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Årets
redaksjon

Marian Seiergren
477 55 332

Geir Hartmann
480 80 900

Superfornøyd rektor
Hege Moland
99 45 75 06

Knut Kristvang
970 39 850

Lars Bestum
915 72 460

En smørblid rektor Gro Høyvik kunne forlate Hudøy med en rekke gode inntrykk og opplevelser sammen med sine skolebarn fra Løren. Hun ﬁkk oppleve fantastisk innsats under Oliadens
mange, artige aktiviteter. Matsjefen fristet med god lunsj på Bukta.

Tok kaka
Bestikkelser av redaksjonen i form av mat har også i år vært få, men
et par-tre hus har utmerket seg. Blant annet ble vi mektig mette etter
å ha fortært denne nydelige kransekaken servert fra Østråt. – Men
litt skeptiske da det viste seg å være smisking for at en mamma skulle
få lov til å reise hjem mandag. Redaksjonen stiller seg uforstående til
at noen ønsker å reise tidlig fra dette paradiset og har ikke på noen
som helst måte prøvd å overtale transportsjefen til å ordne ekstra

Dagens viktigste nyheter
Jörgen Skjelsbæk
93 80 14 25

Og ikke glem at
ƌĞĚĂŬƐũŽŶĞŶĂůůƟĚ
ŬĂŶďĞƐƟŬŬĞƐŵĞĚ
ŬĂīĞ͕ŬĂŬĞƌ͕
godteri og mat!

z Du spiser nok oftest som for to og tre på terningen (Dagbladet)
z Her har det ikke vært så mye vann siden 1501 (Dagbladet)
z Kommunen bør stramme opp late ryttere (Budstikka)
z – Folk må slutte å klage så fælt (Tønsbergs blad)
z Hørt om Rindﬂeischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (VG)

Nyheter

MAGISK!
Kl. 23:45 ble sjetteklassingene vekket til en magisk
drømmefest. Fremfor den tradisjonelle «skremmevekkingen» hadde syvendetrinnsbarna fått med
diskolys og dundrende diskorytmer på traktorhengeren. Det utbrøt spontan dansing på tunet før alle løp
ned til Stranna/Vika hvor det var stelt i stand til «full
moon party». Vi snakker kokosnøtter, røykmaskin,
drinker i alle farger og stooor partystemning.
– Dette er det kuleste som noen gang har vært
gjort av et sjuendetrinn på Løren, sa en oppglødd
sjetteklassing utpå natta.
Etter et par timer sa de kjipe sjettetrinnsforeldrene at festen var over for deres del, mens sjuende
skulle fortsette med nattmat, myggspiral og generell
god stemning. Om det ble døgning vites ikke i det
Hudøynytt går i trykken.

KrinkeliKROKer

Tok
Hudøys
hjerte
tilbake

Krok ble forhekset av tullepenger
Else hadde bedt alle barna
ta med seg lurepenger og
luregull til Nockart-brygga
i går kveld.
Sammen med Heinz og Grete hadde hun
lagt en smart plan for å vinne Hudøys
Grønne hjerte tilbake.
Kaptein Krok ankom brygga i kjent
pirat-kjekkas-stil sammen med Blåskjegg,
de sexy Krokedillene og piratene, og sa
klart og tydelig fra at den Grønne mannen
ALDRI ville få tilbake hjertet.

– Når øya er død, blir den et perfekt sted
for pirater og….hekser !!
Trylle-Tullball
Og dermed dukket plutselig de to slemme
heksene Magica Tullball og Madam Minimim Salamanderslim opp på brygga.
– Vi skal trylle alle barna til ekle bæsjebrune snegler som kan slime dere hjem til
Løren og aldri komme tilbake til Hudøy,
hveste Salamanderslim til barna som
hadde samlet seg i det fine været.
Det virket lenge som Krok hadde fullstendig kontroll på situasjonen, men da
Else ga tegnet, tok alle barna fram lurepen-

gene sine. Mens Krok, Blåskjegg, dillene og
heksene satt forhekset på kne foran barna
og siklet på luregullet, fikk Heinz og Grete
sneket seg bort til heksegryten, og byttet ut
trylle ingrediensene Paddetåfis og Flaggermussnørret med Rosenduft og Englestøv.
Feil på heksebrygget
Så da Salamanderslim & co skulle trylle
bort barna, skjønte de at det var noe feil
med heksebrygget.
Tryllingen fungerte rett og slett ikke, og
den Grønne Mannen kunne storme inn og
ta hjertet tilbake, til vill jubel blant Hudøybarna.

