HUDoY-NYTT
Avisen med det største hjertet (på forsiden) O Unike utgaver hvert år O5 dager i juni
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Hudøys grønne hjerte er stjålet:

Hele øya kan
visne og

DØ
Les mer om trusselen
mot Lørenbarnas
favorittsted, side 4–5

Hipp hurra, nå drar
Årets
vi endelig til Hudøy!
redaksjon
Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved
ƐŝĚĞŶĂǀ^ǇŬĞƐƚƵĂ͘,ĞƌǀŝůĂůůƟĚĞŶ
ĂǀŽƐƐƐŝƩĞŽŐǀĞŶƚĞƉĊǀŝƚƐĞƌ͕
ďŝůĚĞƌ͕ƚĞŐŶŝŶŐĞƌ͕ŽŐƌĞŬŽƌĚĞƌ͕

Marian
Seiergren
477 55 332

Geir
Hartmann
480 80 900
Hege
Moland
99 45 75 06

Knut
Kristvang
970 39 850
Lars
Bestum
915 72 460

Jörgen
Skjelsbæk
93 80 14 25

KŐŝŬŬĞŐůĞŵĂƚƌĞĚĂŬƐũŽŶĞŶ
ĂůůƟĚŬĂŶďĞƐƟŬŬĞƐŵĞĚŬĂīĞ͕

ŬĂŬĞƌ͕ŐŽĚƚĞƌŝŽŐŵĂƚ͊
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a har dagen endelig kommet. Dagen da vi skal reise
til Hudøy. Denne gangen vil
jeg ønske et varmt velkommen til alle
sammen, store og små, men det er særlig én gruppe som jeg er spesielt glad
for at er på vei nedover akkurat nå, og
det er dere som går i andreklasse.
I fjor måtte vi begrense antallet deltakere, og det var dere som da gikk i
første som måtte vente ett år ekstra. Jeg
vet mange av dere, særlig de som har
eldre søsken eller venner som hadde
vært på Hudøy før, som ble lei seg – og
jeg vet også at det var en del foreldre
som hadde gledet seg til å få være med,
og som også ble lei seg.
Og akkurat dét skjønner jeg godt. Det
er nemlig ganske morsomt å være på
Hudøy. Det er morsomt å være der
som barn og det er moro å være voksen
også. Det å få lov til å være med ungene
våre når de er på sitt aller aller beste, i
lek og moro sammen med venner og
klassekamerater. Bedre foreldreopplevelse enn det, kan jeg ikke tenke meg.
Jeg skal nå være med på min åttende
Hudøytur, og jeg har også fått mange
nye venner i området her vi bor, nettopp på grunn av Hudøy.
I år har vi som sitter i styret gjort vårt
aller beste for at nettopp denne turen
skal bli kjempebra for alle sammen.
Jeg vet at Annike har lure triks i ermet
for Oliaden. Jeg vet at Vibeke har full
kontroll på hvem som sitter på hvilken
buss. Jeg vet at Endre har sørget for at
det er mat nok til alle – og vel så det.
Jeg vet at Marian har forberedt Hudøyaviser som kommer til å bli morsommere enn noen sinne. Jeg vet at Dag
har sørget for transport av vanvittige
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mengder mat og utstyr – og at han forhåpentligvis får kjøre traktor. Jeg vet at
Nina står parat om noen trenger plaster, eller trøst og jeg vet at Eli har full
kontroll på pengene våre, slik at vi får
betalt for maten, transporten, lekene,
og alt det andre vi trenger på øya.
Velkommen til fem magiske dager på
Hudøy
Generalen

FAKTA
Navn: Rune Kibsgaard Sjøhelle
Familiesituasjon: Gift med Kari
(som er hussjef på Sletta), tre ﬁne
unger; Rikke som er seksten og
går i tiende på Årvoll, Tyra som er
elleve og går i sjette på Løren og
Syver som er ni og går i tredje på
Løren.

