HUDøY-NYTT
Avisen med nyoperert tonerpumpe l Unike utgaver hvert år l 5 dager i juni

Månefest og regndans
etter fem dager med sol

Årets
redaksjon
SIER TAKK
Redaksjonen takker
for en flott opplevelse også i år. Det
har hverken manglet
på rekorder eller
godt stoff til avisen.
Takk igjen for en
fantastisk tur, for
alle bidrag og til
matgruppa og alle
hus som med glede
har fôret oss!
I år produseres
16. årgang av
Hudøynytt. Det er
blitt gjort ved hjelp
av en haug med
datamaskiner, flere
kameralinser en hva
redaksjonen kan telle til, og en særdeles
lite samarbeidsvillig
printer. Sistnevntes
vrangvilje gjør at redaksjonens pris for
spesielle innsatser
på Åsly i år går til
printerreparatør Andreas. Han kjørte fra
Fredrikstad via Oslo
for å snakke alvor
med den streikende
printeren.
Redaksjonen erklærer seg også fra og
med dette øyeblikk
for arbeidsledig.
Dette betyr at det
finnes flere ledige
stillinger til jobber
med fullstendig
ureglert arbeidstid,
uten betaling, usikre
matforhold og døgnvillhet.
For den som er interessert vil styret i
Aldrietåruten… vektlegge ekspertkunnskaper i kvalifisert
vås, mastergrad i
printermanipulasjon
samt kunnskaper i
Intetnett. Tidligere
erfaring som svømmebud er et pluss.

KrinkeliKROKer

Generalens takk
Fem strålende Hudøy-dager går
mot slutten, og nok en gang har
vi sammen klart å skape noen
magiske dager som helt sikkert
blir stående som gode minner for
små i store i mange år fremover.
Det er litt galskap dette her. På
en veldig fin måte.
Det er så mange som har gjort en ekstraordinær innsats, jeg får forsøke å nevne noen, som kanskje kan
stå som eksempel for mange. Takk til:
… kjøkkensjefen på Lia som serverte bondeomelett
til voksenkveldsmat allerede første kvelden.
… aktivitetsgruppa, for storslåtte arrangement,
fotballturnering, Oliaden og Roa-festival.
... Sigurd på Stranna for fabelaktig kommentatorjobb på fotballturneringen.
… ungene på Lia, som satte standarden fra første
tone i sangkonkurransen.
… Arild og Finn Edvin for fantastisk samarbeid.
… ungene på Støa og Roa som barket sammen i en
veldig underholdende vannkrig, midt på Roa-banen.
… redaksjonen, som nok en gang inviterte til grillfest – uten selv å være med. De måtte lage nok en
glitrende avis.
… alle voksne som var med på sjauing allerede på
fredagen (akkurat det føles egentlig som et privile-

gium å få være med på).
… Hudøylege Møyfrid, som har hatt
noen særdeles travle dager. Veldig betryggende å ha henne på øya.
… ungene på Stranna/Vika, som
inviterte til to fester – både for femte og
sjette. Makan!
… ungene i sjette, som vant sangkonkurransen, og tappert håpet på å bli
invitert på fest hos sjuende.
… alle som hadde noe med Krok, dansker, sjør å
gjøre. Gærne mennesker. Sånne trenger vi!
... ungene på Østråt og Frydenlund som tok med
seg de voksne på oppdagelsestur, sør på øya.
… transportgruppa som har stått på fra morgen til
kveld, og fikset store og små oppdrag.
… matgruppa, som overrasket med kake på Roafestivalen.
… listesjef Gørild, som gikk løs på påmeldingsexcelarket med pågangsmot.
… alle de som løste små og store utfordringer med et
smil og litt kreativitet.
… husjefene – uten dere hadde ikke dette gått rundt.
Dere er fine folk!
… Styret. Dedikerte, flinke, ansvarsfulle og blide.
Det har vært en fornøyelse!
… og til slutt alle ungene som er med på Hudøy,
den gleden og entusiasmen dere viser, gjør det til en
fest å få lov til å arrangere dette.

