HUDoY-NYTT
Avisen som blir -klarere for hver dag l Unike utgaver hvert år l 5 dager i juni

Fotballfest
– med knotter og mygg
Spist for mye godteri?
Dr. Ledon Findberg inviterer til kurs!
Lær om riktig ernæring, og hvordan godteri inviterer
fettceller til å lagre seg i kroppen.
Diettkurs avholdes på Hudøy, på Sletta, tirsdag. Velkommen!

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

REGELBRUDD?

Det går rykter om at 7. trinn skal vekke
6.klasse i natt.
Vi har snakket med 7. trinn og de kan
bekrefte at ryktene går.

Oliaden
I morgen er det tid for nok et høydepunkt på Hudøy. Da går Oliaden av stabelen. Merk at
det er litt ulike poster for 2-4.trinn og for 5-7. trinn, så dette må dere lese nøye!
For 2.-4.trinn gjelder følgende for barna
Oppmøtested: Saghuset
Kl. 09.20: Lia og Sletta stiller med 5 lag hver
Kl. 11.20: Frydenlund og Østråt stiller med 5 lag hver
Kl. 13.20: Høgda og Norda stiller med 5 lag hver
Når det gjelder bemanning av postene, må voksne stille på Saghuset kl. 09.00 Vær klar til
å ta i mot grupper på post fra 09.30.
For 5.-7.trinn gjelder følgende for barna
Oppmøtested: Bukta
NB: Hvert lag må ha med 2 redningsvester.
Startliste
Kl.
Runde
Hus
Hus
Hus
11.00
1
Bukta 1
Bukta2
Bukta 3
11.30
2
Bukta 4
Bukta 5
Bukta 6
12.00
3
Støa1
Støa2
Støa3
12.30
4
Støa4
Støa5
Støa6
13.00
5
Roa1
Roa2
Roa3
13.30
6
Roa4
Roa5
Roa6
14.00
7
Roa7
Roa8
Roa9
14.30
8
Roa10
Stranna/Vika1
Stranna/Vika2
15.00
9
Stranna/Vika3
Stranna/Vika4
Stranna/Vika5
15.30
10
Stranna/Vika6
Stranna/Vika7
Stranna/Vika8
16.00
11
Stranna/Vika9
Stranna/Vika10
16.00
12
Stranna/Vika11
Stranna/Vika12
Når det gjelder bemanning av postene, så gjelder følgende
Roa stiller med 4 personer hele dagen
• Støa stiller med 3 personer hele dagen
• Stranna/Vika stiller med 3 personer hele dagen
• Østråt og Frydenlund stiller med 1 person hver hele dagen.
Husene må selv sørge for vaktskifter. Det er fint om Bukta stiller med førstehjelpsutstyr og
servering til postmannskaper.

Dagens viktigste nyheter
z Kumlokk tok regndansen (Dagbladet)
z 22 bilister fikk bot i Botsheia (Aftenbladet)
z Tissetrengt katt førte til utrykkning (TV 2)
z Mordersnegle tok livet av «Duck»
(Tønsbergs blad)
z – Sandvika er et råttent høl (Budstikka)
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Nyheter

Storfint
besøk på
Hudøy
Hudøy får i dag besøk av
Løren skoles rektor Gro
Høyvik.
Sammen med henne kommer også Trond
B Karlsen som er områdedirektør i Etaten.
Rektor og områdedirektør skal møte alle
Hudøybarna og ha samtaler med General
Rune. Med så storslått besøk må vi sikre at
øya viser seg fra sin beste side.
Transportgruppa jobber nå intenst med
polering av traktor´n og Rune børster
støvet av den røde løperen.
Vi trenger blomsterpiker og håper noen
fra 2. og 3. klasse kan hjelpe med blomsterkranser – da blir det fint når korpset
spiller på brygga.
Kjempegave
Etter det Hudøy-nytt kjenner til har rektor
med seg en gavesjekk på 1 millioner kroner som hun skal donere til Hudøy.
– Vi har den siste tiden jobbet hardt med
klassesammenslåingen i 1. til 4.klasse, og
ser nå at vi kommer til å spare betydelige
penger på dette, sier Høyvik.
Områdedirektør Karlsen sier at det var
et naturlig valg å bruke de tilgjengelige
ekstra midlene på nye og morsomme ting
på Hudøy. Vi har satt ned en komitè som

Dagens
bursdagsbarn

skal se på hvordan pengene skal brukes.
Komiteen ledes av Phineas & Ferb, og
medlemmene Bjarne Betjent, Pink Panter
og Louis Tomlinson fra One Direction.
Komiteen har foreslått følgende foreløpige
løsninger:
n Norges første flytende kjøpesenter i
Elsebukta
n Støa Spa & Resort
n Go-cartbane utenfor Lia
Komiteen har også bestemt at klassene
skal settes sammen etter klassebokstaven.
Det betyr at 1A, skal slås seg sammen med
2A, 3A og 4A. Og samme med B, C , D og
E klassene.
Jublende General
General Rune reagerer med positiv over-