Nyheter

Nytt badeland ved Åsly
Siden det er meldt så kaldt
i vannet på Hudøy i år, så er
det på kort varsel inngått et
samarbeid med Sommarland
i Bø, om å låne et komplett
badeland derfra i en ukes
tid.
David van Dykk, nyansatt daglig leder i
«Badeparken Hudøy» sier i en kommentar
til Hudøy-Nytt, at han regner med at dette
blir en meget populær aktivitet på årets
tur.
– For at alle skal få muligheten til å
prøve alle badeaktivitetene her på anlegget, så blir vi nok nødt til å lage noen
regler for hvem som skal kunne komme
inn på de ulike dagene. Derfor kan alle
som har bursdag 30. februar komme inn
på lørdag, de som har to X-er i navnet sitt
kan komme på søndag, alle som har vært
på toppen av Mount Everest kan komme
på mandag og alle som ikke liker is kan
komme på tirsdag, sier van Dykk.
Som legger til at han jobber hardt for å
få låne den nye 25 meter’n, stupebrettet fra
Tusenfryd som også er kalt «Fritt Fall», og

håper at dette ordner seg.
– Dette blir nok den som ALLE vil
prøve, tror han.
– Jeg har ihvertfall hørt rykter om at alle
ansatte på LØA har sagt at de skal stupe
herfra.
Den lengste sklia på Badeparken Hudøy
er på over to kilometer lang og strekker seg

fra Roa via Sletta og Høgda og tilbake.
– Vi håper at denne sklia kan bli brukt
som bob og ake-bakke under vårt planlagte OL i Oslo i 2022, så vi er veldig glad for
at Løren Skole nå har kjøpt denne for 115
millioner kroner. Gjenbruk er viktig for
oss, sier en glad og fornøyd Oslo-ordfører
Fabian Stang i en kommentar.

Transportgruppa
blir oppgradert
ƩĞƌŵǇĞŬƌŝƟŬŬĨŽƌƐŝƩĂƌďĞŝĚƐĂŶƚƌĞŬŬ
ƟĚůŝŐĞƌĞĊƌ͕ŚĂƌĚĞŶĨĂƐƚĞƐƚĂŵŵĞŶŝ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŐƌƵƉƉĂƚĂƩĞƚƐĞƌŝƆƐƚŐƌĞƉ͘/Ċƌ
ďůŝƌďĂŐĂƐũĞŶŚĊŶĚƚĞƌƚŵĞĚƐŝůŬĞŚĂŶƐŬĞƌ͘/
ƟůůĞŐŐƐŬĂůĂůůĞƐƟůůĞŝŵƆƌŬĚƌĞƐƐŽŐƐůŝƉƐ͕
ǀĂŶŶŬũĞŵŵĞƚŚĊƌŽŐďƌĞĚƚŐůŝƐ͘ůůĞĚĞ
ŵƆƚĞƌǀŝůďůŝƟůƚĂůƚŝĞͲĨŽƌŵ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚͲ
ŐƌƵƉƉĂŵĞůĚĞƌĨŽƌƆǀƌŝŐĂƚƐĞůǀŽŵĚĞƩĞ
ŝŬŬĞĞƌĞƚƟůƚĂŬĨŽƌĊƆŬĞĞīĞŬƟǀŝƚĞƚĞŶ͕ƐĊ
ƌĞŐŶĞƌĚĞŵĞĚĂƚĂůůĞƐŬĂůŚĂĨĊƩďĂŐĂƐũĞŶ
ĨƆƌǀŝƐŬĂůŚũĞŵƉĊŽŶƐĚĂŐ͘

KrinkeliKROKer

Hjerteløst tyveri truer
I nærheten av treet til Den
Grønne Mannen er det oppdaget et stort hull i bakken,
der hvor Hudøys «Grønne
hjerte» var gjemt og begravet. Det «Grønne hjertet» er
nå gravd opp og stjålet. Bare
et tomt hull er igjen.
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ette er forferdelig og trist,
sier Else i en kommentar da
Hudøy-nytt forteller om det
som har skjedd og viser henne bilde av det
tomme hullet.
– Jeg er i sjokk, det er ikke til å tro, sier
hun mens tårene presser på.
«Det grønne hjertet» er Hudøys livsviktige hjerte, og det som gir liv til alle
trær, busker, planter og blomster på øya.
Dersom dette hjertet blir borte for lenge så
vil alt levende liv på øya visne og dø.
Hvor det «Det grønne hjertet» har vært
gravd ned, har vært en hemmelighet hos
den Grønne Mannen i mange år, men nå
er altså hemmeligheten avslørt og hjertet
er borte.
– Dette er en katastrofe for Hudøy, hulker
Else, mens hun tørker tårene.
– Og at det skulle skje akkurat nå samtidig
som alle de kjære Løren-barna mine kommer på besøk igjen, sier hun.

