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Hudøy 2014 – time for time

KrinkeliKROKer
Dagens viktigste tider

Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved 
siden av Sykestua. Her vil alltid en  

av oss sitte og vente på vitser,  
bilder, tegninger,  og rekorder, 

Og ikke glem at redaksjonen 
alltid kan bestikkes med kaffe, 
kaker, godteri og mat!

Verneverdig godtekunst
Det ene overdådige og überkreative 
godtebordet etter det andre ble igår 
avduket, til glede for Hudøys barn. 

Ikke så rent få trakk et lettelsens sukk da de forsto at 
godteriet ikke var fortært av glupske voksne likevel. 
Tvertimot, de voksne på Hudøy la i går inn en sterk 
søknad om å få lage framtidas installasjoner på Museet 
for Samtidskunst. 

Hudøy-Nytts kunstkommentator Hermann Pastell 
von Palett sier at den uttrykksfulle bruken av form, 
farge og smak til godtebordene kan skape en helt 
ny skole innen samtidskunsten. Men gleden kan bli 
kortvarig. 

Helsepersonell i Tjøme kommune varsler at de har 
fått tips om ekstremt inntak av sukker og andre søt-
stoffer på øya. Det vil derfor bli tatt jordprøver utenfor 
utedassene i morgen, for å kontrollere at ikke grunn-
vannet på øya forvandles til sukkervann.

Koserotten som ble innlevert til redaksjonen er nå 
gjenforent med sin rette eier – hunden Tilli. Hudøy-
Nytts redaktør ble takket med et skikkelig bjeff.

13.00 Volleyball mellom
2.-4.-trinnsforeldre og 
5.-7.-trinnsforeldre
Ingen påmelding
14.00 Fotball Jenter på 7. 
trinn mot mammaer
Påmelding til Monica Larsen 
15.00 Fotball Gutter på 7. 
trinn mot pappaer
Påmelding til Svein Sletten
16.00 Fellesgrilling med 
overraskelse + vennskaps-
bånd

Jenter og gutter fra 4. trinn kom løpende da de obser-
verte to kjente ansikt komme tuslende inn på fotball-
banen på Roa. Brede (bildet) og Brede, lærere for 4A, 
ønsket å utforske Hudøy – noe de har hørt om siden 
de overtok klassen i januar. De ble straks hanket inn 
til å følge grupper på Oliaderunden, fikk etterhvert 
servert spaghetti i solsteken og øvd på sang til sang-
konkurransen. De insisterte på at de ikke måtte hjem 
med det første og fikk utsatt båtturen tilbake. 

Helt i hund-re

Populærere

TYKKLEIFR. Red-aksjonen har lagt 
inn et antall skrivefeil i Hudøy-
Nytt. Vi oppdorfer leserne til å 
finne feilene og sette sammen et 
ord av de gale bok stavene.

SNORRE SNORK

«Jeg kjeder meg», sa Snorre 
Snork,

en gutt som ikke eide ork.

Han gadd ikke leke med ven-
ner.

Han gadd ikke pusse tenner.

Han gadd ikke spise karamel-
ler.

Til slutt gadd han ikke å puste 
heller.

Historien om Snorre kan virke 
sprø.

Han lever fordi han ikke gid-
der å dø.

Fra «Slemme barn» av Bjørn Ousland og Knut 
Nærum

Dagens dikt



Sport Sport

Smisking, søle og              på Oliaden

Resultater:
5. trinn: «Bukta 8» (35 min)
6. trinn: «Norda 3» 
    «Norda 11» (30 min)
7. trinn: «S/V 9» (24 min)

Resultater:
2. trinn: «Finnerne», Sletta 5
3. trinn: «Champions», Østråt2
4. trinn: «Tag Team» Roa 2



Tross adelig besøk fra Danmark 
klarte ikke Krok eller sjørøverne 
å hindre Fjøspønkerne å hjelpe 
Else. 

En større gjeng sjørøvere stod og hang på 
brygga da hele Refstadgjengen ankom brygga 
for å overvære dramaet. Alle kartbitene til 
husene var funnet - nesten. 

Takket være et over 200 år gammelt 
sendebud lærte Fjøspunkerne en over 200 
år gammel regle slik at da de fremførte den 
kunne heldigvis den grønne mannen komme 
svevende med den siste manglende kartbiten. 

