HUDoY-NYTT
Avisen uten stift i ryggen l Unike utgaver hvert år l 5 dager i juni

Høgda-barn helter i skogsdrama:

Elses ste-firmenninger

funnet bundet

Årets
redaksjon
Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved
siden av Sykestua. Her vil alltid en
av oss sitte og vente på vitser,
bilder, tegninger, og rekorder,

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
Og ikke glem at redaksjonen
alltid kan bestikkes med kaffe,

kaker, godteri og mat!

Fotball
Aktivitetsgruppa har satt opp kampene i dagens fotballturnering for femte, sjette og sjuende klasse. Femte klasse skal ha sju spillere inklusive målmann, mens sjette og sjuende
skal ha seks spillere. Minst to av hvert kjønn på banen til enhver tid. De fire beste lagene
går videre til semifinale.
Runde 1
Starttidspunkt
Lag
11.00
Bukta Warriors –Støa United
11.15
Blomsterpikene–Ultimate Roa One Directioners
11.30
Støa FC– Bukta Superstars
11.45
Roa Real– Maggots
12.00
Roa Hard Core Football–Thai Chicken
Runde 2
12.15
Bukta Warriors–Blomsterpikene
12.30
Støa United–Ultimate Roa One Directioners
12.45
Bukta Superstars–Roa Real
13.00
Støa FC–Thai Chicken
13.15
Roa Hard Core Football–Maggots

13.30
13.45
14.00

Semifinale 1
Semifinale 2
Finale

TRANSPORTFAKTA
Transportgruppen melder at følgende
personer er dagsansvarlige:
Søndag: Morten (91777245), Trine og Åge
Mandag: Dag (90531184), Anders og Anja.
Tirsdag: Thomas (90686522), Hanne og
Marius
Onsdag: Alle (Dag, 90531184)

Generalen
informerer

Det har vært særdeles
interessant og artig å
være general. På årets
Hudøytur vil jeg derfor helst ikke forstyrres da jeg vil benytte
tiden til å skrive mine
memoarer.

Dagens viktigste nyheter
z Hestehaletrikset bare en mann kunne kommet
på. (Dagbladet)
z Ja, vi skifter etternavn (Dagbladet)
z Sju hunder berget opp fra bresprekk på Svalbard
(Nationen)
z Må betale 6000 kroner i grill-bot (Tønsbergs blad)
z Tjømling skadet etter mopedvelt (Tønsbergs blad)
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Nyheter

Lørenbarna
ankom
Hudøy
Glade Lørenbarn reiste
vekk fra regn i Oslo til
strålende solskinn på
Hudøy!
Avreisen fra Oslo til Hudøy gikk i
år også tilnærmet knirkefritt, i følge
transportansvarlig.
– Det var kun en litt lei forsinkelse
på den ene bussen, forteller Vibeke,
men det ordnet seg og alle kom seg vel
avgårde til tross for åpning av Økerntunnelen.
Tradisjonen tro var Astri på plass på
brygga klar til å ta i mot store og små
forventningsfulle og glade mennesker.
Full av entusiasme delte Astri ut klemmer til alle og enhver.
Hudøygeneralen var selvsagt også
tilstede på brygga og tok i mot den ene
båten etter den andre.
Spesielt spente var selvsagt 2.klassingene som hadde sin første tur til
Hudøy. På vei over fra fastlandet, trygt
sittende i Margrethe, ble de møtt av
kaptein Krok og Krok-e-dillene. Den
ene Krok-e-dillen ble kastet på sjøen av
Kaptein Krok til skrekk og advarsel for
Hudøybarna.
Transporten jobbet effektivt fra første til siste båt og all bagasje kom trygt
fram til de rette husene.

