Avisen som ikke har øks men en skarp penn!
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REDAKSJONEN I HUDØY NYTT
Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved siden av Sykestua. Her er det bare å
komme innom med vitser, tegninger og annet som kan egne seg som stoff i
avisa.
Kom gjerne innom for å slå en rekord! Og her er det lov til å være kreativ :-)
Klesklyper festet på diverse steder på kroppen, krabber i trusa, plukke østers,
stå på hendene, myggstikk.......

Ikke glem at redaksjonen kan bestikkes med kaker
og godteri!
Hvordan få kontakt med oss?
• Personlig oppmøte
• Be hussjefen om å sende en sms eller ring en av oss i redaksjonen
• Mail: redaktor@aldrietaruten.org

Hvor er alle barna?????
Lørdag formiddag startet det å tikke inn
meldinger til myndighetene på Risløkka
og Refstad om at noe i nabolagene ikke
var helt som det skulle.

-Vi har fått beskjed fra en rekke naboer om at det
er så stille og tomt i gatene at vi har valgt å sjekke både med støymålere og satelittfoto, bekrefter
bydelsovervåker Per S.Te. Og riktig nok, etter en
stund ble løsningen funnet: Refstad og Risløkka er
rensket for barn. De få barna det var mulig å spore er
så små at de nesten ikke synes på overvåkingsbildene. Hudøynytt har fått tilgang til bilder som viser
at på steder der det normalt oppholder seg masse
bråkete og fnisende unger, er det nå stille som i
graven. Til og med trampolinene er tømt for barn.
Dør til dør-‐aksjoner har ført til tips om at barna på
Risløkka og Refstad har reist til en øy et sted i
Skjærgården utenfor Tønsberg. Her skal det visstnok
befinne seg en kaptein Krok, som vi vet har litt av
hvert på samvittigheten. Så ja, vi følger saken videre,
sier lokalpolitimester Harry Bole.
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en elevill traktour!
Stemningen er god. Kveldsmaten er spist, tennene pusset, promper er avfyrt og lysken sjekket for flått. Trøtte barn er klare for første natt på Hudøy. Men så: Motordur
og lyden av hjul mot våt grus. To traktorer med hengere kjører inn på tunet foran
Frydenlund og Østråt. 2. klassingene kikker ut av vinduet, og får beskjed om å komme ut. De skal få være med på tur over hele øya!

Frida i 2D mener de kanskje kommer til å treffe Den
Grønne Mannen, mens Aron i 2A er sikker på at de
voksne kommer til å sove når de er tilbake igjen.
Turen kommer jo til å vare i 7-8 timer!
Godnattsjef Simon på Østråt er ganske irritert over
at han ble stoppet rett før han skulle starte opp:
«Jeg vil forfølge dette rettslig, emosjonelt og kanskje med klubbe», sier han. «Karrieren min er lagt
i grus før jeg fikk begynt. Akkurat nå oppleves alt
meningsløst. Nå må jeg nullstille og sette nye mål
sammen med coachen min.»
Barna bryr seg ikke om den kalde vinden som flytter sideskillen fra høyre til venste side av hodet, og

er godt pakket inn med soveposer og pledd før de
drar forventningsfullt av gårde. På turen får de se
alver, vikinger og prinsesser, større barn som løper
etter traktorene og plutselig kommer Den Grønne
Mannen løpende helt inntil hengeren og tar borti
noen av barna. Høy Hudøyhyling høres helt hjem!
«Vi så Den Grønne Mannen! Dette var kjempegøy!»,
roper 2. klassingene i kor når de er tilbake til
husene igjen. Ingen av dem var klar for å sove akkurat da, men det tok ikke så altfor lang tid før alles
øyne var lukket. Godnattsjef Simon hadde forresten nullstilt og allerede sovnet da barna var tilbake.

DAGENS GODE GJERNING

Christine kom for sent…

Voksen-Christine på Stranna/Vika påsto at
dersom hun hadde ankommet Hudøy bare
litt før, kunne hun forhindret at den fuglen
de fant død i vannkanten faktisk hadde
dødd. Redaksjonens etiske råd, ledet av
Torstein Slakk Blatter, synes imidlertid ikke
konvolutten med bestikkelser (bruk et annet
uttrykk, red anm) var stor nok til å kunne
godkjenne denne gjerningen som god. Bare
sånn passe.

Alle gutta på Norda vil være Brannmann Sam…

Til tross for at dette er en fast spalte,
var det dessverre ingen saker å rapportere
i dag.

