
Denne utgaven er laget på luft og kjærlighet fordi vi ikke har noe mat i huset, unntatt nattmat fra snille Lia!

Alt godteriet til Alt godteriet til 
førsteklassingene!



Hudøynytt 2012

Redaksjonen er innlosjert på Åsly, 
ved siden av Sykestua. Her vil all  d 
en av oss si  e og vente på vitser, 
bilder, tegninger,  rekorder, kaff e, 
kaker og godteri.

Marian, 

tlf 477 55 332

Hege

tlf 994 57 506

Jostein

tlf 901 851 74

Knut

tlf 970 39 850

Bård

tlf 95 04 44 83

 Ulf Inge

tlf 996 43 529

Vi kan veldig få vitser, så hjelp fra 
Lørenbarna er nødvendig!

I dag skjer et av årets store begivenheter: Oliaden!

For å vinne denne må man være skjerpet og ha med hodet, for dette er en fer-
dighetskonkurranse. Dere får ekstrapoeng for samhold og lagarbeid, men aller 
viktigst er å ha det gøy sammen, sier aktivitetssjef Annike.

2.-4. skal ha samme aktiviteter som tidligere års Oliade, men 5. til 7. klasse kan 
forvente seg et helt nytt spennende opplegg som er mye mer utfordrende og gøy.
Vi i aktivitetsgruppa har hatt det kjempegøy med forberedelsene for årets tur, 
men neste år ønsker vi fl ere foreldre som ønsker å leke seg og vil utfordre sin 
egen kreativitet, og ikke minst ha det kjempemorsomt.

Hussjefene har fått starttider og delt inn i lag. Oppstart for 2. - 4. trinn kl 09.30 
ved Saghuset. Hele Oliaden for 5. - 7. trinn foregår i år på Bukta fra kl. 11.

Oliade i dag!

Aktivitetskalender

Søndag: Oliade
Mandag: Fotballcup 5. - 7. trinn 
(2. - 4. trinn må gjerne arrangere de  e også)
Tirsdag: Fotballkamp 7. trinn mot voksne. Felles-
grilling ved Roa.

Gratulerer med dagen, 

Bastian i 3E.

Gratulerer med dagen, 

Bussjef  Vibeke!

Dagens transportansvarlig

Transportgruppa har i år oppre  et en turnusordning og 
deler på vaktene. Følgende personer har ansvar for trans-
port i dag:

• Åge og Thomas 47 60 09 00



Hudøynytt kan som første nyhetsformidler 
avsløre at Hudøy får storfi nt besøk i dag. Et TV-
team med produsent Mafalda Monster-Mugg vil 
i løpet av søndagen besiktige øya for å se hvor de 
skal spille inn den nye realityserien sin. 

Mafalda Monster-Mugg sier til Hudøynytt i en uoffi  sell og 
konfi  densiell mail at hun gleder seg til å se øya, som hun sier 
vil bli juvelen i Nordisk fj as sitt rike.

I følge uoffi  sielle rykter fra anonyme kilder som Hudøynytt 
fester stor lit til skal også noen av deltagerne i den nye serien 
ankomme øya i dag.

- Ingen kommentar, sier frk. Monster-Mugg til avisa, og leg-
ger til at hun håper hun slipper å treff e noen barn på omvis-
ningen på øya, og at om hun treff er noen så håper hun at de 
er nydusjet og lukter fi oler.

Lykkelig Else
Else og hennes kusine Gunda vil guide de prominente 
gjestene rundt på øya, og Else sier hun gleder seg til  å øse ut 
av de mange millionene med kroner Nordisk Fjas har lovet 
henne for å leie Hudøy.

- Jeg skal selvfølgelig bruke dem på ting til barna, sier Else 
lykkelig, og legger til at hun gleder seg til å vise sine gavmil-
de gjester rundt på øya.

Aner ugler i mosen
En som ikke er udelt begeistret for tv-folkenes inntog på øya 
er Den Forbløff ende Blå Ballerinaen. 

- Det er noe fi sefi nt og mistenkelig med hele denne tv-histo-
rien, mumler Ballerinaen.

- Når noe er for godt til å være sant lukter det oft e mer fi sk 
enn fugl, og da er det som regel urent mel i tørt gress som 
lukter ille eller en ugle i mosen som ringer i alarmklokkene, 
sier Ballerinaen for å forklare sin skepsis. 

Krok fortsatt taus
Hudøynytt har heller ikke i dag lykkes å komme i kontakt 

TV-team 

inntar Hudøy
Hudøy får eksklusivt besøk. TV-team fra 
Nordisk Fjas vil ta øya i øyensyn.

med Kaptein Krok for en kommentar til nyheten om at et 
tv-team skal leie Hudøy fra Else. Piratuttalelsen som Kroks 
pirattalsmann i går sa at skulle kommet i dag har ikke 
kommet likevel, og ventes nå i morgen.

