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sannsynligvis den eneste avisen som blir delt ut på bussen på lørdag

Generalen har ordet
Du som leser dette sitter mest sannsynlig i en buss på vei
til Hudøy. Kanskje er du førstereis forelder, eller kanskje er
du veteran og har vært med omtrent siden tidenes morgen.
Forresten, hvis du har vært med alle gangene siden tidenes
morgen, som jo er i 1999, så heter du Astrid J
Dette blir min 5. tur med skolen på Hudøy, og fortsatt kiler
det i magen på avreisedagen. Jeg gleder meg skikkelig. Denne gangen reiser jeg med Helle
som skal bo på Støa som 6.klassing. Broren hennes, Vetle, hadde sitt siste år som 7.klassing
i fjor, og savner allerede å dra på Hudøy! I fjor var jeg hussjef for 7.klasse og det var en fantastisk fin avslutning for gjengen etter mange år på skolen og på Hudøy. Mange morsomme
og herlige minner fra disse turene. Og i år skal du lage deg nye minner!
Og selv om det er deg som barn det handler om, så er det fantastisk å få være med som
voksen også på Hudøy. Det å få oppleve dere barna i fri aktivitet med gode venner i grønne
omgivelser, uten elektroniske dubeditter – det er herlig. Vi blir alle bedre kjent med barna i
nabolaget, og så er det så mange hyggelige voksne også! Hudøy er et fantastisk initiativ for
å skape et sosialt og godt miljø, hvor vi tar var på hverandre fra Risløkka og Refstad.
Hudøytradisjonen vi har etablert ved Refstad skole er ganske unik. Folk tror nesten ikke på
meg når jeg forteller hva vi holder på med i 5 dager. Selv om vi bare låner øya litt, så føles
det som den er litt vår også.
Nå har vi herlige dager foran oss, som vi bare skal nyyyyyyyte. Ikke at vi skal ligge på latsiden, for det er mye som skal gjøres. Vi skal jo sørge for at 522 barn får en uforglemmelig
sommeropplevelse.
Senk skuldrene (ingen lekser, prøver eller jobb), finn frem den barnslige i deg (stor eller liten), spill fotball, fisk krabber, ta oppvasken, bak boller, vær med og gruse nabokolonien i
volleyball. På Hudøy er det lov å være litt «smågal» - her trenger vi ikke følge de dagligdagse
rutinene. Hva med gele til frokost?
Og er du ny, så anbefaler jeg å dra på oppdagelsesferd på øya.
En herlig opplevelse J
Velkommen til vårt eget sommerparadis!

Hege
Hudøygeneral

---HEMMELIG MELDING ---

VIKINGENE
Viking fun facts

ELSE fortviler

Else sier gråtkvalt på telefon fra Elsebukta at

Vikingene var kjent for å seile
dette kommer ikke til å gå bra. Hun vil gjøre
lange avstander for å plyndre og hva som helst for å redde øya, men mangler
idéer og ønsker hjelp fra alle refstadbarna
stjele
Navnet ‘viking’ kommer fra ‘et
piratraid‘ i gammelnorsk
Allerede 500 år før Christoffer
Colombus “oppdaget” Amerika
hadde vikingene besøkt kysten
hvor Canada ligger i dag.
Vikinghjelmene hadde ikke horn,
men rosinboller!
Vikingene var renslige for sin tid.
De badet minst en dag i uken,
og lørdag (laugardagr) betyr
vaskedag.
En plate melkesjokolade kostet
bare 10 øre i vikingtiden.

som har vært så greie mot henne i alle årene.
Hudøy uten trær blir jo helt forferdelig, og
alle de kjempekoselige husene de vil rive.
Jeg har ikke peiling på vikinghistorie, bortsett fra at de oppførte seg som villmenn.
Men kke så ille som kjære kaptein Krok da...
avslutter hun med et sukk.

