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Det søte liv
på Hudøy

Årets
redaksjon
SIER TAKK
I år produseres
15. årgang av
Hudøynytt. Første
gang var i 1999, med
John Smith som
pådriver. Med sin
journalistbakgrunn
var han redaktør og
primus motor for
at dette skulle bli
en tradisjon på øya.
Redaksjonen hadde
den gang andre
oppgaver på dagtid,
og avisproduksjonen
foregikk mens barna
sov. Astrid var med
på korrekturlesing.
Bl.a 4 bærbare Mac
Pro, 2 PC-er, 1 iMac,
en brøkdel av Geirs
fotoutstyr og en
«printer» fra cirka
år 2002 har bidratt
til at årets aviser har
blitt produsert.
Vi i redaksjonen vil
takke for en flott
opplevelse også i
år. Det har verken
manglet på rekorder
eller godt stoff til
avisen. Takk igjen for
en fantastisk tur, og
takk til alle bidrag
og matgruppa og
-sjefer som har foret
oss! Redaksjonens
pris for spesielle
innsatser på Åsly går
i å til førstehjelpsassistent/kokk/butler/
kaffekoker/vaskehjelp Tore.
Vi ønsker alle vel
hjem og på gjensyn
neste år!

Generaltakk
Fire strålende dager på Hudøy er
over, og jeg vil gjerne takke:
• Transportgruppa, som har
lempet utstyr og bagasje, kjørt
søppel og løst alle store og små
problemer som har dukket opp
underveis.
• Foreldrene på Lia som ga
foreldrene på Sletta god match
i volleyball
• Arild på brygga, som har
fraktet alle trygt frem og
tilbake i båten og som lar oss
få låne traktorer og ATV-er og
alt mulig annet.
• Aktivitetsgruppa som hadde
pakket aktivitets- og utstyrskasser på forhånd, og som
organiserte fotballturnering,
Oliade og Roa-festival.
• Alle voksne som kom ned på
fredag for å frakte ut mat og
utstyr.

• Redaksjonen, for stayerevne og
fantastiske aviser.
• Frank og Thomas, som med
sine printerkunnskaper reddet
avisen fra totalhavari.
• Styremedlemmene for fabelaktig samarbeid gjennom det
siste året.
• Matgruppa, som har inspirert
til stor matkunst over hele øya.
• Alle som har bakt kaker og
boller.
• Dr. Møyfrid og førstehjelper
Tore, som har vært gode å ha.
• Rektor Gro og Direktør Trond,
som kom på besøk.
• Alle som har vasket doer.
• Førstereisforeldrene på Frydenlund og Østråt som bare
har vært blide og entusiastiske
• Hussjefene, som har hatt full
kontroll
Men den aller største takken

går til barn og voksne på Stranna/
Vika, med Nils-Roe og Knut i
spissen, som klarte å vri en negativ skremme- og bølletradisjon til
noe utrolig positivt da de inviterte
sjette til strandfest. Festen natt til
tirsdag er noe av det kuleste jeg
har vært med på. Ever!

Astrids beste barndomsminner

Astrid er vokst opp
på Grefsen og gikk på
Grefsen skole. Astrid
var aldri på feriekoloni
da hun var liten, men
var alltid på campingtur om sommeren.
Den aller første gangen familien
dro på campingtur var i 1957, da
var Astrid fire år gammel. Den
gang hadde ikke familien hennes
bil. Familien til Astrid skulle dra
på tur sammen med en annen
familie og faren i denne familien
lånte en lastebil, og så dro de
avgårde til Vestfold alle sammen.
Pappaene satt i førerhuset, mens
mammaene og alle barna satt på
lasteplanet.
Den gang var det bare små telt
på campingplassene og ingen
campingvogner. Astrid og familien hadde lånt et seksmannstelt
av onkelen til Astrid og der lå to
voksne og fem barn. Noen hadde
telt med kun en stang i midten av

teltet, mens andre hadde telt med
to stenger. Det var utedo akkurat
som på Hudøy. Kjøkkenet var en
trekasse med en primus på toppen som sto utenfor teltet. For å
kunne holde melken kald, gravde
de et hull i bakken hvor de puttet
melken oppi og la et lokk over
hullet.
Familien til Astrid likte campinglivet så godt at de bestemte
seg for å dra på telttur året etter
også. Da kjøpte faren til Astrid
seg bil, så satte de avgårde mot
Vestfold igjen. Denne gangen
bygde faren, som var byggmester,
et fortelt av pressinger og stokker.