I følge ubekreft ede rykter har Krok den siste tiden befun-
net seg på en hemmelig sjørøverkongress på Toten, men i 
følge den samme ryktemakeren satte Krok seil mot Hudøy 
rett etter samme sekund som han fi kk kjennskap til at tv-
folkene skulle leie Hudøy.

Mafalda Monster-Mugg forventer romsørvis og sjampanjebrus 
under hele oppholdet. 



Hudøy-generalen innrømmer

Førsteklassingene får alt 

godteriet på Hudøy

Dette går Lørenbarna glipp av i år. Alle godterifestene er avlyst på årets Hudøytur.

Hudøynytt kunne i gårsdagens utgave avsløre at førsteklassingene på Løren allikevel 
kommer til Hudøy i år. Skipet deres har nå ankommet Daumannsbukta.

Hudøynytt kan nå avsløre at det etter 
harde forhandlinger mellom Hudøy-
general Rune Sjøhelle og representan-
ter fra førsteklassingene, nå er bestemt 
at førsteklassingene skal få alt godteriet 
som er på Hudøy, som en kompensas-
jon for at de ikke fi kk være på Hudøy.

- Jeg må bare beklage på det sterkeste, 
men vi er hardt presset, innrømmer 
en tydelig preget Hudøygeneral Rune 
Sjøhelle. 
- Førsteklassingene har truet med å 
innta øya, og kaste resten av ungene 
ut av husene sine hvis de ikke fi kk alt 
godteriet. Vi måtte bare godta det, sier 
Sjøhelle mens stemmen brister.

Det er lang tradisjon for at ungene 
på Hudøy har med seg godteri, for en 
felles godtedag. Godtedagen blir i år 
kun forbeholdt førsteklassingene.

-Men er ikke dette veldig urettferdig 
overfor de andre ungene som allerede 
er på Hudøy, og som har samlet inn 
godt til den årlige Godtedagen?

- Jo, det er urettferdig, men vi måtte 
bare gjøre dette. Vi frykter at alle 
førsteklassingene vil komme inn på 
øya, dersom vi ikke ga noe tilbake. 
Håper at de andre barna på Hudøy 
ikke blir for sinna.

Mange reaksjoner fra barna
Hudøynytt har snakket med noen av 
Hudøy-barna for å høre hva de mener 
om at det nå ikke blir godtedag, og at 
førsteklassingene skal få alt godteriet 
ombord på skipet sitt

Etter hva Hudøynytt nå erfarer er de 
satt i gang en aksjon for å gjemme 
godteriet på Hudøy, og hussjefene har 
allerede hatt møter. En anonym hussjef 
på Roa sier til Hudøynytt
- Skal de klare å fi nne 
godteriet vårt, må de 
jammen lete lenge!

Pga manglende vind 
drøyer det litt før SS 
Sjøhell ankrer opp i 
 Dødmannsbukta.

Fra venstre: Astrid, Helle og Marthe, alle 3b:
Astrid, 3b: Det er gøy på Hudøy, og det er 
urettferdig at førsteklassene ikke får lov til å 
være her siden de var her i fj or. Godteri er 
ikke alt her i verden!
Helle, 3b: Jeg synes det er rettferdig. Det 
er stas med godteri, men hyggelig at 
førsteklassingene får det som plaster på 
såret.
Marthe, 3b: Det er litt synd at det ikke blir 
godterifest, for vi hadde gledet oss til det.

Kayla, 2d: Det er ikke 
bra! Vi vil gjerne ha 
godteriet vårt. Jeg synes 
vi burde innføre én god-
teridag til.

Max, 2a: Kødder du? Det 
er ikke til å tro! De får 
vente til neste år.



1231 hamburgere, 1912 pølser, 200 kilo kjøttdeig: så mye middagsmat skal vi spise på Hudøy. I 
tillegg kommer over et tonn med frukt og grønnsaker!

Matgruppa med Tim Figved, Endre Berge og Sten Netteberg, lastet torsdag digre paller med mat fra lageret til Eugen 
Johansen i Økern Torgvei, like nedenfor Løren skole, over på lastebiler. Fredag brukte fl ittige foreldre mange timer på å 
fordele mat og andre forsyninger til de ulike husene på øya.