INNTAR HUDØY!
Vikingdame vil ta Hudøy
Erica Blodfjert Sleipsdatterdatterdatterdatter osv. hevder at hun er direkte etterkommer
etter ladejarlen Eirik den Sleipe som regjerte på Hudøy for 1000 år siden. Nå gjør hun
krav på Hudøy, og sier hun vil legge frem bevis som viser at hun er dronning av Hudøy.
Skogene skal hugges og husene rives
-Det første vi skal gøre når vi tar over Hudøy er å hugge ned alle trærne og rive
alle husene så vi får materiale til å bygge skip. Med disse skipene kan vi seile
rundt i hele landet og stjele sukkertøy fra småunger, sier Erika Blodfjert med
sukkersøt stemme til Hudøynytt. Hun sier at noen av vikingdamene hennes
allerede har vært på Øya og merket av en del av de husene som skal rives og de
første trærne som skal hugges. – Det første treet som skal ned er det hule treet
midt på øya. Det skal vi dele i to og lage livbåter av, sier hun.
Historisk krav på Hudøy
Erica Blodfjert Sleipsdatterdatterdatterdatter osv. er direkte etterkommer av ladejarlen Erik den Sleipe
som hadde høvdinesete på Hudøy for 1000 år siden. Da Olav den Hellige kom hjem til Norge i 1015 for
å samle landet til ett rike havnet han og soldatene hans i et mektig slag mot hirden (soldatene) til Erik
den Sleipe. Slaget er beskrevet i Fisle Sursokkssaga der det står;
Sola hadde akkurat stått opp over ”Hudtheyar” (et gammelnorsk navn for Hudøy) da skipene til Olav
den Hellige seilte inn i Elsebukta. Her ble de møtt av Eirk den Sleipes menn. De kjempet mot hverandre
hele dagen, og både lugging og biting var lov…
Dessverre var Gisle Sursokk en surrete gammel fyr, så han glemte å skrive ned hvem som vant slaget,
men noe må han ha fått med seg like vel, for han skriver videre.
Den vikinghøvdingen som vant slaget fikk ei trollkjerring, en Volve, i Hakadal til å lage en magisk runestav. Denne staven ble delt i flere deler og gjemt på Hudtheyar.
I følge sagaen skal kun en kvinnelig etterkommer etter vinneren kunne sette sammen denne staven,
og med det bevise at hun er Hudøys rette dronning. Erika Blodfjert Sleipsdatterdatterdatterdatter osv.
hevder nå at hun og Kaptein Krok har funnet denne runestaven, og at hun har satt
den sammen. Det beviser, mener hun, at hun derfor er dronning av Hudøy.
Krok er utilgjengelig
Kaptein krok er for tiden på vei tilbake til Svoveløya fra en piratkongress i Tjuttavika, og det har ikke lykkes Hudøynytt å komme i kontakt med han. I en kort melding på Snap chat skriver han imidlertid; -Ædda bædda møkkaunger. Se og pell
dere hjem til Refstad, for nå skal trærne hugges og husene rives.

Disker opp med fisk!

Godteribordene på Hudøy blir i år dekket av 100 prosent fersk fisk. Omega 3-tilsynet klapper i
hendene for styrets nye, sunne linje.
«Tidligere års overdådige godteribord på Hudøy vil gå over i historien som et sunnhets-mareritt. Alle de
grelle e-stoffene, sukkeret, den klisne sjokoladen og de ekle gelegreiene skal i år erstattes av sushi-bord.»
Det har styret på Hudøy vedtatt.
I vinter kom det et surt brev fra helsemyndighetene i Ytre Vestfold, der det ble truet med både nattrazziaer og store bøter dersom Refstad-barnas tradisjoner med store godtebord ikke ble erstattet av et mer
økologisk og sunnere alternativ. Myndighetene hadde satt det mektige Omega 3-rådet på saken, og
dermed hadde ikke Hudøy-styret noe valg.
Barna bør bare være glade. Tenk, nå får de masse deilig omega 3 i stedet for Sure Tær, Heksehyl, Spessial
og andre sukkerbomber. Det blir herlig rå fisk, rogn og skjell, krydret med tang og tare, uttaler S. Krei,
leder i rådet.
Rådet foreslår at foreldrene gjør max ut av de kunstneriske mulighetene rå fisk gir. De oppfordrer også
barna til å bidra til bordene med selvfisket krabbe.
Dessverre glemte styret å informere om den nye og sunne stilen på
Hudøy før avreise. På spørsmål fra Hudøynytt om hva som vil skje
med alt det godteriet som samles inn på bussene, mumler general
Hege at «det er noe vi tror vil løse seg uten problemer»

