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Hudøynytt 2012

Redaksjonen takker for alle bidrag 
 l avisen. Vi er ydmyke over alle 

henvendelsene fra  dlig morgen  l 
sent på kvelden. Rekorder er sa   og 
kokurrerende avis er laget. Vi har 
ha   en helt fantas  sk redak sjon, og 
redaktøren ønsker å takke redak-
sjonsmedlemmene som har holdt 
seg våkne for å lage årets avis. 

Hudøyny   er en Uavhengig, Uansvar-
lig, Ustabil, Ustrukturert, Ukontrollert, 
Usunn, og Usammengengende dag-
savis som utgis 5 ganger i året  l alle 
beboerne på Hudøy. I forbindelse med 
ekstremt arbeidspress, og enda høyere 
kvalitetskrav  l neste års utgave, må vi 
utvide staben  l neste års utgaver. 

Vi søker derfor e  er en person med 
følgende kvalifi kasjoner: 

• Evne  l å være våken 48  mer i 
strekk, og forholde seg HEEEELT rolig, 
og fortse  e å smile, når alt du har 
jobbet med de siste 2  mene, PLUT-
SELIG forsvinner fra PC´n….(som ved et 
trylleslag) 

• Evne  l å kreve og mo  a  ulike typer 
bes  kkelser. Kandidater med gjen-
nomført utdannelse fra Korrupsjons-
Akademiet i Schleswig-Holstein blir 
foretrukket. 

• Kunne temme kopimaskiner som 
lager papirkrøll hvert femte minu  . 

Fagbrev fra Canon- Universitetet i 
Printvekkistan er et absolu   krav. 

• Kunne dulle, sulle og stelle med 
sutrete, slitne, sultne og trø  e med-
journalister

 Vi kan  lby: 

• Ærlig og hardt arbeid uten så mye 
som en krone i lønn

• Masse frisk lu   ved soloppgang kl 
05.00 hver dag på fast avisrute

• En veldig eff ek  v slankekur

• 1-girs Apache-sykkel fra 1978 med 
fl a   bakhjul og luntetråd i eikene

• Store, fl o  e og moterik  ge mørkeblå 
poser under øynene 

 

Høres de  e fristende ut? Ikke nøl, 
kast fra deg alt du har i hendene, og 
ta lynrask kontakt på redaksjonen@
aldrietaruten.org 

Hudøynytt søker journalister

Så mange klemmer 
har Astrid fått: 
Dr Cand Ice Endre Berge har gjort en beregning av hvor mange klemmer SFO- 
sjef Astrid har fått i løpet av oppholdet på Hudøy. Regnestykket viste seg å in-
neholde et uendelig antall variabler, men heldigvis ble svaret svært presist.    

Vi vil takke….
alle som har kommet innom med 
ros & ris, poteter, kaker, godteri, kaf-
fe, dopapir, saft , vannmelon, brød, 
gjenglemte klær, sure tær (og det 
som værre er), kjærlighetssorg, kald 
cola, kyss og klem, kjeft , dårlig jugde 
historier, døde krabber, rekorder, 
iskrem, våte sokker, blomster, bilder, 
grillmat, egg og krokodiller. 
……og ikke minst en hel haug med 
glade og snille Hudøybarn!

Ikke bra nok, sier 
6. klassingene 

6. klasse ble i natt vekket  av 
7. klasse!  De ankom med støy 
og bråk hamrende på kjeler og 
kjelelokk. De stormet inn på 
rommene våre og kastet eggeskall, 
knust knekkebrød og tacolompe 
i sengene, forteller jentene! Det 
verste var stinkbomben, sier 6. 
klassejentene! Det var imponer-
ende mye knekkebrødsmuler, men 
det de ikke klarte var å vekke alle 
sammen, så dette var ikke bra nok! 
konkulderer jentene!

Vi skal gjøre det sååå mye bedre 
neste år…bare vent!!! 
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Superlansering av ISI/DC

I gårsdagens Hudønytt spurte vi Hudøybarna om hva de 
trodde en sementblander og en fl aske med fl ytende Nitrogen 
skulle brukes til.