KrinkeliKROKer
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Heinz og Grete befridd
På en tur i skogen i går ettermiddag, fant fire jenter
fra 4. klasse på Høgda Heinz
og Grete fastbundet til et tre.
Heinz Schnaushane er Elses ste-firmenning og Grete von Ordnugmuzsein er
ste-søsteren til Heinz.
De er kommet fra Dortmund Wartehalle
i Tyskland, for å tilbringe sommerferien
her hos Else.
– Vi vet at Kaptein Krok har slått seg
sammen med noen hekser, og at de
sammen har stjålet Hudøys «Grønne
Hjerte». De har en skikkelig ond plan for å
få barna bort fra Hudøy, var det første de
sa da de så sine redningsjenter fra Høgda.
Overfalt i skogen – Blåskjegg skyldig?

Heinz og Grete kunne fortelle til de
sjokkerte jentene at de var blitt overfalt
av noen ukjente personer da de var ute i
skogen for å lete etter det grønne hjertet,
og at de deretter ble bundet til et tre, på
stien bak Saghuset.
– Vi fikk ikke sett hvem det var som
gjorde det, men kunne skimte at den ene
hadde et skjegg som var blått, sa en lettere
utmattet Grete da hun endelig kunne gå
løs igjen. De var blodfattige og sløve etter
å ha blitt tappet for litervis med blod av
tusenvis av mygg.
Redningsjenter fra Høgda
Celina, Ulrika, Klara og Lina som hjalp
til med å slippe løs Heinz og Grete, fulgte
dem tilbake til Høgda, hvor de fikk myggmiddel til alle de ti tusen myggstikkene
som de hadde fått mens de hadde sittet
fastbundet til treet.
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Else ble tilkalt til Høgda, og hentet sine
slitne, trøtte og engstelige slektninger
– Vi skal bruke natten til å finne ut mer
om hva Krok, Blåskjegg og heksene holder
på med, og kommer rundt på alle husene
for å fortelle hva vi har funnet ut, sier Else
mildt, men bestemt.
Har noen sett heksene?
Rett før Hudøy-nytt gikk i trykken, kom
det flere meldinger fra ulike kilder om
at det er oppdaget nye spor etter hekser
rundt om på øya.
Det er blant annet funnet sopelimer,
nesevorter og Spyfluesnørr på flere steder,
også på husene.
– Hekser er det skumleste jeg vet, sier en
småredd Heinz.
– Det er ikke noe gøy i det hele tatt at
det flyr hekser rundt her på øya.
Else oppfordrer alle barn og voksne til å

KrinkeliKROKer

Tar seg
læs

av Høgda-barn
klatre opp i trærne og se opp mot himmelen for å se etter heksene, og gjerne kaste
kongler etter dem.
– Vi må finne disse krypene nå, før de
skaper enda mer trøbbel for oss i jakten på
det grønne hjertet”
Hekse-Lands-Laget (HELL)
Kilder i det heksemiljøet sier at alle heksene i Norge nå forbereder seg til verdensmesterskapet i «Hekseskudd» i Whitch i
USA senere i måneden. Men mange hekser
har ikke penger til alle ingrediensene for å
lage et Heksebrygg som kan vinne VM
– Prisen på edderkopper, rottehaler,
krabbeklør, slangeskinn og krypdyr er blitt
veldig høye de siste årene” sier Magica fra
Fyll som er leder i Norsk Hekseforening.
- Vi trenger penger for at de kan reise, og
vi håper Kaptein Krok kan hjelpe oss med
dette.

Gled
e
scen ser

Dagens spørsmål 3. trinn
Adrian 3C:

Det er blitt stjålet av noen – tror Krok har det,
for han vil true øya. Krok er ikke snill. Jeg tror kanskje vi
kan lage et nytt hjerte – det skal være grønt og vi kan lage det
av gress, bark og ting fra naturen.

Victoria 3C:

Hva tror
du har
skjedd
med det
grønne
hjertet?

Jeg er ganske sikker på at
heksene og Kaptein Krok har stukket
av med det. Jeg tror de jobber sammen for
å overta Hudøy. Vi må finne fram til hula til
Kaptein Krok og ta tilbake hjertet.