HUDØY 2014 - Det var i fjor

ÅRETS IDOLER
Når dere nå sitter på bussen kan dere høre på sangene.
Aktivitetssjefen skal ha delt ut en CD per buss. Det er
bare å begynne å skrive tekst til én av sangene!
2 vers og 2 refreng.
Hvert hus får framføre én sang på brygga

KIZZ
I was made for loving you

TAYLOR SWIFT
Shake it off

KATE PERRY

Roar

ABBA

Mamma Mia

MAROON 5
Sugar

Jenny G og Kamila i 7D

Eira og Thea i 7D synes
godteribordene var det beste
med Hudøyårene.
Vi håper at ikke Krok tar de på
kroken i år!

Louise i 7d synes ikke god- Hva gleder dere dere mest til?

teriene var det beste, selv om
hun greier å ta seg av en del.
Hun synes det beste var å
vinne i Melodi Grand Pris.
Og den deilige dykkerten
etterpå!

Johanne Andsnes Vestbø, 7D
Hva gleder du deg mest til på Hudøy?
- Fest! Og alt mulig, egentlig.
Dette er siste gang. Hva kommer du til å
savne?
- Absolutt alt.
Elliot Eirikssønn, 2D
Hva gleder du deg mest til på Hudøy?
- Å ha vannkrig! Og at jeg skal sove på
rom med bestevennen min.

Eskil Andsnes Vestbø, 2D
Hva gleder du deg mest til på Hudøy?
- Oliaden. Og Hudøynytt!

«Vi gleder oss til å gruse 6.klasse i
sangkonkurransen! Og til å bade –
om det blir varmt nok – har hørt rykter om at det i hvert fall er 14 grader i
vannet!».
«Og så gleder vi oss til Oliaden –
særlig gjørmestokken. Øvelsen hvor
vi skal bygge båt selv og ro ut til et
visst punkt er også kul».
Hva mer da?
«Gleder oss til 7. trinn festen!! Men
også late dager, bare være med venner og fiske krabber og bade og sånn.
Håper forresten at Endre blir matsjef
på huset i år også – han er flink!»
Hvis dere som rutinerte Hudøy-farere
skal gi noen tips og råd til 2. klassingene – hva vil dere anbefale da?
«Ta med myggspray! Ikke pynte seg til
Oliaden – dere BLIR møkkete - hahaha.»
«Jo, så kan dere besøke hulen til den
Grønne mannen. Kaptein Krok og
co er også morsomt. Liker de å fiske
krabber, burde de også glede seg.
«Ja, også maten da, boller og taco, for
eksempel!»

Nyheter

Nye miljøkrav til utedoene på Hudøy
Tjøme kommune har hatt problemer med
tømming av utedassene på øya. All skiten
som skulle bli til jord er fortsatt skit, kan
kloakkansvarlig Tom F. Iserud fortelle. Det
er derfor innført nye krav og rutiner for
alle besøkende som skal være på Hudøy i
sommer. Ved do-besøk, så er det kun lov
til å bruke 1 tørk med toalettpapir hver
gang slik at komposteringen går bedre.
Det kan virke litt lite for noen, men noe
må man ofre for miljøet sier Tom F. Iserud
og legger til: Uansett så har vi mye vann
og såpe.

Kapasiteten er sprengt på Hudøy i år!
Det er stappfullt på Hudøy i år og mange av
foreldrene må sove i telt. Det er forøvrig et
krav om at alle elevene skal sove i hus, men
det er desverre ikke nok sengeplasser. Det
betyr at noen av elevene må bo på hotell
inne i Tjøme og ta båt ut til Hudøy hver dag.
Det er 4 jenter og 4 gutter fra hver klasse på
4 trinn som er trukket ut i et hotell lotteri. Det
er vanlige rom med utsikt til Hudøy med dusj,
toalett og tv. Navnene på de heldige blir slått
opp på veggen på redaksjonen.
Jeg kommer til å savne det å faktisk være på Hudøy!! Det er såååå kult!! Det er moro
med fotballturneringen, skrive hudøysanger,vannkrig,bade,fiske krabber, OG mye
MYE mer!! Det er kjempegøy hele tiden! Det er også gøy å gå på turer, lete etter den
grønne mannen, se på skuespillet og ja.,, ALT er tipp topp på Hudøy :)
Håper det blir sol og varmt i år også!,det blir toppen Gleder meg!!
Håper alle får det kjempefint
Julia Eirin Drage-Mellum, 7A
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UAVGJORT I FINALEN I CHAMPIONS LEAGUE