Svaret kom mandag etter grillingen da sommerens isnyhet ISI/DC ble lansert 
i en sky av frostrøyk og utagerende isdans.
- Schmake godt, sa Mr Milk, som satt i kulissene. For spesielt interesserte 
bringer vi oppskrift en: 

240 egg
40 l H-melk
40 l kremfl øte
8 kg melis
1,5 kg nesquick
60 liter fl ytende nitrogen
Superhemmelig ingrediens (prøv deg fram)

Bland alt i en vasket sementblander og server når frostrøyken har lagt seg. 
God fornøyelse!

Schmake godt mente også Tina og Kari.

Oscar ønsker seg sementblander som bursdags-
gave. Tvillingsøster Evelyn vet ikke om hun er enig.

Steinar Bredal Th orsen tar isdansen til rocketoner fra AC/DC, mens den nye Hudøy-isen “ISI/DC” klargjøres i sementblenderen.
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Slettafestivalen
en stor suksess
Foreldre og barn på Sletta og Lia inviterte 
alle  andre på Hudøy til historiens første 
”Sletta- festival”. Det ble en ubetinget suksess.

På programmet sto konkurranser, sang, musikk fra 
Hudøys eget husband (Endre og Espen), og ut-
deling av ulike utmerkelser

På bordene ble det satt fram de lekreste kaker, og 
godsakene gikk unna i stor fart. 

Den annonserte vaffelspiser-konkurransen ble 
 vunnet av ”hjemmelaget” Sletta, i sterkt konkur-
ranse med Løa og Steinar Bredal Thorsen. Det ble 
lagt inn protest mot Bredal Thorsen for juks (rykter 
om at vafl er ble gjemt unna), men juryen valgte å 
avvise denne protesten pga bevisets stilling.

Følgende viktige utmerkelser ble utdelt til foreld-
rene:
- kuleste pappa: Zeljko (pappa´n til Stefani 4D)
- tøffeste mamma: Vibeke (mamma´n Phillip i 3C)

Tilbakemeldingene etter årets festival var så posi-
tive, at Hudøygeneral Rune umiddelbart erklærte 
dette for en fast årlig tradisjon.

Vi sees igjen på Sletta-festivalen om et år!!



5

Kunstnerisk måke-
visitt på Roa

Jentene på Roa fi kk overraskende besøk av en veldig 
interessert og kreativ måke da de satt og laget fl otte 
kunstverk ute i går ettermiddag. Måken hadde tydelig-
vis fått snusen i at det var maleriproduksjon på gang 
og ønsket sterkt  å delta med sitt bidrag. 
Den  tegneglade (og noe frekke) måken tok seg til rette 
og slapp en real måkeskit midt på den fl otte tegningen 
som var laget!  ”Så frekt!!” utbryter jentene!!  Nå er vi 
nødt til å kalle dette bildet  Måkeskrik!  Vi satser på 
at dette vil øke bildets verdi og selger det til høystby-
dende!  avslutter jentegjengen på Roa sånn mellom-
fornøyd.

Embla og Ellen fant grønne egg på stranda.Celina og Ulrika har laget koloninavn av 
papir-ruller

Årets heteste par: Mathilda og Casper, 6. trinn

Imponerende 
pyramide
Det mest desperate 
forøk på å komme på 
trykk i Hudøynytt sto 
denne gjengen for: sju 
femteklasser fra Roa 
stablet en imponerende 
pyramide. Nede fra 
venstre Vetle, Sigurd, 
Adrian, Ingvild, Mar-
tine, Amalie og Tord på 
toppen. 

De voksne sto i kø for å 
banke LØA

De voksne knep seieren 
mot 7. trinn 

Sarah, Aisha, Hedda og 
Emma fra 4c og 4d ville 
gjerne i avisen. Etter å ha feid 
både inne og ute for redaks-
jonen oppfylles selvsagt dette 
ønsket. 
Dette er et prakteksempel på 
hvordan komme i avisen!



Alle Hudøy-deltakere 2012 samlet ved Roa tirsdag. Justin Bieber var også tilstede da bildet ble tatt. Kan du kjenne ham igjen? Finnerlønn: 1 iPa

 Takk for i år!



ad4.   PS! Må hentes i Hudøykiosken etter kl. 15.                               Foto: Jostein Bieber Solem

  Takk for i år!Takk for i år!
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Frydenlund

Støa
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Østråt

Høgda
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Roa

Lia
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Sletta

Bukta LØA på Gjøa

Åsly
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Norda

Stranna og Vika

Takk for en fantastisk tur!