Henrik Melgård på
Stranna/Vika

Eira LorentzenStryn på Bukta

raskelse når han får høre om Hudøy-nytts
opplysninger.
–Hvis dette stemmer er jo dette en
kjempenyhet. Jeg gleder meg til å ta i
mot rektor´n med motor´n på traktor´n
og promp og pakt på brygga i morgen i
morgen.
Også Else, Grete og Heinz blir glade over
millionen som nå skal brukes på øya.
– Da kan vi kanskje kjøpe alarmanlegg
rundt det grønne hjertet… hvis det kommer tilbake da..., sukker Grete.
– Men det kommer til å bli grise-digg
med Spa på Støa med agurkskiver, massasje, kremer, peeling, napping av øynebryn,
og saltvannsskrubb, sier en lett drømmende Heinz

Thea LorentzenStryn på Bukta

Jenny Alida Gitsø
på Bukta

KrinkeliKROKer
LUR I FULL MUNDUR. Grete, Heinz og Else
fortalte barna om planene om å lure Krok

Vil lure Krok med
Etter å ha blitt befridd av
barna fra Høgda, på lørdag
tok Heinz og Grete med seg
Else og besøkte alle husene
på Hudøy i går.
– Vi ble bundet fast til et tre i flere dager,
og fikk ikke bæsjet på lang tid. Og heksene
hadde trylleformler. Men nå skal vi redde
Hudøy. Og da trenger vi hjelp av dere,
ropte Grete til stor applaus fra barn og
voksne.
Spor av hekser
I løpet av natten har heksene lagt igjen
mange spor på husene på øya.

Kjære Else, snuppa mi.
Ta med deg fire kronologiske
fanatiske trilliarder milliarder
til brygga på mandag kveld kl
19, så kan du få Det Grønne
Hjertet tilbake.
Hilse din kjekke kaptein Krok

På Roa var det skrevet «Heks er best» på
speilet på badet.
Heinz og Grete har etterforsket saken
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nøye, i tett samarbeid med mesterdetektiven Skjør Lokk Holmsen.
– Vi har nå avslørt at Krok vil lure alle
barna ned til brygga på mandag kveld, for
å lure til seg masse penger.
Brev fra Krok
Else har mottatt et brev fra Kaptein Krok
hvor han lover å gi tilbake Hudøys Grønne
Hjerte i bytte mot masse penger og gull.
Heinz og Grete har imidlertid funnet
ut at Krok vil bruke heksene til å finne på
noe fanteri. De har ikke helt funnet ut hva,
men de har en plan og barna må hjelpe til.
Gullhøne
– Vi finner en høne som kan legge gullegg,
foreslo Heinz entusiastisk, men Elsa sa at

KrinkeliKROKer

SKRIK.Tuva og Siri
på Roa erklærte
Munch-året for åpnet da de oppdaget
at heksesne hadde
vært å skriblet på
baderomsspeilet.

ekte tullegull
det ikke finnes en slik høne på Hudøy.
Flere av barna foreslo at man kunne
forsøke å lure Krok tilbake ved å bruke
lurepenger
– Vi kan lure Kaptein Krok med lurepenger og narre-gull, foreslo Nils Victor
i 2.klasse på Østeråt til stor jubel fra både
Heinz, Grete, Else og alle andre.
Barna må derfor lage luregull og
lurepenger for å lure piratene og heksene.
Disse må de ta med seg ned på brygga på
mandag kveld.
Kaptein Krok sier i en kommentar at
dette er bare grunnløse og ondsinnede
rykter satt ut av teitinger, som gjør i buksa
hele tiden, ikke liker Heksehyl, og som
ikke er halvparten så kule som han og
Blåskjegg.
HEKSEJAKT. På hjul i dagslys viste heksene seg endelig for Lørenbarna.

Fotballfest

Colaen i boks
Fantastisk stemning
både på banen og på
tribunen i turneringen
i år igjen. Vinneren
av årets turnering ble
Maggots i 7.klasse,
med en overbevisende
3-0 seier over Ultimate
Roa One Directioners i
6.klasse.