Else er veldig lettet, sjørøvere og dansker ble 
jaget vekk og Refstadbarna trenger ikke eva-
kuere øya riktig ennå. Stor takk til musikerne 
som gjorde opplevelsen enda mer magisk.

KARTHELT. Evelyn fant denne beskjeden på 
doen på Støa: Let ikke i sand, ikke vann. Let i 
skogen. Hilsen den grønne mannen. Hun fulgte 
ledetråden og fant den fjerde delen av det 
gamle kartet over Hudøy. 

Hudøy 
likevel 
norsk

KrinkeliKROKerKrinkeliKROKer



Hudøy 2014 – time for time

Nordasangen (mel. The Fox)

Musikk Fest

6. badet seg til seier …

… men 7. festet likevel
Syvende klasse var litt pro-
vosert over at sjette vant 
sangkonkurransen, så de 
bestemte seg for å invitere 
femte på fest. 

Overraskelsen var stor for barna på Bukta 
og Høgda da syvendeklassingene kom 
med traktor og henger med høy musikk og 
inviterte de med på fest på Stranna. 

Der ble det servert saft og kaker mens 
musikken og discolyset forsterket stemnin-
gen som allerede var skapt av skumringen 
og månelyset. Mon tro om  forholdene var 
ideelle for kjærlighet uten grenser?

7. trinn var tilnærmet enige om at 
de allerede hadde tapt før de entret 
scenen, da 6. trinns show og sang 
hadde fått publikum til å reise seg. 

Dommerne uttalte at 6. trinns bidrag hadde en mor-
som tekst, og hadde klart å engasjere både små og 
store på den 73-barns-store kolonien. Men det som 
gjorde utslaget var et forrykende sceneshow med kos-
tymer, som for noen vil sitte på netthinnen i lang tid.

Ved forspørsel til andre deltagere var det bred enig-
het om at seieren var vel fortjent. Utsagn som at «gut-
tene var modige som turte ha på seg bikini», og «gøy 
at også fedre viste frem ukjente sider da de vrengte 
av seg skjortene», var gjengangere. 6. klasse avsluttet 
fremføringen med å invitere alle til å bli med å ta et 
forfriskende bad. 

Vi er på Hudøy nå
og på Norda er vi rå
Her det lite plass,
Så noen sover på dass.

Sår på kne, 
Ikke le.
Hva kommer til å skje?
Ikke glem
At Krok er slem! 

Hva sier Kaptein Krok?
Mohahahahahaha
Dere må vekk herfra!
Mohahahahahaha
Kom dere vekk herfra!

Bade bade mageplask
Bade bade mageplask
Bade bade mageplask
Vi må bade! Vi må bade!

Vi er på Hudøy nå
Og på Norda er vi rå
Vi har stil,
Uten tvil.
Vi har en het profil.
Smile nå, må du forstå

Like an angel in disguise
Vi har det gøy
Nå er vi klare for en skikkelig mor-
som fest, fest, fest. Fest, fest …



Lokale myndigheter varsler 
krafttiltak etter uhemmet 
sløsning med vannressur-
sene på Hudøy.

Hudøy-nytt har blitt informert av Vest-
fold Interkommunale Vannverk, VIV, at 
de ser seg nødt til å innføre vannrestrik-
sjoner på Hudøy de nærmeste dagene. 

– De stadige vannpistolkrigene mel-
lom husene på Hudøy er ikke noe vi ser 
på med blide øyne, sier vannverkssjef i 
Tjøme kommune, V. Ann Mangel 

– Vi kan ikke tillate at det kommer 
noen bråkete unger og uansvarlige forel-
dre fra hovedstaden og gjør slutt på vårt 
vann, Derfor ser vi oss nødt til innføre 

disse harde restriksjonene.
Fra og med klokken 07.00 i dag kan 

vann bare brukes ved tannpuss, vasking 
av ører og hvis noen skulle ramme av 
akutt væskebrist, fortsetter Mangel

– Vi forventer at de voksne nå viser 
ansvar og etterlever de begrensinger vi 
innfører. Til tross for at det går ut over 
morgenkaffen deres.

Hudøy-nytt er blitt kjent med rykter 
om at noen planlegger å bruke sjøvann 
som erstatning, slik at vannkrigene kan 
fortsette. 