Stjålet

!
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Alle må lete
Else oppfordrer derfor
alle Løren-barna til å
lete etter «Det Grønne
hjertet», og si ifra hvis
de finner spor på øya som
kan føre til at man finner det
igjen.
– Vi bare MÅ finne det» sier
Else med klar stemme. « Vi har bare
noen dager på oss, før øya dør»

KrinkeliKROKer

Hudøys fremtid
Hove
mist denkt

I sjokk

Hekser er blitt observert
rt
Hudøynytt har i løpet av det siste døgnet
fått inn tips om at det er observert hekser
på Hudøy de siste dagene.
En anonym tipser som kaller seg «Anne
Nym Tipsen» har to kvelder på rad oppdaget det som har sett ut som hekser flygende på kosteskaft i horisonten over kaia
på Hudøy, og hørt kneggende
latter til langt på natt.
I tillegg er det funnet biter av Heksehyl i
nærheten av hullet. Det
spekuleres nå i om at
også heksene kan han
noe med tyveriet av
hjertet å gjøre.
Når Else får høre om
mulige hekser på øya så
blir hun enda mer skuffet og lei seg.
– Jeg trodde først

kanskje at Kaptein Krok kunne ha noe
med dette å gjøre» sier Else med svakere
stemme, og lettere rødmede kinn.
– Men jeg håper at han denne gangen
ikke har skuffet meg og Løren-barna mine,
e,
sier hun mens hun sparker i grusen og
med nesten forelskelse i blikket.
– Men hvis det nå også er hekser på øya
så er det litt skummelt synes jeg».
Snakker i skjegget
Hudøy-nytt forsøkt på
komme i kontakt med
Kaptein Krok for å høre
om han har noe med det
grønne hjertet å gjøre.
Han vil ikke kommentere
saken men hans pressetalspirat
Blåskjegg
seta
sier i en uautorisert
sie
Funnet
kommentar
ko
–Vi
– ser ikke at

Tisser
ikke i
buksa!

vi har noe med dette å gjøre, men om vi
likevel har det, har vi sikkert en ondskapsfull plan med det.
Dessuten sier Blåskjegg at han slettes
ikke er så redd og tisser så ofte i buksa
som folk vil ha det til»
Hudøy-nytt er interessert i tips fra leserne
som kan føre til oppklaring av saken

Forventninger 2. trinn
^ƟĂŶ

,ǀĂ,ƵĚƆǇŶǇƩĞƌ͍ ŶĞƌŝŬŬĞ͕ŵĞŶǀŝƐŬĂůƟů
,ƵĚƆǇĨŽƌĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐ͊:ĞŐǀĞƚŽŵĚĞŶŐƌƆŶŶĞŵĂŶŶĞŶŽŐ
ĂƚŚĂŶƉƌƆǀĞƌĊŽǀĞƌƚĂƆǇĂ͘KŽŽŽŽŐƐĊŬũĞŶŶĞƌũĞŐůŝƩƟůŬĂƉƚĞŝŶ
<ƌŽŬ͕ĚĞƚĞƌŬĂŶƐŬũĞŚĂŶƐŽŵĞƌƐůĞŵ͍KŵũĞŐƐŬĂůƐŽǀĞ͍<ĂŶƐŬũĞ͘
'ůĞĚĞƌĚƵĚĞŐƟůĊďĂĚĞ͍
,č͍^ŬĂůǀŝďĂĚĞ͍

Kasper

Hvordan
blir det
å dra på
Hudøy for
første
gang?