Etter at seminfinalene var meget
jevnspilte om måtte avgjøres på
straffer, var det ingen tvil i finalen,
hvor Maggots til slutt trakk det
lengste strået, og kunne innkassere
den gjeve førstepremien - et brett
med Cola bokser.
Finalens store spiller var Martine
på Maggots som var både første og
siste målscorer i finalen
Ekstra honnør også til 5.klasse
lagene som kjempet tappert for en
plass i semifinalene. Neste år, neste
år..
Sekretariatet er også fornøyd med
årets turnering.
- En nivåhevning fra fjorårets
turnering, så vi regner med at vi
allerede neste år får se Norges nye
Messi eller Messiane, sier et fnisende og tydelig stolt sekretariatsleder,
som BER om å få være anonym.

for mesterne
Uavgjort på tredje trinn

Guttene og jentene på Lia og Sletta utkjempet to jevne og
harde kamper. Guttene (over) var først ut og serverte en
skikkelig målfest. Da dramaet var over hadde Sletta vunnet
med 7–6. Jentenens kamp ble akkurat like jevn, men ikke
like målrik.
Da dommeren blåste av
kampen hadde
Lia vunnet med
1–0, og dermed
kan man si at
det ble uavgjort
mellom de
begge tredjetrinnshusene.

Norda gikk av med seieren

Det var fotballkamp mellom Høgda og Norda på fotballbanen
ved Norda på søndag. Etter en intens og spennende kamp
med mye bra spill, mange målsjanser og mye støtte fra
publikum på sidelinjen endte kampen uavgjort 5-5. Seieren
måtte derfor avgjøres med straffesparkkonkurranse hvor
Norda gikk av med seieren!! – Vi er superfornøyd», stråler
Nordagjengen – Dette var gøy!»

Dagens spørsmål 5. trinn
Mari (Bukta)

Ny lekeplass med en stor lekepark, sånn som på
Tryvann. Og så hadde det vært utrolig moro om
flere kunne få sove i telt.

Jenny (Bukta)

Hva ville
ha brukt
én million
kroner
til på
Hudøy?

Jeg ville pusset opp doene, det må
man jo nesten gjøre uansett. Og så
ville jeg kjøpt nye senger, for det er
mange som har tegnet og skrevet
på dem. Til slutt det badelandet som
avisen tullet med.

Marthe (Støa)

Jeg hadde faktisk brukt det
på ehhh, eller, det hadde vært fint å
pusse opp utedoene, men det er litt
kult sånn som det er også.
Og så hadde jeg pusset opp
soverommene og kjøpt litt mer leker,
nett til fotballmålene. Jeg ville
betalt noen for å vaske bedre på utedoen, for de voksne på Støa
er bare sånn passe flinke.

Ingrid (Bukta)

Jeg ville kjøpt vannsklier og flere badmintonracketer.
Noe penger kunne vi brukt på vinduene på Bukta,
de er veldig slitte

Pernille (Støa)

Oi! Enten ville jeg pusset koloniene, for eksempel malt husene og
fått nye tak) eller kjøpt noe vi kan
dele alle sammen – flere leker for
eksempel.
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Dagens spørsmål 6. trinn
Sebastian (Roa)

Njæææiiææ – savner ikke så mye egentlig. Det
eneste må være Xbox og playstation – også hunden min.
Men det er helt supert å være her, og jeg har gledet meg
veldig til turen.

Kristoffer (Roa):

Teknologiske ting, som iPad, TV og datamaskinen
– de leker jeg mye med hjemme. Men jeg har det fint her
altså. Jeg leker med venner og snakker om morsomme
ting. Og maten er kjempegod.

Gjertrud (Roa)

Akkurat nå savner jeg litt,
eller gleder meg til å se Kaptein Krok
og godtebord. Jeg har heller ikke sett
den grønne mannen i år. Savner ikke så
veldig mye hjemmefra, kanskje internett,
men klarer meg veldig fint uten. Jeg
savner i hvert fall ikke regnværet
fra da vi dro fra Løren, for
her er det helt supert.

Hva
savner
du mest
når du
er på
Hudøy?

Sigurd (Roa)

Jeg savner hjemmet mitt og kan få litt hjemlengsel:
senga er litt bedre hjemme. Og så savner jeg litt varmtvannet i dusjen – det kan bli litt bråkaldt. Men det er mye
morsommere her – her er det alltid noe å finne på.
Dette er bare høydepunktet!

Jonatan (Roa)

Ehhh, om jeg savner noe? Er ikke helt sikker.
Har det helt supert på Hudøy. Det er vel bare én ting som jeg
vil ha bort, og det er den innpåslitne myggen.
Jeg blir stukket helt plutselig.

Kultur

Hva er hva på Hudøy?
Hva vet du egentlig om Hudøy? Og hva ville
øya vært uten alle stedene? Noen påstår
at ikke alt er til å tro på, men redaksjonen vet fra sikre kilder at ALT er
sant. Vår anonyme kilde melder
til og med at den som sår tvil om
sannhetsgehalten kan få tåkesyn, trang hjelm og vann i
knærne. Her er de første tre
stedene.