KrinkeliKROKer

Oliaden

Gjørme, samarbeid og

Resultater:
5. trinn: «Støa 4» (43 min)
6. trinn: «Roa 9» (42 min)
7. trinn: «S/V 12» (26 min)

moro på Oliaden

Resultater
2. trinn: «Frydenlund ﬂyers»
3. trinn: Delt førsteplass mellom «Liafroskene» og «Viking Moskitos» (Sletta)
4. trinn: «Stjernene» fra Høgda.

Sang

ALLE SER PÅ OSS. Sletta feirer seieren i Hudøys svar på Norske talenter.

Sletta ble årets Stjerneskudd
«Alle ser på oss, Alle ser på
oss», dundret over Nockartbrygga, mens Sletta velfortjent
tok i mot hyllesten fra resten
av Løren skole.
Sletta vant klart med sin
sang-battle mellom guttene og
jentene. Juryformann Ten Sing
Gundersen sier i en kommentar at ikke bare var sangen
strålende, men også koreograﬁen fra Aslak Eriksrud var i
verdensklasse.
Eriksrud uttrykker i en kommentar at 25 års erfaring fra
danseinstituttet Paljetten
endelig kom til nytte.

GUTTA:
GUTTA FRA SLETTA
ALLE SER PÅ OSS X 3
VASKER IKKE HENDA
ALLE SER PÅ OSS X 3
PUSSER IKKE TENNA
ALLE SER PÅ OSS X 3
GUTTA FRA SLETTA
ALLE SER PÅ OSS
JENTENE:
MEN GUTTENE KAN HOLDE KJEFT
FOR SLETTA JENTENE ER BEST
VI SIER D OM OG OM OG OM IGJEN,
VI SÍER D OM OG OM OG OM IGJEN
MEN GUTTENE KAN HOLDE KJEFT
FOR SLETTA JENTENE ER BEST
VI SIER D OM OG OM OG OM IGJEN
OM OM OM IGJEN
KOM KOM KOM IGJEN

ALLE:
FOR JENTENE ER SKIKKELIG RÅ
OG GUTTENE KAN INGEN SLÅ
VI SIER DET
OM OG OM OG OM IGJEN
VI SIER DET
OM OG OM OG OM IGJEN
SLETTA KIDSA RULER HER
GODE VENNER SURE TÆR
VI SIER DET
OM OG OM OG OM IGJEN
VI SIER DET
OM OG OM OG IGJEN
SLETT SLETT SLETTA KIDA
SLETT SLETT SLETTA KIDS

Språk

oRD & uTtrYkk
En liten undersøkelse blant foreldrene viser at det ikke bare er Hudøy-nytt som ivrer etter å lære Lørenbarna mer om norsk språk. Det ypperste av det ypperste av intelligente
voksne har gitt sitt bidrag til å forklare noen av de viktigste ordene i livet:
WĞƌǀĞƌƐ͗

DĊƚĞĊďĞƚĂůĞƐĂŶŐƚĞŬƐƞŽƌĨĂƚƚĞƌĞƉĊ͕Ĩ͘ĞŬƐͨDŝŶďĞƚĂůŝŶŐĞƌƉĞƌ
vers!»

dĞŬƐƟů͗
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WŽƐƚĞŝ͗

>ƆŵŵĞů͗

Et sted å være - f.eks. nede hos
meg eller oppostei.

ĞƚƐĂŵŵĞƐŽŵĊƐƟŬŬĞĂǀ͕ĨŽƌ
ĞŶƐŽŵŝŬŬĞƐŝĞƌͨZ͕ͩĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůͨũĞŐůƆŵŵĞůĨƌĂ
fengselet»
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WĞŶƐƵŵ͗

Det er individuelt; f.eks. synes
jeg en million er en pen sum.

ĊƐĞŵŝŬŬĞů͗
En rev som har
ĨĊƩƐĞŐŚƆŶĞ

dŽŵĂŶŶƐŚĊŶĚ͗

,ĊŶĚƟůŚƆƌĞŶĚĞƐŝĂŵĞƐŝƐŬĞ
tvillinger.
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ƐŬƵůůĞĞŐĞŶƚůŝŐǀčƌƚͨŚĞůĞĚƵƐten»

Kultur

Hudøy –
før i tida

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.

Sletta en gang for lenge siden.