Tia 3C:

Jeg tror TV-folkene eller
heksene har funnet noe godteri.
Og så har noen funnet en hatt ved
hullet. Det kan være Kaptein Krok som
har tatt hjertet, men jeg er ikke sikker.
Kaptein Krok er slem og vil at øya skal
bli fabrikk, og han hater oss. Jeg håper
vi finner hjertet - vi skal lete etter
nye spor i dag.

Snorre 3C:

Jeg vet egentlig ingenting, jeg! Noen sa at det hadde
skjedd noe i nærheten av det hule treet. Kanskje noen har
tatt hjertet? Kaptein Krok kanskje?

Jesper 3C:

Hjertet er borte! Jeg er ganske sikker på at
Kaptein Krok har gravd etter det og det har blitt
et stort hull i bakken. Det er sikkert fordi han vil overta øya.
Vi må lete mer, selv om vi har lett etter det i dag. Vi så
noen hekser med hatt og lang nese som har noe
med dette å gjøre – de var rare,
men ikke så skumle.
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Dagens spørsmål 4. trinn
Oda N 4C:

Det morsomste var å bade og vasse. Jeg har
fisket krabber, fikk ingen selv, men har sett mange. Jeg har
lekt masse med vennene mine og kost meg på Norda.
Det er supert på Hudøy.

Kine 4C:

Kanskje det var badingen? Jeg har
svømt og dukket under vann. Jeg har vært uti
tre ganger – før lunsj, etter lunsj
og etter middag. Og jeg har vært
med å bake kake.

Anton 4C:

Jeg har lekt masse med vennene
mine, mest med Kenny. Vannkrigen var
supergøy. Først hadde vi krig her i 4.
klasse, så gikk hele 4. til krig mot 5. Deretter byttet noen av oss side til 5.klasse,
for de var litt bedre enn oss. Jeg
ble supervåt to ganger.

Emily 4C:

Det er veldig bra på Hudøy. Det var morsomt å bade i vannet. Litt kaldt og litt varmt.
Jeg dukket ikke, men var helt til halsen. Så
har jeg gått på stylter og blitt mye bedre enn
jeg var i fjor.

Hva var
mest
gøy den
første
dagen på
Hudøy?

Phillip 4C:

Det kuleste var vannkrigen mot 5. og 7.
klassene. Det var ingen vinner, men vi vant
(hahaha)! Og så har jeg hengt med venner,
men kan ikke si noen navn – ingen nevnt,
ingen glemt 

Sigurjon 4C:

Bading! Jeg har svømt utover og snakket med kompisene
mens vi badet. Det var litt kaldt vann, men jeg skal bade masse
mer, jeg må bare ha litt mer kake først. Vi hadde vannkrig også
– og en begynte å blø av vannet.

Kultur

Lag din egen myggfelle
Disse fellene kan dere lage mange av, og
de er effektive.
Du trenger:
1 kopp varmt vann
1/4 kopp sukker
1 gram gjær
1stk. stor plastflaske (store saftflasker er
best, de med litt tynn plast)

Hvordan:
1) Del plastflasken i 2 (både kniv og sag
fungerer)
2) Bland sukkeret med det varme vannet og la det avkjøle. Når det er avkjølt
så hell det i den nederste delen av
flasken.
3) Tilsett gjær (dette vil starte prosessen
med å danne CO2 gass som myggen
tiltrekkes av)
4) Sett tuten på flasken opp ned i den
andre halvdelen (kan teipes for å få den
tettere)
5) Bunnen av flasken bør farges svart,
dypp den i litt maling f.eks
(Myggen tiltrekkes også av den svarte
fargen)

Fjern flåtten
– bruk traktor

Hudøy, er et kanskje verdens fineste sted, noe også flåtten
har skjønt. Det er VIKTIG at alle sjekker seg hver kveld
om det er flott på kroppen.
Hudøy-nytt har fått flåttekspert Lars Monsen til å
komme med gode råd. Han
har utarbeidet en «10-trinns
guide» for fjerning av flått.
zTrinn 1: Oppdag hvor flåtten er plassert.

zTrinn 2: Meld fra til Lars

Monsen på tel: 800-FLÅTT.

zTrinn 3: Skaff til veie noen
rause og sterke foreldre.

zTrinn 4: Forsøk å riste flåtten av ved å holde barna
opp ned i beina.

zTrinn 5: Hold deretter flåt-

ten i et fast, grep, og vri barnet to ganger mot klokka.