:ĞŐŐůĞĚĞƌŵĞŐƟůĊƐĞĚĞŶ
ŐƌƆŶŶĞŵĂŶŶĞŶ͕ŽŐƟůĊƐƉŝůůĞ
ĨŽƚďĂůů͘KŐƐĊĞƌĚĞƚǀĞůĚŝŐůĞŶŐĞƐŝĚĞŶ
ũĞŐŚĂƌĮƐŬĞƚŬƌĂďďĞƌ͕ƐĊĚĞƚďůŝƌƐŝŬŬĞƌƚ
ŐƆǇ͘DĞŶĂůůĞƌŵĞƐƚ
ŐůĞĚĞƌũĞŐŵĞŐƟůǀĂŶŶŬƌŝŐ͊DĞŶ
ũĞŐǀĞƚŝŬŬĞŽŵũĞŐĨĊƌƚĂ
ŵĞĚĞŐĞŶǀĂŶŶƉŝƐƚŽů͘͘͘

Mille Marie, 2E

:ĞŐŐůĞĚĞƌŵĞŐĨŽƌĚĞƚĞƌ
ŵĂŶŐĞƐŽŵƐŬĂůƟů,ƵĚƆǇ͘:ĞŐ
ŐůĞĚĞƌŵĞŐŵĞƐƚƟůĂůůĞĚĞ
ŵŽƌƐŽŵŵĞƟŶŐĞŶĞǀŝƐŬĂůŐũƆƌĞ͕ƐŽŵ
ĊŵƆƚĞŬĂƉƚĞŝŶ<ƌŽŬŽŐĚĞŶŐƌƆŶŶĞ
ŵĂŶŶĞŶ͘:ĞŐǀĞƚŚǀĞŵĚĞĞƌ͕ĨŽƌũĞŐŚĂƌ
ĞŶƐƚŽƌĞďƌŽƌŝϳ͘ŬůĂƐƐĞ͘ǀĂŶŶĞƚ͘͘͘
Ͳ<ƌĂďďĞĮƐŬĞŐůĞĚĞƌũĞŐŵĞŐůŝƩƟů͘
KŐƐĊŚĂƌũĞŐǀčƌƚƉĊŵĂŶŐĞ
ŽǀĞƌŶĂƫŶŐĞƌ͕ƐĊũĞŐŬŽŵŵĞƌ
ƐŝŬŬĞƌƚƟůĊƐŽǀĞŐŽĚƚ͘
WĊĞŶƐŬĂůĂĨƌĂϭƟůϭϬƐĊ
ŐůĞĚĞƌũĞŐŵĞŐϭϬ͊

Ella, 2E

:ĞŐŐůĞĚĞƌŵĞŐŵĞƐƚƟůĊďĂĚĞƉĊ,ƵĚƆǇ͘
dƌŽƌĚĞƚĞƌƉĂƐƐĞŬĂůĚƚǀĂŶŶ͕ŝŬŬĞǀĂŵƚŽŐŝŬŬĞĨŽƌŬĂůĚƚ͘
hƚĞĚŽĞƌŝŬŬĞŶŽĞƉƌŽďůĞŵ͘DĂŵŵĂĞůůĞƌƉĂƉƉĂƐŬĂůďůŝ
ŵĞĚ͕ũĞŐǀĞƚŝŬŬĞŚĞůƚŚǀĞŵĂǀĚĞŵĚĞƚ
ďůŝƌ͕ŵĞŶĚĞƚŐĊƌĮŶƚĊƐŽǀĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚŵĂŶŐĞ
ĂŶĚƌĞŽŐƐĊ͘DĞŶũĞŐŚĂƌŝŬŬĞŚƆƌƚŶŽĞŶƟŶŐ
ŽŵŐŽĚƚĞƌŝ͘