Barista går bananas på Stranna/Vika
Eskil «Bønna» Barista viser stolt frem den
nye kaffemaskintypen på Stranna/Vika.
Maskinen er på utprøving med tanke på
innkjøp til alle husene neste år. «Bønna»
har tatt fem-årig baristautdanning ved
Frieleakademiet i Bergen og er en av de
få i Norge som kan kjøre slikt maskineri.
Smilekurset går over hele første studieår og
det burde være unødvendig å opplyse om
at «Bønna» oppnådde høyeste karakter, A.
Redaksjonen er kaffe-elskere, og tar gjerne
imot caffe-latte-to-go!

HUDØY-NYTT AVSLØRER

Merkelig merking kan bety slutten
I løpet av natta har noen sneket seg
rundt omkring på øya, og satt opp
merkebånd på mange av øyas trær.
Hudøynytt vet at dette er del av en fryktelig plan som stinker av fis og fanteri,
og er begynnelsen på slutten for Hudøy.
Kaptein Krok og Erika Blodfjert skal nemlig hugge ned alle trærne som er merket og bruke dem til å bygge viking- og
piratskip.
Hudøynytt sporet opp Krok og Blodfjert for å
spørre om de kjente til planene.
«Hæ? Bygge vikingskip? Er ikke det en skøytehall

på Hamar? Nei, jeg har ikke vært i nærheten av et
tre siden Arne Treholt spionerte på Refstadbarna
her ute for ca 13 år siden», sa Krok. «Men nå kan jeg
ikke snakke med deg mer, for Erika skal trekke ut
en flis av tommelen min. Visste du forresten at tre
mot én er feigt», ropte han etter oss da vi gikk, og
lo sin grufulle latter ispedd såre hulk.
I den sleipe planen står det at etter at alle trærne
er felt, så står husene for tur. Vi tok derfor kontakt
med Else for å høre hva hun syntes. Hun ble sjokkert da hun fikk høre om planene:
«Dette må vi stoppe med en gang! Erika Blodfjert
mener hun er den rette dronningen av Hudøy, men
ingen ordentlig dronning ville gjort dette!»
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For Hudøy – alle må hjelpe til!

Else ber alle Hudøybarna om å ødelegge planen til
Blodfjert og Krok.
«I dag må alle hjelpe til med å flytte merkebåndene
fra trærne over til småbusker og kratt. Hjelperne til
Krok og Blodfjert er så dumme at de ikke vil skjønne
at båndene er flyttet.»

Hudøynytt er enig med Else, og oppfordrer samtlige til å hjelpe til med å redde
Hudøy fra den feige planen.

Velkomsten
521 barn og veldig mange voksne er endelig på plass på øya.
En relativt fuktig avreise fra Refstad skole satte ingen demper på stemningen i bussene, hvor lesing av
Hudøynytt, sanger om fiskeboller som lengtet til havet og oppbygging av forventninger til leking, fotballturneringer, bading og rampestreker.

Mange var forferdet og sjokkert over planen Kaptein
Krok har for å lure Hudøy fra Else og barna, og hyttet og
ropte etter kapteinen med mannskapet sitt på overfarten med “Margrete” fra fastlandet. Krok prøvde så
godt som mulig å true barna til å reise hjem til Refstad
igjen. Etter hyttekampen midtfjors stod Astrid på kaia
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og tok i mot store og små, og var som alle år svært
gavmild med klemmene.
”Jeg gleder meg masse for hver båt som kommer, for
barna bobler av glede!” sier Astrid henrykt mellom de
bortimot tusen klemmene hun deler ut.

Redaksjonen fortviler!
Nivået på bestikkelser, smiskekaker og kanelsnurrer er på «all time low». Redaktør Solem fortviler og
rapporterer at dersom dette ikke tar seg opp snarest vil redaksjonen måtte nedlegge sitt arbeide. For de
som må ha det inn med teskje – da blir det ingen avis!
To av redaksjonens
medlemmer var
ikke tilstede da
bildet ble tatt – de
var ute i skogen
og lette etter
spiselige røtter, og
dykket i havet etter
østers…

Hva er best med den
første dagen på Hudøy?
Hedda i 7C mener det
beste med dagen var
å komme til Hudøy og
vite at de er eldst!

Champions Leage finale på
Stranna-Vika med 7 klasse

Nyheter
Berit Sjøvik bidrar med årets første besøk på sykehuset i Tønsberg. I god Hudøytradisjon er det en
av de voksne som skader seg. 2 brukne ribben, sår
på haka og skrubbsår på armen ble resultatet av
et svalestup over sykkelstyret fredag kveld. Berit
synes det er viktig at vi får med oss at det var tidlig
på kvelden og at transportgruppa haddde løsnet
sykkelstyrene da syklene ble fraktet ut på øya. Hun
er også veldig takknemlig for at Hudøygeneral Hege
ble med til sykehuset.