Som mange vet, skulle det være finale i Champions League mellom Juventus og Barcelona på den første Hudøykvelden. Nå viser det seg at kampen
ble spilt i går.
Rett før Hudøynytt gikk i trykken, fikk vi vite at årets finale i Champions
League ble spilt i går. Problemet er bare at ingen var klar over det.
«Vi møtte opp med både Messi, Suarez, Neymar og alle de andre, men det
var hverken tv-kameraer eller publikum der», sier Fartein Ødegaard, den
norske materialforvalteren som jobber for Barcelona.
«Grunnen vi fikk oppgitt var at det er så mange fotballinteresserte spillere
på Refstad skole som kom til å være på Hudøy når finalen skulle vært spilt»,
fortsetter Ødegaard.
Men nå viser det seg at UEFA hadde glemt å gi beskjed både til tv-kanalene, avisene og alle som hadde kjøpt billett. De eneste som fikk vite om
det nye tidspunktet, var de to lagene. Finalen ble dermed spilt foran et helt
tomt Olympiastadion i Berlin.
Ødegaard kan fortelle at det var en kjempespennende kamp:
«Sannsynigvis var dette den beste kampen noensinne i hele verdenshistorien og innenfor alle lagidretter man vet om. Det endte 7-7, og Messi
scoret alle målene for både Barcelona og Juventus.»
Omkampen spilles i kveld, og Hudøynytt lover å følge opp saken.

Regler på Hudøy

1. Vi er snille og hjelper hverandre. Det vil si at vi viser hensyn og respekt for
hverandre og vi snakker hyggelig til og om hveran- dre
2. Voksne skal alltid vite hvor du befinner deg.
3. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen uten oppsyn
av voksne. Barn i 2.-4. trinn må alltid ha på redningsvest i og ved sjøen. Gjelder
også barn i 5.-7. som ikke gjennom påmel- dingen har fått tillatelse fra foresatte til
å gå uten.
4. Utestengning av enkeltelever eller mobbing – aksepteres
ikke, i likhet med annen uønsket og/ eller ulovlig atferd som hærverk, vold, tyveri,
rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion
eller livssyn etc.
5. Røyking blant elevene er ikke tillatt.
6. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler på øya.
Dette gjelder alle, både voksne og barn.
7. Hudøy er en duppeditt-fri sone. Barna får ikke lov til å ha med
elektroniske duppeditter, det være seg telefoner, spill, iPod, nettbrett, kamera,
m.m. Slike vil bli inndratt umiddelbart (og barna får dem igjen ved hjemreise). Vi
har rikelig med leker og utstyr på øya. Det er ikke nødvendig å ha med eget. Dersom det likevel gjøres, er det på eget ansvar. Stiftelsen dekker ingen kostnader
dersom slikt utstyr blir ødelagt (baller, vannpistoler m.m.).
8. Det er kun lov til å ha med godteri for inntil kroner 40,- som samles inn og
brukes i felles godtefest. Annet godteri er ikke tillatt.
9. Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med den hensikt å skremme/
vekke barn som sover.