Vetle

:ĞŐŚĂƌĞŶďƌŽƌŝϱ͘ŬůĂƐƐĞ͕ƐĊũĞŐǀĞƚ
ǀĞůĚŝŐŐŽĚƚŚǀĂ,ƵĚƆǇĞƌ͘:ĞŐŚĂƌŐůĞĚĞƚŵĞŐ
ŬũĞŵƉĞůĞŶŐĞ͊<ŽŵŵĞƌũĞŐŝ,ƵĚƆǇŶǇƩŶĊ͍Ͳ<Ƶůƚ͊:ĞŐŐůĞĚĞƌ
ŵĞŐŵĞƐƚƟůǀĂŶŶŬƌŝŐ͕ǀčƌĞŽƉƉĞůĞŶŐĞŽŐƐƚĊŽƉƉƟĚůŝŐ͘ŶĞƌ
ŝŬŬĞŚǀŽƌũĞŐƐŬĂůƐŽǀĞ͕ŬĂŶƐŬũĞŝĞŶůŝƚĞŶ
ŚǇƩĞ͍DĂŵŵĂƐŬĂůǀčƌĞŵĞĚŵĞŐŝĊƌ͕ŵĞŶ
ŬĂŶƐŬũĞĨĊƌũĞŐƌĞŝƐĞĂůĞŶĞŶĞƐƚĞĊƌ͊
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Forventninger 7.trinn
Daniel:

'ůĞĚĞƌŵĞŐƟůĊǀčƌĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚǀĞŶŶĞƌ͘
^ŬĂůƐƉŝůůĞĨŽƚďĂůůʹǀŽŬƐŶĞŵŽƚϳ͘ŬůĂƐƐĞ͘KůŝĂĚĞŶĞƌŐƆǇ͕
ŽŐĊǀčƌĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚũĞŶƚĞƌ͘ĞƚƐŬĂůďůŝŐƆǇĊďŽƉĊ
^ƚƌĂŶŶĂŽŐsŝŬĂŵĞĚĞŐĞƚƐƚƵƉĞďƌĞƩ͘ĞƚĞƌƚƌŝƐƚĂƚĚĞƚĞƌ
ƐŝƐƚĞŐĂŶŐ͕ŵĞŶũĞŐǀŝůŚƵƐŬĞďĞƐƚĂƚĚĞƚĞƌ
ŐƆǇĊǀčƌĞƉĊ,ƵĚƆǇ͘

Thea

:ĞŐůƵƌĞƌƉĊŚǀĂƐŽŵĞƌŬŽŶƐĞƉƚĞƚŝĊƌ
ŽŐũĞŐŐůĞĚĞƌŵĞŐƟůĊŬŽŵŵĞŶĞĚŝŐũĞŶ͘Ğƚ
ĞƌůŝƩƐǇŶĚǀŝŝŬŬĞĨĊƌƚĂƩϲ͘ŬůĂƐƐĞ͕ƐŽŵǀŝŚĂƌŐũŽƌƚ
ĚĞĂŶĚƌĞĊƌĞŶĞ͘:ĞŐƐŬĂůŝŚǀĞƌƚĨĂůůďĂĚĞ
ŽŐŬŽƐĞŵĞŐ͘ĞƚĞƌƐǇŶĚĚĞƚĞƌƐŝƐƚĞ
ĊƌĞƚĨŽƌǀĊƌĚĞů͘

Maria

'ůĞĚĞƌŵĞŐƟůƐŽůŽŐďĂĚŝŶŐ͘:ĞŐŬŽŵͲ
ŵĞƌŝŬŬĞƟůĊŬůĂƌĞͨĊĚƆŐŶĞͩ͘ĞƚĞƌ
ƚƌŝƐƚĂƚĚĞƚĞƌƐŝƐƚĞŐĂŶŐĞŶƐĞůǀĨƆůŐĞͲ
ůŝŐ͕ŵĞŶũĞŐƐŬĂůŬŽƐĞŵĞŐŽŐǀčƌĞ
ƐĂŵŵĞŶŵĞĚǀĞŶŶĞƌ͘

Hvordan
blir det
å dra på
Hudøy
for siste
gang?

DĂƌƟŶĞ

:ĞŐƚƌŽƌĚĞƚďůŝƌǀĞůĚŝŐďƌĂŽŐŵĂƐƐĞƐŽů͘
'ůĞĚĞƌŵĞŐƟůďĂĚŝŶŐŽŐǀĂŶŶŬƌŝŐ͕ŽŐ
ŐƌĂĨƐĞŝŵĂƐƐĞŐŽĚƚĞƌŝƉĊŐŽĚƚĞͲĚĂŐĞŶ͘
ĞƚĞƌĂůůƟĚŵŽƌƐŽŵƚŵĞĚ<ƌŽŬ
ŽŐKůŝĂĚĞŶ͘