De var de eneste som hadde et
slikt fortelt og fikk dermed det
fineste teltet på hele campingplassen. Astrids far lagde også etter
hvert en tredør inn til forteltet.
– Tenk så fint det ble!», minnes
Astrid. Denne døren fikk de lov til
å lagre i skogen ved campingplassen slik at de slapp å dra den med
seg tilbake til Oslo etter ferien.
På dagen fisket de krabber, badet, spilte fotball og bygde hytter
i skogen.
– Det var kjempemorsomt. Det
var akkurat som det er her på
Hudøy!, sier Astrid.
Hun husket at det regnet endel
på disse feriene, men de var stort
sett ute uansett vær. Hvis det ble
skikkelig uvær, stablet de alle
sovemadrassene oppå hverandre
og brukte dem som sofa inne i
teltet. Alle disse madrassene fikk
de låne på campingplassen.
Hver sommer var de på campingplassen i fire-fem uker!
– Dette er noen av mine beste
barndomsminner, smiler Astrid.
–Vi ble liksom aldri lei av campinglivet, vi!

Nyheter

7. trinn tvang
foreldrene i kne
I dag var det to sensasjoner på Roa-banen:
Gutta slo gubbene – en etterlengtet seier
For første gang siden 2004 ble gamlingene
gruset av gutta i det årlige fotballoppgjøret.
En ekstremt spennende kamp, der det til slutt
endte 5 – 4 til 7. trinn.

Første jentekamp i historien
Kvinner har hatt stemmerett i 100 år i Norge,
men det var først i 2013 vi fikk til en egen
fotballmatch mellom jentene på 7. trinn og et
utvalg sporty mammaer. En spennende kamp
endte til slutt 1-0 til mammaene.

Festivalen

Kaka tok kaka
på årets festival
På banen utenfor Roa og Åsly var
det dekket for grillparty for alle på
øya, etter at fotballkampene var
ferdigspilt. Etter å ha proppet i seg
hamburgere, grillet biff, og pølser
av ulike størrelser, kom matgrup-

pas Grand Old Conditors (Endre,
Tim og Steinar) med dagens store
overraskelse.
På traktorhengeren kom tidenes
rekord kake, en bløtkake laget på
to europaller, pent pyntet med krem

og non-stop. Alle fikk rause stykker, som ble inntatt med skjeer,
gafler, pinner, hender og fingre,
da leveransen av papptallerkener
og bestikk var forsinket grunnet
syketransport.

Slik lager du
«Pallekake»

Møt et par kompiser som har lang erfaring fra pallesnekring. Bygg opp paller til
hoftehøyde. Sørg for at ingrediensene er på
plass før du begynner med kaken:
250 liter fløte, 64 kakebunner, 2 vaskebøtter vaniljesaus og det du har av frukt,
grønnsaker, nøtter, bær og annet.

Bygg deretter lag på lag på lag på lag på lag
på lag….på lag med bunn, søtsaker, frukt
og vaniljekrem. Hvis du ikke har nok kakebunn, kan du bruke det du har for hånden,
for eksempel bilsvamp, Glava, gipsplater
og annet som gir et god og fast bunn.

Pisk fløten til en luftig fin krem. Dersom
vispen ikke fungerer, så finn fram båtmotoren og kjør på full guffe. Dersom du ikke
har fløte og krem, så bruk barberskum,
sparkelmasse eller cottage cheese. Hvis det
kniper skikkelig, så tøm brannslukningsapparatet over kaka. Gir en fin og glansfull
krem, og en artig smak.
Nå gjenstår bare det
morsomste, nemlig
kronen på verket:
PYNTEN. Det er ofte
vanlig å pynte kaken
med ulike beskjed
og meldinger. Husk
rettskrivning!