KLARER NOEN Å SLÅ REKORDENE FRA I FJOR??
Redningsvest-rekorden: Sander på årets 5. trinn
innehar rekorden – hele 15 redningsvester klarte
han å iføre seg i 2014. Det vites ikke om han klarte
å bevege seg etter iføringen, da billeddokumentasjonen kun viser en sittende Sander.
Mest rotete seng: Anonym rekordinnehaver. Rekorden ble satt på jentesovesalen på Roa i 2014
(ble da bebodd av 4B og C).
I 2014 ble det satt ny par-rekord på Bukta (da var
det 5 A og B som bodde der). 9 kjærestepar, hvorav
fire fant hverandre under fjorårets Oliade og to
par faktisk ble sammen i det utsendt reporter fra
HudøyNytt skulle dokumentere de 7 parene redaksjonen først fikk tips om!
Flest krabber i trusa-rekorden. Dette er en rekord med aner langt tilbake i historien. Allerede i
Homers Illiaden finner vi historien om Kostas, som
besvimte etter å ha puttet 10 taskekrabber i trusa.
Fabian fra 6.trinn i 2014 satt rekord med 6,5 krabber. Redaksjonen krever å bli trodd på at ingen dyr
led overlast som en følge av rekordførsøket – den
største krabben ble nemlig telt som 1 ½ krabbe.
Østers-rekorden fra 2014 innehas av daværende
7.trinn – 173 østers ble plukket, og rekorden er
godkjent av seniorrådgiver Eivind Skjellstrøm ved
det Særskilt Kongelige Jakt-, Eim-, Lukt- og Lavvannsinstitutt (SKJELL).
Raskeste skade-rekorden: Thanusan fra 4. trinn
(2014-tall) er innehaver av rekorden, da han i fjor
falt og kuttet seg i høyre hånd allerede før bagasjen var båret i hus. Det står etter forholdene bra til
med pasienten…
Stå på henda-rekorden, eller for å være helt presis –
stå på hånda-rekorden: Helene, som i 2014 gikk i 6.
klasse sto på en hånd i 3 laaange sekunder.
Linselusrekorden: Marthe og Rikke, som klarte å
snike seg med på bildet som dokumenterer Helenes rekord i å stå på en hånd…

Best påkledd-rekorden:
Gutter: Lavrans og Truls fra 4.trinn i 2014 innehar
rekorden, og hadde til sammen på seg 52 plagg!
Jenter: Anne og Victoria som gikk i 4. klasse i 2014
fikk på seg 38 plagg hver!
Klesklyper-foran-på-leggen-rekorden fra 2014 er
det Vetle, som da gikk i 4.klasse, som innehar. 8
klyper lyder den på.
Største myggstikk-rekorden fra 2014 var det Dorthea (den gang på femtetrinn) som innehar. Det så ut
som et ekstra kne på benet…
Lengste tur – Lukas og Andreas gikk Hudøy på
langs (og gikk forresten i femte klasse i 2014).
Vaffelrekorden (barneklassen) holdes av Bastian,
Marthe og Oda (5. trinn i 2014). 163 vafler! Det som
sikret rekorden var sannsynligvis at 20 av vaflene
gikk til redaksjonen!
Husk at redaksjonen vil ha nye, og gjerne andre
rekorder i år! Både kreative rekordforsøk og
smisking med redaksjonen vil sannsynligvis
lønne seg.

Hvem bor hvor?

Norda - 5. trinn
Hussjef Kari Jevne
Mobil 402 00 215

Høgda - 4b og 4c

Hussjef Cathrine Hjulstad
Mobil 911 41 102

støa - 6a og 6c
Hussjef Stein Hansen
Mobil 905 01 905

roa - 6a og 6c

stranna/vika
7. trinn

Hussjef Annike Selmer
Mobil 476 29 690

Hussjef Per A. Flugstad
Mobil 482 12 580

lia - 3a og 3b

Hussjef Laila Aglen
Mobil 909 72 442

bukta - 4a og 4d
Hussjef Barbra Terjesen
Mobil 906 71 145

Østråt - 2b og 2d
Hussjef Janne Dåsvand
Mobil 99595872

SLETTA - 3c og 3d

Hussjef Nils Gunnar Nirisrud
Mobil 907 35 886

Frydenlund
2a og 2c

Hussjef Elke De Brabandere
Mobil 40385249

– Ankomst
Hudøy- Lørdag
Søndag – 11.00 fotballturnering 5.–7.
klasse på Gjøabanen. 2.–4. oppfordres til å
fotball- eller annen turnering mellom
program arrangere
husene. Hussjef vet mer.
Mandag – Oliaden. Egne startlister blir
2015
distribuert på øya. 2.–4. trinn starter på

Saghuset, 5.–7. trinn starter i Bukta. Starttidene
varierer fra koloni til koloni, lag for lag.
Tirsdag – Fellesgrill m/vennskapsbånd, fotballkamper voksne/barn og volleyballkamp,
tidspunkt ikke avtalt enda.
Onsdag – Hjemreise