Mathilda

sĞƚŝŬŬĞŚǀĂũĞŐŬĂŶĨŽƌǀĞŶƚĞ͘dƌŽƌĚĞƚĞƌŵǇĞƌĂƌƚ͘^ƉŝƐĞ
ŵĂƐƐĞƐŶŽƉ͘sŝŵĊŝĊƌŐũƆƌĞŶŽĞĂŶŶĞƚĞŶŶͨĊƚĂͩϲ͘ŬůĂƐƐĞ
ʹŬĂŶƐŬũĞǀŝƐŬĂůŚĂͨĨƵůůŵĊŶĞĨĞƐƚ͍ͩ'ůĞĚĞƌŵĞŐƟůͨĊ
ĚƆŐŶĞͩ͘KŐĚĞƚĞƌͨĚŝŐŐͩĊǀčƌĞƉĊ,ƵĚƆǇ͘

Kultur
Locked out of heaven
– Bruno Mars

Hudøy!
Hudøy for liten, Hudøy for stor!
Hudøy for alle som bor på denne jord!
Hudøy for deg, Hudøy for meg.
Vi kjører jo på bussens vei!
Båt i fem minutter
over havet, over vann!
På Hudøy er det morsomt
å miste en løs tann!
Oliade, aviser, show og mye mer.....
Hudøy, det er der det skjer!
Noen liker Oliade andre liker show,
men de ﬂeste liker best,
litt godis i en kopp!
På Hudøy kan du ﬁnne på
masse sprell og hopp!
Barna bestemmer og det er topp!

ĂůůŵĞŵĂǇďĞʹ
Carla Rae Jebsen

Gangnam Style – Psy

Stjerneskudd
/ĊƌďůŝƌƐĂŶŐŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞŶůŝƚƚĂŶŶĞƌůĞĚĞƐ͘ĞƚďůŝƌŚĞůĞϲƵůŝŬĞ
ŵĞůŽĚŝĞƌĊǀĞůŐĞŵĞůůŽŵʹƐĞƉĊƐƚũĞƌŶĞŶĞ͘EĊƌĚĞƌĞŶĊƐŝƚƚĞƌƉĊ
ďƵƐƐĞŶŬĂŶĚĞƌĞŚƆƌĞƉĊƐĂŶŐĞŶĞ͕ŶŶŝŬĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐƐũĞĨƐŬĂůŚĂĚĞůƚ
ƵƚĞŶƉĞƌďƵƐƐ͘ĞƌŵĞĚĞƌĚĞƚďĂƌĞĊŐĊŝŐĂŶŐĊƐŬƌŝǀĞƚĞŬƐƚƚŝů
ĠŶĂǀƐĂŶŐĞŶĞ͊ϮǀĞƌƐŽŐϮƌĞĨƌĞŶŐ͘,ǀĞƌƚŚƵƐĨĊƌĨƌĂŵĨƆƌĞŬƵŶĠŶ
ƐĂŶŐƉĊďƌǇŐŐĂ͕ŵĞƐƚƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŵĂŶĚĂŐ͘
ŐƉ
ǇŐŐ ͕
Ǉ Ő

Hørte du no' kjedelig der?
Ikke jeg især!

Moves like Jagger
– Maroon 5

^ŽůǀĞŝŐ͘ũĞƌŬŶĞƐϯ

Scream and
shout – Will.I.am

lik var det
d t i fjor
fj
f
Hudøy 2012 – slik

ŝĂŵŽŶĚ
– Rihanna

Moro

Labyrint

Quiz
1) Hva heter den største verdensdelen?
2) Hva heter hovedstaden på Sri Lanka?
3) Hvem fant sjøveien til India?
4) Når reiste de første menneskene til
Månen?
5) Hvor varm er solen på overﬂaten?
6) Hva heter den tidligere presidenten i
USA (før Barack Obama)?
7) Roald Amundsen studerte før han ble
bitt av polarbasillen. Hva studerte han?
8) Fram til 1925 het Oslo hva?
9) Hvem er Oslos skytsengel?