Hudøy også neste år?
Styret i Aldri et år uten… er ansvarlig for å arrangere turen
til Hudøy hvert år. Krikens bymisjon, som leier ut øya har
hatt et godt samarbeid med Løren skole og stiftelsen, men
når har det oppstått et problem.
I avtalen med Krikens bymisjon er det «Løren skole» som får leie øya 5
dager hver juni måned. Når Løren skole nå har byttet navn til «Refstad» gjelder avtalen fremdeles for «Løren». Den gamlenye Løren skole
er overlykkelig over at de nå kan overta denne fordelaktige avtalen.
Rektor Eli Årshjul har fryktet elever ikke ville begynne på Løren
skole pga manglende Hudøytur. Når dette nå har ordnet seg regner hun
med at mange elever vil strømme til Løren skole, ikke bare førsteklassinger men også eldre barn.
– Dette er en gavepakke. Nå blir vi en stor skole med en gang og jeg
blir sjef for mange flere lærere, sier Eli Årshjul.
Avtroppende Hudøygeneral Rune Sjøhelle tar utfordringen med ro:
– Heldigvis er ikke dette mitt problem lenger, jeg er kun ansvarlig
for årets tur. Dette blir det nye styrets utfordring. Jeg har vært med ni
ganger allerede, så det er ikke så nøye for meg, sier Sjøhelle.
– Vi har vært veldig fornøyde med Lørenbarna. En skriftlig avtale
er imidlertid inngått, og så lenge «Løren skole» eksisterer kan vi ikke
bryte avtalen. Refstad skole er hjertelig velkommen til å søke om å
leie øya, men ventelistene er lange. Per i dag har vi kanskje en åpning i
oktober, eller i mars, sier Finn Edvin Brøndal i Krikens bymisjon.
– Skolens navneendring skapte som dere husker noe uro, nå ser vi
beklageligvis konsekvensene, sier avtroppende FAU-leder ved Refstad
skole, Kari Anna Fiskvik.

Bill.mrk «Dame
med krutt i»
Ikke nok med at Kaptein Krok
nok en gang mislyktes med å
sikre seg Hudøy uten Refstadbarn, nå har han heller ikke
Else på kroken lenger.
– Hun svek meg for å sikre
snørrungene fra Refstad skole
et nytt år på Hudøy, betror han
seg til Hudøy-Nytt.
Krokedillene er heller ikke
noe tess, de er mega utrendy
og harry.
Krok vil gjerne komme i
kontakt med varmblodige lekne
damer som liker cola med
ubåter og romantiske turer
i sleip tang og slimete tare.
Hjerte for ekte sjømannssang
er ikke å forakte og ikke minst
må damene være allergisk mot
barn.
– Kan dere få med i avisa at
damene gjerne kan ha edelstener i blikket og store atributter.
Egen øy og hjertefeil vil øke
mulighetene, sier Krok.

Siste natt med gjengen

Skuffet og med litt vemod over
å ha blitt ditcha av syvende i
går, ble det arrangert quiz-aften ved svaberget for 6.-klassingene nedenfor Norda.
Litt verbal battling med syvende litt lenger
nede langs vannkanten var det lille av
action som skjedde.
Så ble kveldsstillheten flerret av hyl fra
et titalls jenter og gutter før heftig bassmusikk overtok lydbildet. Traktoren og

gjengen fra Stranna/Vika kom til syne.
– Vil dere være med oss på fest?, ble det
spurt over høyttaleranlegget, og opparbeidet skuffelse og bitterhet over at syvende
hadde invitert femte på fest og ikke dem
kvelden før, forsvant sammen med de gledesfylte ja-hylene fra sjetteklassingene.
I lang rekke bar det tilbake til Stranna
der syvende hadde jobbet hele dagen med
å klargjøre for fest.
Bitch-bar var blitt bygd opp, drinker
lagd, lyskastere og røykmaskiner montert
og lydanlegg med profesjonelt miksebord

og gjennomtenkte spillelister var klargjort.
Popcorn, sukkerspinn, snack, kaker og
drinker som Sunset, Snoco og Vika-babes
ble servert, akkompagnert med heftig
discomusikk, blinkende lys og en vaskekte
soon-to-be fullmåne.
Med klar beskjed til de voksne om å
holde seg i bakgrunnen, var det PARTY på
Stranna.
Syvendeklassingene hadde klart det – å
lage surpriseparty for sjette og avslutte en
syvårig rekke av hudøyminner med stil!

Sport

Festival

Vill jubel. Adrian har nettopp avgjort den
beinharde kampen mot pappaene med et
såkalt «Golden goal», vakkert fremspilt av
Sigurd. Det som til slutt ga guttene seieren
var et meget smart taktisk trekk. De valgte
ikke å toppe laget men å doble det. Og med
13 spillere på banen måtte fedrene til slutt
gi tapt. Kampen endte 4–3.