Visste du at:
z Det er i år 50 år siden husene ﬁkk innlagt
vann.
z Det er i år 40 år siden husene ﬁkk strøm.
z Båten Margrethe er 15 år i år.
z Den første kolonien het Banken og ble bygget
rundt 1895.
z De ﬂeste koloniene er bygget mellom 1922 og
1937.
z På 30-tallet ble alle barna målt og veid før de
kunne dra til Hudøy, og barna skulle spise
mye på sommeren for å bli mer motstandsdyktige mot sykdommer.
z Hudøy hadde egen hest i 1948
z De som passet på barna het før tanter og
onkler, derav også tanteboder.
z I gamledager stappet Hudøy-tantene halm
i madrassene. Etter at oppholdet var over,
ble halmen brent, ungene dengt og tantene
hengt.

Kjærlighetsstien
Kjærlighetsstien går mellom Bukta og Sletta.
Turen på Kjærlighetsstien er veldig
fin, og populær
blant kjærestepar fra Løren.
På veien finner
du Okseknuten
eller Oksesteinen,
som er en diger
stein. Her var det
en gammel kone
som reddet seg
fra en illsint okse,
ved å klatre opp på
steinen. Hun ble sittende på steinen til langt
på natt

Skilsmissestien
Rett etter at du har gått forbi den gamle brønnen ved Sletta, like etter
den lille bakken går det en sti inn til høyre. Stien går til Frydenlund
og Østråt og kalles Skilsmissestien. Noen kaller også dette området for
Spøkelseshagan, på grunn en forferdelig historie på 1930-tallet. Det var
en bonde som tok livet av kona og barna sine, tente på gården og deretter hengte seg. Kanskje du tenker på det, neste du går her på kvelden.
Flere steder kommer i morgen
Innlagt vann ga mulighet for dusj.

Aktuelt

Lia var i år først ute med godtefest.

Monstermygg
Det diskuteres kraftig i sosiale medier om dagen om
myggen på Hudøy faktisk er Norges største.
Hudøy-venn Lars Monsen har, i et klart øyeblikk, igjen engasjert seg, og tatt til
orde for at man nå må innføre begrensning på antall mygg som settes ut øya.
Monser’n (som gutten kalles i miljøet) har akkurat kommet hjem fra et studiobesøk i Kina, sammen med første-konservator Jo Tunheimen i Mygg og Flått
direktorrotet.
– Vi har sett hvor effektivt 1-barns modellen fungerer der borte, og foreslår at
samme modell umiddelbart innføres for mygg og flått i Norge, sier Tunheimen
stolt.
Hudøynytt har vært i kontakt med amatørekspert Finn M. Arksvidda for å høre
hva som kjennetegner de såkalte super-myggene.
– En mygg i ypperste klasse bør ha gode sugeegenskaper, lange slanke bein, høres på lang avstand (minimum 50 decibel) og brukbar lengde på snabær’n”
Dyrevernere har imidlertid engasjert seg for å hindre en utrydding av myggen.
Høyesterettsmelon Ulla Norak sier i en kommentar at de nå vurderer å gå til
rettslige skritt for å sikre myggens rettigheter til barneblod,
– Myggen lever ikke lenge uten søtt blod bra barn i alderen 7-13, bekrefter
senior-vetrifjern Karl Bonade jr, i en e-mail til redaksjonen.
Også Ruth Sjebane, daglig leder i «Boreliaden 2013 – sommerens flåtteste arrangement for mygg og andre sugere», har engasjert seg sterkt i saken.
– Myggen må få trygge og gode oppvekstvilkår, og vi oppfordrer barna på
Hudøy til å adoptere en mygg, og ta med hjem til Oslo.
Annenhverdaglig leder Sjur Fløte i Fellesmeieriene og har sagt seg villig til å
sponse hjemtransporten av myggene fra Hudøy til Oslo.

Jasper, Maximillian, Felix og Truls
fra syvende (her representert ved
tre av dem) har ofret en sine siste
dager på Hudøy til å bake kaker til
de voksne på Stranna/Vika.

Meise på Sletta er med til Hudøy for
aller første gang. Etter å ha plukket en masse blåskjell på stranden
laget hun halskjeder med skjell til
alle de nye vennene sine. Her viser
Milla frem et av de ﬂotte halskjedene.

Rekorder

Høyt svev og stram line på Støa

På hodet

Styltekongen

Stifterekord
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Pionerer
søkes!
Fotballmødre,
forén eder.
Kampen mellom jentene og
mødre risikerer
ikke å finne
sted...
Møt opp 15 min
før kampstart
eller send sms
til dommer
Jan Petter på
95921165
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