Flaskene bør byttes ut hver andre uke,
enten fylle på med ny væskeblanding,
eller lage helt nye.

Først ut i vannet

Sigrid og Tyra i 4C var årets første
Hudøy-badere.
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Moro

zTrinn 6: Dersom flåtten

fortsatt ikke løsner, kontakt transportgruppa. Be
dem komme med traktor
og vinsj. Fest vinsjekabelen
i flåtten, sett full gass og
dra av.

zTrinn 7: Hvis heller ikke

dette har fått flåtten løs,
ring Color Line og be Kielferga å svinge bortom
Hudøy. Fest ankerkjettingen godt fast i flåtten, og
rop «skip-o-hoi» så høyt du
bare kan.

zTrinn 8: Hvis

utysket mot
formodning
fortsatt sitter
fast, fest en
dynamittkubbe under flåtten, og fyr løs.

zTrinn 9: Flåtten kan nå

Årets transportgruppe vet hvordan
man fordeler arbeidsoppgavene.
Innleid arbeidskraft gjør jobben
mens den ordinarie overvåker det
hele fra sofaen.

erklæres avlivet, og skal
deretter fraktes til gjenvinning på Flått-konservatoriet på Fosforøya. Husk å
fjerne beina, da disse ikke
kategoriseres som organisk avfall.

zTrinn: 10: Hva som er det

siste trinn i guiden, husker
Monsen ikke.

For de som er interessert i å lære mer om
flåtten, holder Lars Monsen sitt meget
anerkjente «FFFFF»-kurs (Fjern Flått Fort
For Fillern) på Åsly, søndag mellom12 og 14.
Lars Monsen vil også signerer egne flåtter og
sin egen bok «Borelia – det er flott det»

Styret beklager!

Grunnet ny leverandør av t-skjorter er
det blitt krøll med størrelsene for de
voksne. Derfor vil vi fortsatt se noen
uten grønne t-skjorter de nærmeste
dagene. Kroppsmaling vurderes nå av
flere foreldre.

Nyheter

Dagens helt

Thomas fra Støa er både matsjef og et
teknisk geni. Da redaksjonen hadde
tekniske problemer med printerdrivere,
ble Thomas en reddende helt og hacket
en linux-løsning for Mac'en via pc'ene
på Åsly. OBS! Printeren til venstre.

Dopapiret

Brannøvelse

Hudøynytt har igjen avslørt
en skandale om dopapir!

Første dag hvert
år må brannøvelse utføres på
alle husene på
Hudøy. Dette er
en nødvendig og
litt spennende
aktivitet. Et visst
klokkeslett kommer Hudøys egen
vaktmester, Arils på brannrunde og
setter i gang brannalarmen.
På Lia tok det 4,5 minutter første
gang de øvde på at alle skulel ta sklia og
komme seg i sikkerhet. Ved andre forsøk
var brannsjefen Yassir godt fornøyd med
at alle hadde kommet seg ut fra andre
etasje på under tre minutter. Barna var
kjempefornøyde med å ha klart oppgaven, og sklia var skummel, men kul.