Det er ikke småtterier som går med når 601 små og store mager skal mettes i fem dager. Hør bare  – dette er kun et 
utvalg av det  vi  skal spise:

Matkalas på Hudøy

 500 brød
 500 liter melk
 192 bokser Nugatti
 80 bokser Sjokade,
 120 fl asker ketchup,
 100 kilo gulost,
 2400  egg
 250 poser kaff e
 og 120 bokser med bilkjeks!

I tillegg kommer over et tonn med frukt og grønt:
 130 kilo epler
 100 kilo gulrøtter
 200 kilo bananer
 10 kasser ananas
 200 kilo vannmelon
 60 kilo tomater

... og mye mer!

Vi sier bare: Bon appetit!

Tim Figved, Endre Berge og Sten Netteberg, sørger for fruktfest på Hudøy de neste dagene. All maten i bakgrunnen er fraktet fra mat-
lager på Økern til Hudøy.

7200 

måltider



Lørenbarna ank

Koffert er veldig vanskelig å losse.... ...venting på neste båt....



ommer Hudøy

Vibeke bussjef har lastet dagens siste buss med 
barn, voksne og bagasje





BrannøvelseBrannøvelse

Over: Brannøvelse på Roa.

Over til høyre: Eiril, 3b, på Støa.

Til venstre: Michael, 3d, tester brannsklia på Støa.

På mandag arrangeres årets fotball-turnering mel-
lom 5. 6. og 7.klasse på Høgdabanen
8 lag fra 5., 6. og 7.trinn.  Rent cupspill.  Fire kvart-
fi naler, semifi nale og den store fi nale.
3 lag fra 5. på Roa.
3 lag fra 6. på Bukta og Norda
2 lag fra 7. på Stranda.

• 5 klasse har 7 spillere på banen, min 2 jenter til 
en hver tid.
• 6 klasse har 6 spillere på banen, min 2 jenter til 
en hver tid.
• 5 klasse har 5 spillere på banen, min 2 jenter til 
en hver tid.
• Kampene er 2 x 10 min. 5 x Straff espark ved 
uavgjort.
•  Finalen er 2 x 12 min. Straff espark ved uavgjort.

Husjefene  er ansvarlige for å dele lag og utnevne 
lagledere. 
Lagene kan selv bestemme navn.  Disse meldes inn 
til turneringsansvarlige Christian (91341840) og 
Jan Petter (95921165) innen søndag kl 18:00.

Kampoppsett off entliggjøres i Hudøynytt mandag 
morgen.  Følg med.

Fotballturnering 5., 6. og 7.-trinn

Turneringssjefene Jan Petter Saltvedt og Christian Solberg viser stolt frem det 
fl otte turneringsoppsettet (som de har jobbet leeeeenge med).

En mann gikk til legen og sa:
- Jeg har vondt over alt, når jeg tar på armen, på beinet, i ansiktet.
Legen så på mannen og sa:
- Du har jo sår på fi ngeren.



Jenter fant fuglerede på utedo

Katinka, Irja og Annbjørg fra 4B fant 
et fuglerede på utedoen på Lia. 
Vi fant det i vinduskarmen og det var 
tre levende fugleunger oppi der og et 
egg som ikke er klekket ut!! Jentene 
har nå fl yttet redet  til et hemmelig 
sted som er tryggere, men fulgemor-
en kommer til å fi nne det igjen, for-
teller de  tre jentene beroligende. Vi 
har ikke pustet på det eller lagt igjen noen menneskebakterier! Kari Rigstad, som kan 
mye om dyr, måtte dessverre bekreft e at moren hadde forlatt redet.

Aurora, Lydia, og Malin fra 7C, og Helena og Helene 
i 7B vurderer en karriere innen teatersminke. Prøve-
kaninene Zaccharia og Jonas ble behørig sminket, 
sistnevnte var ufrivillig.

Max, Sander, Th orbjørn og Henrik i 2a og 2d er ekte kles-
klypetroll! De påstår at det ikke gjør vondt. Det er ikke noe de 
pleier å gjøre, men syntes det var litt moro å gjøre det her på 
Hudøy. Kosebamsen til Henrik fi kk også prøve.

Bryllup og gigantkake på Østråt

Hele fi re par kosebamser ble i dag viet av fi re forskjel-
lige “prester” på Østråt. Hele huset var invitert i bryllupet, 
mange forlovere var tilstede, og Lavrans og Linus hadde 
laget en gigantkake til festen. Jesper (lengst til venstre) ville 
bare være med på bildet:)

Klypetroll

Frøya i 3e lurer på om hun 
har funnet noe av Kaptein 
Kroks skatt som var gravd 
ned i jorda ved hytta.

