en større plan som utfoldet seg

omtrent samtidig i bukter og begge
endene av øya. To 5. klassemødre,
Siri og Cathrine, mente lørdag kveld
at det var for lite bevegelse på øya.
- Vi leverte ut cd-er med musikk og
video til alle hussjefene i går kveld,
og de fikk beskjed om å organisere
morgengym på hvert sitt hus, forteller
Siri, hussjef på Norda.
Madcon-låten ”Glow” spredte seg
derfor som ild i tørrkokt vann utover
morgenen, og selvsagt kom rop om

hjelp fra enkelte hussjefer. XtraLars
Bestum, som er i ferd med å gå
inkognito, var den første som ba om
førstehjelp, og gjett om den kom. Tre
jenter fra Norda trippetroppet opp, og
da ble det sving på både armer, knær,
romper og tær.
- Nå er vi ferdige her, og etter en
bollepause må vi til Bukta, var alt 5klassingene Lydia, Vilja og Emma
rakk å si, før de hastet videre.
Nå ser vi fram til å at øya gløder
videre i dagene framover.

Når Løa-ansatte Anette
Haldorsen fant ut at det ikke
fantes kyr på Hudøy, ble hun
mildt sagt irritert og
melketørst. Hun tok da saken
i egne hender og tok med seg
en egen melkekartong som
rommer 1000 liter. Hun har
gjort det helt klart at hun er
den eneste som får drikke
melken. Hun har fått Den
Grønne Mannen til å passe
på melkekartongen for henne,
og den oppbevares på et
superhemmelig super-sted
som ingen barn noen sinne
greier å finne!
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Mille, Brage, Madeleine, Solveig,
Alannah, Johanne Emma og Hedda
i 2C kom til redaksjonen for å vise
frem froskeeggene de hadde funnet.
De fortalte også at Den Grønne
Mannen haddet vært på et mystisk
besøk på Høgda. Han hadde nemlig
satt sine fingeravtrykk på dopapiret.

Noen fedre holdt seg i
bakgrunnen.

Canonstart for
Hudøynytt!
Redaksjonen for årets
første Hudøyproduserte
avis hadde visse
tekniske problemer i
nattens mulm og mørke.
Derfor har Hudøynytt
sagt opp sponsoravtalen
med Canon, og fått en
ny kjempeavtale med
Crayon. 1. klasse oppfordres spesielt til å
komme og tegne avisen
for oss etter klokken 23 i
kveld.

Notiser
Hedda og Andreas fra 2 C har satt
uoffisiell Hudøyrekord i
styltegange. Hedda leder foreløpig
så vidt med fem runder rundt
basketbanen på Høgda.

De ansatte på LøA utfordrer foreldrene til å stille med et
toppet lag til en volleyballduell på banen ved Roa
tirsdag klokken 19:00. Hudøynytt regner med høy
temperatur og tette dueller ved nettet.

Bare solskinn for Astrid
Til tross for at de to første dagene på Hudøy har vært
preget av regn, grønn apefeber, prompesyke og sure
tær, har Astrid fra LØA ikke opplevd annet enn bra ting
her på øya.
– Å være her på Hudøy er helt fantastisk. For så lenge
jeg ser barna, ser jeg sola. Her er det bare fryd og
gammen. Det eneste som ikke er så bra, er at jeg
allerede nå er så veldig, veldig mett. Jeg får kaffe og
kaker hvorenn jeg går, men jeg kan ikke klage på den
gode serveringen, sier Astrid med et smil.

Barnslige foreldre
Tradisjonen tro utfordrer ”de voksne” sjuendeklasse til
århundrets fotballkamp på Roabanen tirsdag klokken
18:00. Foreldrelaget anser seg selv som så totalt
overlegne at sjuende egentlig ikke behøver å møte
opp, men lover å gi dem en fair sjanse om de tør å stille
opp.

Selvutnevnt OverBrannSlangeTesterAssistent, Bims,
kommer til Bukta i tirsdag for ”å teste utstyret”. Voksne
og barn oppfordres til ”å hjelpe til”.