462 barn spiste opp
Matgruppa overgikk seg selv, da to
pallekaker med Hudøykart og Refstads
Hudøy-logo ble kjørt inn på traktor.
Den solfylte sletta nedenfor Roa var fylt av barn og voksne,
siste kvelden. Grillosen lå som et slør over plassen. Musikken skapte vibrasjoner i gressmatta. Lukten av pølser og
burgere kilte de sultne fremmøtte i neser og øyne. Dette var
rene sydenstemningen, utbryter Jonas i redaksjonen.
Køen av kakesultne barn og voksne slanget seg over hele
sletta. Sterke vakter holdt orden i rekkene med strenge blikk
og røde kort. Det krevde sitt, for køen presset seg utålmodig
fram mot kake-nirvana i ren Belieber-stil. Og for noen kaker! Matguruene i matgruppa hadde bestilt pynten luftbåren
fra Stavanger. Tines reservelager av fløte er trolig brukt opp
for lang tid framover. Til sammen veide de to gigantkreasjonene minst 72 kilo.
Mens burgere, pølser og, ja akkurat – kake – ble satt til livs
i stor stil, ble nye vennskapsbånd knyttet under trærne. Det
gjelder å klare å ha på disse helt til neste Hudøy-tur!
Hudøys egen renovasjonsetat sørget for at sletta raskt var
ribba for matrester – opptil flere måker ble observert i det de
flakset panisk for å klare å lette.
Køsniking ga rødt kort. Fotballdommer Geir Rønnestad var

ikke ferdig med dagens økt etter at kampene var slutt. Da han
oppdaget et tilfelle av sniking i køen til Hudøykaken var han
raskt ute med det røde kortet.

Hudøy …

Ingen kjære mor. Mammaene viste ingen
nåde i oppgjøret med døtrene. Til tross for
at Martine ga jentene ledelsen med 1–0 tidlig i kampen endte det med tap 3–1.

… og knyttet vennskapsbånd

Punktert kamp. I den mixede volley-

ballkampen mellom 2.-4. trinn og 5.-7.
trinn, så det lenge ut som om gammel var
eldst. I kampens hete tok de ledelsen med
2–0 i set, men de unge hentet seg inn og
vant neste set. I det de unge var i ferd med
å snu kampen, så sprakk ballen og kampen
ble avlyst. Oppgjøret blir dermed avgjort på
neste Hudøytur!
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Årets blinkskudd

Rekorder

K(a)OS. Å pare alle sokkene i denne, å finne korken til myggsprayen og å unngå alle de
skitne trusene til naboen. Det var sikkert bare noen av utfordringene da ryddinga før
avreise fra Hudøy startet. Bildet er fra jentesovesalen på Roa, men kunne like gjerne vært
tatt ved Hudøy-Nytt-redaktørens seng.

Britt som ikke ville rydde på rommet sitt
«Rydd på rommet,» sa mamma til Britt,
men Britt ryddet ikke på rommet sitt.

Et fjell av rot vokste i været, og rakk opp til
senga til Britt på den fjerde.

Neste dag var det nydelig vær,
så gulvet ble dekket av leker og klær.

Nå må jeg rydde, tenkte Britt på den femte,
så bussen tar meg til skolen. Håper ikke
mamma har glemt det?

Tredje dag skulle Britt ha gjort det,
men gjorde det ikke, og gulvet ble borte.

RETT VEST: Sander på Støa sikret seg god
flyteevne, da han klarte å få på seg ikke
mindre enn 15 redningsvester. Det er fullt
mulig at Sanders initiativ kan få følger for
sikkerheten ved neste års tur.
Hudøy-Nytt er meget begeistret for Sanders rekord, og basert våre nye strenge
regler som premierer nye påhittige
rekorder, utnevner vi ham herved til Årets
Rekord.

Bursdagshjørnet
I dag gratulerer vi Martin
på Stranna/
Vika

og Kristoffer
på Stranna/
Vika

Hjemreise
Oppmøtetider på brygga:

Kl. 10:20
Kl. 10:40
Kl. 11:00
Kl. 11:20
Kl. 11:40
Kl. 12:00
Kl. 12:20

2A 			
Bussnr. 14
2B			Bussnr. 13
2C 			
Bussnr. 12
2D			 Bussnr. 11
3A, 3B			Bussnr. 10
3C, 3D 		Bussnr. 9
4A, 4D			
Bussnr. 8

Kl. 12:40
Kl. 13:00
Kl. 13:20
Kl. 13:40
Kl. 14:00
Kl. 14:20
Kl. 14:40

4B, 4C			
5C, 5D			
5A, 5B			
Guttene på 6. trinn
Jentene på 6. trinn
7A, 7D			
7B, 7C			

Bussnr. 7
Bussnr. 6
Bussnr. 5
Bussnr. 4
Bussnr. 3
Bussnr. 2
Bussnr. 1