Årets blinkskudd
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Nyheter

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 neste to stedene.
VAFFELMESTEREN. Tobias på Sletta laget
vafler av åtte liter røre da Sletta inviterte
Lia på fest. Petter (i bakgrunnen) sendte
ut mammaene fra kjøkkenet, og snek seg
med på bildet i skuffelsen over ikke å ha
fått bli med på Slettas gruppebilde.

Det hule treet
Fra veien nedenfor Lia går det en sti nordover. Hvis du følger denne strien, så kommer du til det hule treet. Der skjer det
alltid merkelige ting. Kanskje du vil
klatre opp og kikke inn i treet? Der
kan du finne en lem, og derfra går
det en gang fra treet, under
vannet, via sementvraket som
tilhører Kaptein Krok og helt
fram til døpefonten i Tjøme
kirke. Det er ikke så populært
at andre bruker undergangen,
og det kan være at den grønne
mannen passer på. Han er
ikke farlig, men ser litt spesiell
ut og er veldig redd for folk.
Noen andre hevder at treet er
rømningsvei for Kaptein Krok.

Stokkandkriken
Stokkandkriken ligger helt sør på
øya og er et ypperlig jaktområde.
Noen ganger kan man høre en
mystisk sang og noen mener at
det kan spøke her. Nockart Olsen
(som har gitt navn til Nockartbrygga) ble en gang skremt av sangen her på Stokkandkriken. Da ropte
han «Er det folk her?» og «Jeg skyter!».
Men han skjøt ikke, han gikk bare rett
hjem. Der buset han inn kjøkkendøra,
hentet doktoren i skapet og så fikk alle en
kaffedoktor.

KOPPEKUNSTER. Karianne, Helene og
Pernille fra Støa hadde en flott oppvisning med The Cup Song utenfor Åsly.
De fikk også med seg hussjefen Elisabeth
som vi ser sliter litt mer enn de andre.

Daumannsbukta
I Daumannsbukta
drev det for lenge
siden i land en mann av
utenlandsk opprinnelse.
Ingen vet helt når, men han
kan ha vært fra den spanske armada.
Dette kan skyldes enn ulykke eller at
han mått gå planken. Det sies at han
ble begravet på stranda under rullesteinene, og ikke på kirkegården.
Daumannsbukta er et populært sted å
ta med barna, men ikke på kvelden. Da
kan dauingen i bukta røre på seg.

FISKFANGST.
Malin på
Frydenlund
var på tur og
endte opp med
en litt uvanlig
måte å fange
fisk på. Hun
brukte skoen,
og viser her
stolt frem
fangsten.

SUNN FROKOST. Kl 08.00 fikk barna
på Østråt oppleve sitt livs frokost. Bare
godteri.

Til sist

... og så
var den
siste
avisen
delt ut ...

Hjemreise

Oppmøtetider på brygga:

ANSIKTSLØFTING 1. Gustav på Roa
ble vinneren i dagens konkurranse i
selvpining – hvordan få flest mulig
klyper satt fast i fjeset. Men 21 klyper
er akkurat hva et ansikt kan tåle. Rett
etter dette bildet ble tatt begynte det
komme rare lyder fra vinneren.
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Bursdagshjørnet

BLÅSTE TIL. Helle, Astrid og Marthe fra
Høgda brukte nesten et døgn på å sette ny
ballongrekord. Hele 280 ballonger ble det
til slutt. Men jentene forteller at 72,5
ballonger sprakk underveis.

ANSIKTSLØFTING 2. Stefan fra
Bukta ble nummer to med 17 klyper. Til hjelp med sin «makeover»
hadde han stylisten Sondre fra Støa
(til høyre).

I går hadde William Vegas Rolland
Høiden på Østråt bursdag og i dag
feirer vi Keyla Eakin på Lia.