Det advarer Ole Aqua Tidevann,  
marin våpenekspert, sterkt mot. 

– Det bør på ingen måte brukes sjø-
vann i vannpistoler da disse blir ødelagt 
av alt saltet, sier Tidevann.

Nyheter

Fryktet godterityv  
tilbake på Hudøy

Vannkrise

FLÅTTET SEG. Janet på Støa syntes det 
klødde på magen, og jammen: der hadde 
en ekkel blodsuger av en flått skaffet seg 
ny bolig. Heldigvis fikk den ikke holde til 
der særlig lenge. Fru flått ble fjernet, men 
er til gjengjeld blitt kjendis i Hudøy-Nytt.

MISTET. Under frokosten i dag mistet He-
lene på Sletta ei tann da skulle drikke gul 
saft. Dette kan tyde på at gul saft får tenne 
til å løsne hos 2. klassingene. 

TANN OG VANN. Det var bare en eneste 
deltaker på Oliaden som klarte den hem-
melige post 13, nemlig å miste en tann på 
en av de andre postene. Det var Fabian på 
Frydenlund! Hans hemmelige våpen var 
en fox-karamell.

ZOOLOGISK SENSASJON.  Den svært 
sjeldne langnebbede irske knipsegjøken 
er blitt siktet på Hudøy. «Det er helt spe-
sielt. Det er første gang vi hører om at den 
har landet i Norge», sier sjefsornitolog 
Karl Måke-Kråke, som ikke blir mindre 
opphisset av at den nesten like sjeldne  
linselusen ser ut til å ha satt seg på neb-
bet.Måke-Kråke forteller også Hudøy i 
løpet av de nærmeste dagene kan regne 
med en invasjonen av fuglekikkere som 
ønsker å få se knipsegjøken på nært hold.

Nyheter

I dag 
gratulerer 
vi Bastian 
på Bukta

og Preben 
på Fry-
denlund

Bursdags-
hjørnet

Det er ikke mange år siden det ble stor skandale  
da denne mannen stjal godteri fra barna på Lia. 
Det ble møtt med reaksjoner fra hele verden og FNs Sukkerhetsråd kom med en kraft-
full fordømmelse av ugjerningen. Nå har tyven, som er kjent som «Bård den umette-
lige», dukket opp igjen. I år hadde han valgt ut godtefesten hos syvendeklassingene 
på Vika som mål, og mens barna bare fikk fylt et plastglass med søtsaker, dukket Bård 
opp med en hel pappeske. 

Nybliven generalsekretær i Norges Aller Søteste Organisasjon (NATO), Jordbær 
Syltetøyberg, var raskt ute og fordømte handlingen, og fikk kort etter støtte av statsmi-
nister Erna Solbærsirup og godteriminister Smil Jensen. 



Rekorder

SYV PAR PÅ ET HUS.  Amors piler regner 
ned over Bukta. Der er med god margin re-
kord med hele 7 kjærestepar. Fire av parene 
fant hverandre i løpet av Oliaden.  – Kan det 
være noe i lufta som gjør at kjærligheten 
blomstrer uten grenser, undrer de forel-
skede parene, der de står og holder hender 
på plenen utenfor Hudøy-Nytt. Het flørting 
og lange blikk gjør fotografens oppgave 
nærmest umulig, da de rødmende parene 
kun har øyne for hverandre. – Men myggen 
er også gal etter oss, sukker en av jentene 
før hun og hennes utkårede setter kursen 
mot Bukta og en romantisk solnedgang 
langs Kjærlighetsstien. EKSTRA! Da Hudøy-
Nytt gikk i trykken kom det beskjed om at 
antallet nå var oppe i ni.

KLØSTERS. Vika-jentene + Jonathan fra Stranna har funnet desidert flest østers så langt i 
år. Et helt kløsters på 173 østers ble plukket. 

KRABBEKONGE. Drikke vann veldig 
raskt ble blankt avvist av redaksjonen. 
Det måtte noe drøyere til for å bli aktuell 
for rekordspalten, noe Fabian fra Norda 
beviste da han etter myndig press fra re-
daksjonen puttet 6 og ½ levende krabber i 
trusa. Den aller største krabba telte som 
1 og ½. Dette er både en rekord og en god 
løsning om det klør på pungen.