Finn ordene
N
T
S
N
X
J
B
L
Å
S
K
J
E
L
L

E
U
H
Q
U
D
E
Z
W
R
L
I
K
J
I

E
L
R
D
M
R
S
U
A
R
J
M
E
A
R

L
D
S
I
S
M
Q
B
P
K
H
O
L
C
E

E
L
A
E
O
B
B
M
E
R
K
L
O
S
T

X
M
A
B
B
E
S
G
F
V
U
T
L
V
D

M
T
T
B
F
U
I
V
S
E
C
M
G
E
O

G
Y
O
I
T
R
K
O
W
Y
H
A
D
N
G

L
P
S
N
K
O
V
T
M
Z
H
R
W
N
V

W
K
F
N
H
E
F
Z
A
U
T
G
W
E
X

E
F
N
T
S
R
Q
U
L
W
T
R
Z
R
I

D
A
N
A
O
G
M
U
W
R
G
E
Z
B
E

Kan du ﬁnne disse
ordene? Forlengs,
baklengs, oppover, nedover og
på skrå.
BADE
BLÅSKJELL
ELSE
ELSEBUKTA
FOTBALL
GODTERI
HUD
KRABBEFISKE
KROK
LEKE
MARGRETHE
SOLKREM
SOVESAL
UTEDO
VANNKRIG
VENNER

10) Elevene på 5. trinn skal lage seljeﬂøyter. Hver ﬂøyte skal være 20 cm lang.
Elevene har funnet ei grein som er 1,2 m
lang. Hvor mange seljeﬂøyter kan de
lage av denne greina?
11) Et glass inneholder 2 dl melk. En
dag drikker Mette seks glass melk. Hvor
mange liter melk drikker hun denne
dagen?
12) Katten til Even veide 35 g da den ble
født. Nå veier katten 1500 g. Hvor mye
tyngre er katten nå enn da den ble født?
13) I hvor mange år har det vært arrangert tur til Hudøy for Løren skole?
14) Hva heter Generalen?
15) Hvor mange busser kjører ned til
Hudøy i dag?
16) Hvor mange kolonier ﬁnnes på øya?

^ĞƐǀĂƌƉĊĂŶŶĞƚƐƚĞĚŝ,ƵĚƆǇͲŶǇƚƚ

Mer moro

Hudøy-

2013

ordet
kryssLODDRETT
1. Opprør
2. Verdens største
ﬁskeslag
3. Utstyr ved sjøen
4. Etternavn på forfatter
5. Idrett
12. Konkurranse
15. Idol-vinner

VANNRETT
6. Eventyrﬁgur
7. Travbane
8. Hudøyveteran
9. Blomst
10. Verdens minste fugl
11. Krabbetype
13. Mannfolkgal kusine
14. Bilmerke
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SUDOKU-H
J
Ø
R
N
E
T
9

9

4

5

9

6

5

8

1

2

8

9

3

3

8

3

4

9

7

4

8

5

1

1

3
3

5

5

2
4

6

5

2

6

2

2

6

1

5

5

3
5

1

4

2

6

4
1

Regler og rekorder

Regler på Hudøy

Tuva Bjørke i 5A driver med
cheerleading på Viqueens. Her i
drakten til Magic!
Cheerleading er en sport der lagene konkurrerer mot hverandre
med koreograferte show. Rutinene
må inneholde ulike obligatoriske
elementer blant annet pyramider,
kast, rop, stunt og turn, og vare i
max 2.30 min. Cheerleading er en
lagidrett der alles innsats vektes
like høyt og synkrone bevegelser
og timing er viktig. En cheerleader skal alltid smile, vise spirit,
styrke og energi som skal smitte
over på publikum.

Bursdagshjørnet
I dag gratulerer vi
Maica Wu i 3c.