Ny rekord på Høgda: 16 brød spist opp på 16 timer.
Vi gratulerer!

Støa vant 3-0 over Lia i en fantastisk volleyballkamp
mellom de voksne. Den fant sted rett etter byge nr 5
denne ettermiddagen.

1. klassingene på Frydenlund og
Østråt møttes til fotballkamp på
sletta søndag formiddag. Ungene
hadde det moro og spilte som ekte
sportsmenn og -kvinner, og begge
lag hadde fanastiske supporterklubber i ryggen. Hva resultatet ble
strides de voksne om, men sikkert
er det at det var Frydenlund som
gikk av med seieren.

En bekymret mormor Randi på Hamar hilser til Julie som kom på gårsdagens
skadetopp. En ekstra pakke plaster er innkjøpt.

Søt hevn på fotballbanen
7. klassingene André, toppskårer Fredrik, Markus, Sindre, Simen og trener Martin fra Vika knuste 6. klassingene på fotballbanen. 12-2 smakte ekstra godt etter
at en vannballongkrig mellom de to husene endte i et sprukket vindu på Vika på
lørdag.

Fra redaksjonen i går natt kl 0430:
Nöden är alla uppfinningars moder.
-Hussvensken
Jeg har jo blitt satt til verden
så jeg kan lyse opp andres liv
-Redaksjonsmedlem
Yes, we can’t
-Pdf-mannen
Dette er jo helt Canon!
-Distribusjonsapparatet
Tapt og funnet:
Herreløse sandaler funnet på
brygga.Et par sandaler av type
”Timberland” ble funnet på brygga av
et observant og samvittighetsfullt
medlem av Hudøynyttredaksjonen.
Sandalene, som også muligens kan
gå under benevnelsen ”fritidssko”, lå
i en gul pose fra Coop Prix, kan
hentes i redaksjonen.

Dagens turtips:
Mathias, Hanna, Maja og
Rohani fra Lia anbefaler
alle å ta hinderløypa i
Den forheksede skogen.
Veterantipset: Ta med
en voksen, og ta på
gummistøvler og en
bukse som tåler en
støyt!
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Steinglad
Joachim fra Norda viser
stolt frem et eksemplar av
rombeporfyr, en magmatisk
bergart han fant på Fosforøya.

SISTESIDEN, ELLER SIDEN SIST
I bushen i pysjen

Førsteklasses badenymfer

Hardhauser: Maia, Lise, Frøya og Jennifer.
Da redaksjonen la
veien om brygga i
går morges kom vi
over noen
hardhauser fra
Østråt.

”Det var ikke gøy... Det var kjempegøy!”

Mens de andre
barna konsentrerte
seg om krabbe-,
reke- og tangfiske,
la Frøya på svøm.
Det banet vei for at
flere førsteklasses
svømmere dristet
seg uti vannet.

Etter leggetid søndag kveld ble førsteklasse hentet av traktor med henger, og så
bar det på oppdagelsesferd rundt på øya.

Pioner:
Frøya fra Østråt.

Apefeber?

Tre fra traktoren.

To tilsynelatende soleklare utbrudd av apefeber har blitt
observert på Frydenlund. Pasientene ønsker å være anonyme.

Hva synes du om turen?
Det var gøy å se
Den Grønne
Mannen 4
ganger. Og så
vinket jeg til
broren min som
bor på Lia.

Jeg ble veldig
overrasket over
at vi skulle på
tur, jeg. Jeg
trodde det var
brannøvelse.
Tobias
Det mest
spennende var
å se Den
Grønne
Mannen. Jeg så
ham 4 ganger!
Og prøvde å gi
ham high-five,
men det gikk ikke.

Bursdag
Malin og Espen i 2B blir begge 8 år idag.
Patrik

Det var
kjempegøy å
kjøre traktor og
å se Den
Grønne
Mannen.
Avinash

Astrid
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