Fosforøya
Fosforøya ligger på sørsiden av Hudøy og
har også blitt kalt Bukkholmen. Fosfornavnet har øya fått fra det grønne, fosforiserende skjæret inne i noen av hulene på øya.
Navnet oppsto på femtitallet, da en kjent figur slo
seg ned her. Denne typen kom langveisfra og fant
øyparadiset han jaktet på, etter å ha kjempet mot sine
fiender Peter Pan og Tingeling. Han trengte å begrave
sine skatter på et sted ingen ville finne dem. Akkurat
der har kanskje Kaptein krok tatt feil?
På Fosforøya finner man tre topper: Pirattoppen, Djeveltoppen og Hodeskallen. Her finner
man også Blodbukta, der det en gang var et
stort sjørøverslag og Kaptein Kroks hule hvor
skatten trolig ligger begravet. Det sies også at
kaptein Krok støpte to av sine hjelpere inn i
murblokker, også kalt Støttene, for at de ikke
skulle røpe hvor skatten var.
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Elsebukta
Historien sier at Else
kom roende til Hudøy
med alt hun eide, og
bosatte på Elserønningen, rett ved Elsebukta.
Hun fikk bo i et av husene,
men det var ikke mange
som visste så veldig mye om
henne. Bukta er et supert sted
å bade, spesielt syd i bukta.

Kaptein Kroks have
Visste du at rett syd for
Sletta ligger det også en skatt
begravet? Dessuten finnes det
roser her, som Kaptein Krok selv
har plantet. Kanskje gjorde han
dette for å smiske med sin kjære
Else – hvis det i det hele tatt har vært
noe mellom dem. Mange har lett etter
skattene i haven, men ingen har funnet
dem ennå – det som i hvert fall er sikkert
er at den grusomme Kapteinen fortsetter
å vokte sine skatter for nysgjerrigperer.
Forts. følger i morgendagens nummer

Aktuelt

Norsk
på nytt
Etter at det ble kjent
at Rektor Gro kommer på besøk (les: inspeksjon) tar Hudøynytt ansvar og sikrer
at formalkompetansen til Lørenbarna
ikke forvitrer.
I en uttalelse skriver førstekonsulent Dorsk Sprachrat i
Agronomer mot ord deling
følgende:
«De siste åra har en hellt
ny måte å miss handle det
norske språket på blit mer og
mer vanelig, nemmelig ord
deling, eller sær skriving som
det egentlig heter. Ord som
spise stue blir til spisestue,
lamme lår blir til lammelår
og hoste saft blir til hostesaft.
Slik språk vannda lissme bør
be sjempes med ale lov lige
midler, siden sær skrivning
kan jøre en teksst tung og lese,
kan føre til at man blir kåret
til Miss forståelse».
Hudøy-nytt ser med skepsis
på utviklingen, det er tydelig
at selv fagpersoner sliter med
å skrive god norsk.
Her kommer derfor en
liten oppdatering i faget sær
skrivning.

Dagens kjærestepar

Maria og Jonas på Stranna/Vika har
funnet hverandre på Hudøy. Far til
Maria melder til Hudøy-nytt at han
ønsker en samtale med Jonas bak
Saghuset med balltre.

Generaltabben

Stakkars
Storm på
Sletta ble
Generalens
utpekte mål i
dag.
Storm har
klare speiderambisjoner og hadde
sovnet til
kapittel 18 i
Hakkespettboka i går.
Han lurte
naturlig på om han kunne låne Rune
Generals spikkekniv litt, noe Rune
var positiv til. Det som var synd, var
at man på Sletta spilte «Spikk a Bitte
Litt» med Travelling Strawberries
på radioen, noe som fikk Rune til
å danse rundt på tunet. Dessverre
gikk det ikke bedre enn at Storm
parkerte kniven i venstre tommel og
fikk seg en båttur, et sting i fingern
fra Dr.Proktor.

Rekorder

Ballongkunstnere
Nikolai, Henrik, Lukas, Nicole og Mia fra Norda har satt sammen og
laget et kunstverk av 125 vannballonger uten vann.

Høytsvevende
Pernille fra Norda ble kastet høyt til
værs, men landet trygt.

Myggmester

Kosekongene

Myggmester Adrian – er dagens klare
vinner av myggstikkonkurransen. Han
har totalt 22 store myggstikk spredt
over hele ryggen og er stolt av det!
Stikkene er i følge han selv ikke plagsomme og han trenger ingen bistand
fra Hudøys lege for dette.

Steinar Bredal Thorsen på Støa
reagerte lynkjapt i dag tidlig da han
skjønte han kunne sanke klemmer ved
å barbere av seg håret. Geir fotograf
trengte ingen frisørtime og etter en
vennskapelig duell ble de enige om
at de har fått ca like mange klemmer
hver.

Klyper seg

til pallen

2

1
Veronica på Høgda
tok andreplassen
med 111 klyper

Vinner av klypekonkurransen på Høgda ble
Anton med 156 klyper

Julius på Høgda tok
tredjeplassen med
96 klyper

3