Nathalie og Jonas 
i 3e fant håndtaket 
til den hemmelige 
gangen til den 
Grønne mannen i 
det hule treet, men 
gangen var dess-
verre stengt.



Transportgutta bestikkes

Så mye godteri må til for å bestikke transportgruppa til å bringe en stooor hardplast-
koff ert over på Hudøy!!

Vi burde egentlig ha krevd noen kilo godis til, sier en oppgitt og litt småsur Th omas.  
Denne koff erten har ingenting på Hudøy å gjøre!!!  Fordi vi er greie gutter tar vi den 
med allikevel, men det bør ikke gjenta seg,  knurrer han.

André og Åge smiler etter  å ha fylt dashbordet med godteri. (Familien til personen til venstre har 
innstendig bedt Hudøynytt om ikke å publisere bilder av ham i årets Hudøynytt. Vi har fått nok, 
sier en talsperson fra familien. )

Matea i 3d og Kaja i 3c har fun-
net Kaptein Kroks sovemiddel ved 

branntrappa på Høgda

Orm funnet
Jenny G, Aisha, Thea og 
Louise i 4D lurer på om 
dette er en liten huggorm, 
stålorm eller bue orm ?

Dagens promp

Lia hadde de våteste barna i dag. 
Vannkrig fra ankomst til kvelds. De 

hang selv tøyet til tørk, de er så fl inke! 
De ivrigste har skift et fi re ganger hit-

til i dag. Hilsen Lia, 4a og 4b.

Visste du at ...
det høyeste fj ellet i vårt 
solsystem er Olympus 
Mons på Mars? Fjellet 
rager 25 km over planetens 
overfl ate. Det er nesten tre 
ganger høyden på Mount 
Everest. På grunn av fason-
gen er den blitt kvalifi sert 
som en skjoldvulkan.

Hudøy-oppholdets hittil største promp ble sluppet 
rett utenfor Roa mellom klokken 20.45 og 20.47. i 
går kveld.   Braket kunne høres over store deler av 
øya, og skapte midlertidig panikk i nærområdet 
rundt Roa. 
Hudøynytt erfarer via sikre kilder at den ”skyldige” 
er en av de voksne , kvinnelige deltagerne., som kort 
tid etterpå ble sett kjørende vekk i vill fart 
Hudøynytt kommer tilbake med mer.



SPORTENSPORTEN

Jasper Siverts i 6C utfordret 
hudøygeneral Rune til stå og gå 
på henda. 
Rune: 21 sek, 39 “skritt”
Jasper: 33 sek, 70 “skritt” 

Har Astrid i 2a gjort verdensre-
kord i dusk? Denne har hun lagd 
selv og brukt noen måneder på 
den. Hudøynytt er mektig impon-
ert!

Hans Bertil 4B har 
gått 2050 skritt på 
stylter.  Han var 
sliten i armene når 
han kom fram til  
redaksjonen, men 
var ved godt mot 
likevel.

5-kampen – 

sports quiz
1.  Hvor skal sommer OL- ar-

rangeres i år? 
2.  Hva heter landslagsjefen  l 

ishockeygu  a? 
3.  Hvem er Norges beste 

mannlige spydkaster?
4.  Hvem vant verdenscupen 

på ski for jenter sist vinter?
5.  Hvem vant serien for hånd-

ball for kvinner i sesongen 
2011/2012?

EM i fotball er i gang….

Danmarks slo Nederland  1-0 i høydramatisk kamp
Det nederlandske laget overrasket alle ved å starte kampen kun iført oran-
sje tresko på alle bein. 

Nederlands trener Dirk van der Slavendriver  var tøff i trynet før kampen, 
og sa dette til Hudøynytt rett før kampstart:  ”Dette blir easy match, og vi 
skal sende danske guttene tilbake  til Den Lille Havfrue som  grillet hakke-
bøf” eller sitert på nederlandsk ” Dit is echt gewoon onzin, en maakt niet 
echt uit”.

Men, danskenes trener Morten Fjolsen  hadde valgt å starte i en offensiv 
2-7, 0,6 formasjon, og  de fi kk  en fortjent nettkjenning etter 24 minutter. 
De danske spillerne feiret med garderoben full av danske røde pølser i 
pausen, og Aqua Lene sang ”Vi er røde, vi er hvide” for full hals.

Nederland kjempet som løver for å få en utligning, men til tross for at  de 
traff tverrliggeren 1723 ganger og stolpene 8635 ganger i 2.omgang, så 
lykkes det ikke å overliste danskenes meget gode keeper,  Brian Spenst 
Skiftenøkkel.

Dagens kamper  i EM:

Spania – Italia
Kroatia - Irland

Badebilder fra Stranna/Vika