Svar til quizen
12. 1465 gram
13. 11.
14. Rune
15. 13
16. 11, men Løren
skole bruker 10

Hudøy-nytt presenterer våre lokale sportshelter

Urin: 500 liter
0,75 til 2 liter urin per dag er normalt, ifølge Universitetet i Utah. Snittet blir temmelig nøyaktig 500 liter i året.
Avføring: 152 kilogram
Her bruker vi barneboken The truth about poop som
kilde: Et menneske produserer omtrent 5,2 gram avføring per kilo kroppsvekt hvert døgn. Det blir 152 kilo i
året for en person som veier 80 kilo.
Hud: 3,6 kilogram
Omtrent en million døde hudceller faller av hver dag,
ifølge nettsiden How stuff works. Til sammen blir dette
omtrent 3,6 kilo død hud hvert år. Hvor blir det av? Mye
av huden ender faktisk der du bor, i form av støvdotter.
Hår: 15 centimeter
Et menneskehår vokser i snitt 15 centimeter i året, ifølge
nettsiden Hairfinder. Men veksten avtar med alderen, og
kan synke til tre centimeter i året hos eldre mennesker.
Et hårstrå blir sjelden eldre enn seks år før det faller av.
Enkel matematikk tilsier derfor at de færreste får mer
enn 90 centimeter langt hår. Makslengden på hår er delvis genetisk bestemt. Hos noen kan maksgrensen være
så kort som 30 centimeter.
Negler: 3,6 centimeter
På et voksent menneske vokser finger-neglene omtrent
tre millimeter i måneden, ifølge How stuff works. Det
betyr 3,6 centimeter i året. Tånegler vokser betydelig
saktere, bare en centimeter i året. Tommelfingerregelen
er: Jo lengre finger/tå, jo raskere vekst. Og til alle småbarnsforeldre som synes barnas fingernegler vokser over
alle støvleskaft: Dere har helt rett. Hos barn før puberteten kan neglene vokse dobbelt så raskt som hos voksne!

Bush
7. Medisin
8. Kristiania
9. St. Hallvard
10. 6
11. 1,2 liter

Sportshjørnet

Visste du at kroppen din
produserer dette?

1. Asia
2. Colombo
3. Vasco da Gama
4. 1969
5. 6000 grader
6. George W.

1. Vi er snille og hjelper hverandre. Det vil si at vi viser
hensyn og respekt for hverandre og vi snakker hyggelig til og om hverandre
2. Voksne skal alltid vite hvor du beﬁnner deg.
3. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen uten
oppsyn av voksne. Barn i 2.-4. trinn må alltid ha på
redningsvest i og ved sjøen. Gjelder også barn i 5.-7.
som ikke gjennom påmeldingen har fått tillatelse fra
foresatte til å gå uten.
4. Utestengning av enkeltelever eller mobbing – aksepteres ikke, i likhet med annen uønsket og/ eller
ulovlig atferd som hærverk, vold, tyveri, rasistiske
utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane
på grunn av religion eller livssyn etc.
5. Røyking blant elevene er ikke tillatt.
6. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler på
øya. Dette gjelder alle, både voksne og barn.
7. Hudøy er en duppeditt-fri sone. Barna får ikke lov
til å ha med elektroniske duppeditter, det være seg
telefoner, spill, iPod, nettbrett, kamera, m.m. Slike
vil bli inndratt umiddelbart (og barna får dem igjen
ved hjemreise). Vi har rikelig med leker og utstyr på
øya. Det er ikke nødvendig å ha med eget. Dersom det
likevel gjøres, er det på eget ansvar. Stiftelsen dekker
ingen kostnader dersom slikt utstyr blir ødelagt (baller, vannpistoler m.m.).
8. Det er kun lov til å ha med godteri for inntil kroner
40,- som samles inn og brukes i felles godtefest. Annet godteri er ikke tillatt.
9. Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med
den hensikt å skremme/vekke barn som sover.

Hvem bor hvor

Hudøy
program
2013:

zLørdag – Ankomst
zSøndag – 11.00 fotballturnering 5.–7.
klasse på Gjøabanen. 2.–4. oppfordres til
å arrangere fotball- eller annen turnering
mellom husene. Hussjef vet mer.
z Mandag – Oliaden. Egne startlister blir
distribuert på øya. 2.–4. trinn starter på

Saghuset, 5.–7. trinn starter i Bukta.
Starttidene varierer fra koloni til koloni,
lag for lag.
z Tirsdag – Fellesgrill m/vennskapsbånd,
fotballkamper voksne/barn og volleyballkamp, tidspunkt ikke avtalt enda.
z Onsdag – Hjemreise