Etter et stykke utsøkt gravejournalistikk,
har Hudøynytt avdekket at forsyningssjef
Endre Berge kun har bestilt småpakker av
dopapir.
Hudøynytt hadde allerede i fjor en sak
på dopapiret var stjålet. I et revolverintervju sier Endre at han har konferert med
Dodraugen, som for tiden er ekstremt
opptatt av miljøvern og gjenbruk.
Ville tilstander
Mangelen på dopapir har ført til ville tilstander og desperate forsøk på å skaffe seg
en rull av det myke stoffet man bruker i
baken etter å ha vært på do. På det illegale
svartebørsmarkedet omsettes nå doruller
for stadig økende verdi.
En sentral kilde i transportgruppe på
Hudøy sier at dagens aksjekurs på «Das
Børs» ligger på:
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et tørk = en vannpistol
en rull = en nugattiboks
en pakke= et komplett godtebord
I tillegg til å gi dere daglig, oppdaterte
dopapirkurser, er Hudøynytt opptatt av at
alle skal oppleve gode, sanitære forhold.
Dersom dere skulle gå tom for papir eller
bare vil spare litt på godsakene, kan vi
presentere følgende do-tips:
Bruk papiret på begge sider, det er ingen
grunn til at man skal kaste rene sider i do
Hudøystyret har utstyrt koloniene med
to-lags papir. Dette er supert å dele i to, og
man får dobbelt så mye tørkemulighet
Papir som kun er brukt foran på kroppen, kan fint tørkes på tørkerommet
Hold dere unna mat som inneholder
linfrø eller svisker
Tørk dere med hva naturen kan by på,
aller helst et ekorn
Hudøynytt har i en kommentar fra
Espen Stensrud fått en klar oppfordring
om å holde igjen, Espen kommer snart
rullende med flere ruller.

Nyheter

Kokekunstigheter

Den grønne mannen
observert på tur

Kan du gjette hva dette er?

A. En eksklusiv forrett fra en av Hudøys
beste restauranter.
B. En meget mislykket gulrotkake fra Lia.
C. Oppkast med et tynt lag av sjokolade.

Barna i 2. trinn er med på Hudøy for aller første gang. Etter en hel dag
med transport, bading, krabbefiske og nye vennskap var de endelig klar
for å legge seg i sine tildelte sengeplasser. Men, når de endelig var falt litt
til ro ble de halt ut av sengen for den tradisjonelle traktorturen!
74 andreklassinger, og ganske mange av de voksne, fikk seg en tur rundt
øya, trygt plassert bak i hengeren. Til alle store glede ble den grønne mannen observert. Klarer han å finne Hudøys grønne hjerte?
Noe av det første andreklassingene på Østråt gjorda da de ankom øya var å skifte
til badetøy. Hanna kan bekrefte at det går
fint an å bade i trusa om man tilfeldigvis
har glemt badetøy. Bading var enda mer
populært enn krabbefisking! Amalie var
uheldigvis uheldig da hun ble brent av en
brennmanet, ikke bare en men faktisk to
ganger. Hun begynte faktisk å blø! Hun
fikk imidlertid god hjelp fra Carol og
Tone Mette som begge er førstehjelpsansvarlige på Østråt. De la på en gjennomsiktig greie som var litt spray-aktig, og
litt likt gelé. På bildet: Hanna, Amalie og
Camilla fra Østråt

Sport og vær

Vær og
litt til...
Hudøyredaksjonen har ikke
bare snakket med Kristen
Gislefoss på Meteorologisk
institutt – vi har også gjort
en kjempedeal. I bytte mot
2 Lollipop på 17.mai har han
lovet kanonvær på Hudøy i
år. Nåde den som ikke holder hva han lover…
Dagens vær(-melding):
«Vær deg selv, det kler deg

best!»

Kattekunster
Tre akrobatiske sjetteklassinger sminket
som katter besøkte 3. klasse på Sletta,
og hadde oppvisning. De tre var Tyra 6a
(underst), Oda 6a och Siri 6c.

Voltenes konge

Andreas i 4A trener for å få en plass
i årets Hudøy World Records. Redaksjonen håper at flere enn ham vil være
med. Hvor mange skritt klarer du på
stylter, hvor mange boller har du spist
eller hvor mange mygg har du befridd
Hudøy fra. Si fra til Hudøy-nytt!

Jasper i 7C er Lørens super akrobat. Han er tilknyttet Nysirkus. Han trener 5 ganger i uka.
– Trapes og tissue er mest artig, sier Jasper.
Han har også vært med i Norske Talenter på TV 2 og kom til delfinalen.