Berit og Mira i 4B

Det ble en skikkelig upper-cut på haka, og det er første gang i mitt liv jeg har sett stjerner og
sommerfugler svirre rundt hue etterpå, sier Berit. Om det fortsatt er smellen i hodet eller de sterke
medisinene hun har fått som fremskaffer disse stjernene, lurer redaksjonen på..
Berit sitter her med datteren Mira i 4B. Mira fikk høre om ulykken i går kveld og ble både lei seg og engstelig for hvordan det gikk med mamma Berit. Da Mira spurte om dette på telefonen i går, sa Berit at
Hudøy er ikke for pyser! Det er forøvrig litt vanskelig å kle på seg og det gjør vondt når jeg ler, sier Berit.
Det ser i alle fall ut som om begge to har det helt suverent nå når de er sammen på Hudøy!

Vikingskatt funnet på Hudøy!
Mye regn på Hudøy har vasket frem gamle
vikingskatter på Hudøy. Mesteparten som er funnet har vært i nærheten av Østråt og Frydenlund.
Det er viktig at Kaptein Krok og Vikingene ikke
finner disse skattene, for da vil de bare kjøpe mer
våpen. Hvis dere finner gull og sølv, så gi det til
Redaksjonen, så blir det kanskje bilde i avisa.

Hudøyprogram
2015

Søndag – 11.00 fotballturnering 5.–7.
klasse på Gjøabanen. 2.–4. oppfordres til å arrangere fotball- eller annen turnering mellom
husene. Hussjef vet mer.
Mandag – Oliaden. Egne startlister blir
distribuert på øya. 2.–4. trinn starter på
Saghuset, 5.–7. trinn starter i Bukta. Start-
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tidene varierer fra koloni til koloni, lag for lag.
Tirsdag – Fellesgrill m/vennskapsbånd, fotballkamper voksne/barn og volleyballkamp,
tidspunkt ikke avtalt enda.
Onsdag – Hjemreise

REKORDER

Som i alle år er vi veldig glade i nye rekorder, og
kanskje enda gladere i gode bestikkelser for å sikre
avissplass! Vi har observert mange Hudøy t-shorter
med snørflekker, så rekorden klesklypene på nesa
trenger vi ikke flere forsøk på.

Adrian i Roa mistet den første tann på
øya. Vi antar at han fortsatt kan spise like
mange vafler.

KLEM HENNE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Første bilde av vannballonslag

BÆREKRAFT!
Thea og Eira (7D) satt i går kveld ny
rekord i øvelsen venninnebæring på
Hudøy. De bar henholdsvis Aisha og
Mari fra Roa til Vika på smått utrolige
3:05. Venninnebæring seiler opp
som en av favorittene til ny olympisk
øvelse i 2020 i Tokyo. Andre øvelser
på den eksklusive lista IOC skal ta
stilling til er kaffebrygging, sjørøving,
smisking og twitring, for å nevne
noen.

Selv om rekordkomiteen ikke klarer å telle til så
mye, må vi gå ut at hun slo sin rekord av antallet
klemmer hun delte ut fra i fjor. Vi anbefaler alle
på øya å gratulere henne med resultatet på en
passelig måte!

Fotballturnering - Gjøabanen
Grunnspill
Spilletid
11.00
11.12
11.24
11.36
11.48
12.00
12.12
12.24
12.36
12.48
13.00
13.12
13.24
13.36
13.48
14.00

Hjemmelag
Norda United
Mixmasters
FC Fighters
Seven Eleven
Støa Fighters
Real Madrid
Twenty Four Seven
Fast & Furious Seven
Seven years
Mixmasters
Yolo Fighters
Norda United
Seven Eleven
Krabbeklo
Hasle Løren
Støa Fighters

Trinn
5
5
6
7
6
5
7
7
7
5
6
5
7
6
5
6

4 beste lag ut fra poeng, dommerskjønn
og målforskjell til semifinale.
14.15 Semifinale 1
14.30 Semifinale 2
14.45 Grand Finale
Straffespark-konkurranse ved uavgjort.
Antall spillere:
5. klasse
7 + målvakt
6. klasse
6 + målvakt
7. klasse
5 + målvakt
Minst to av hvert kjønn på banen samtidig. Sekretariatet er eneveldig ved
uenighet. Utrolige premier!
Må det beste laget vinne et brett med

Bortelag
Seven Years
Glassmanetene
Seven Up
Brennmanetene
Krabbeklo
Double O’Seven
Yolo Fighters
Hasle Løren
Glassmanetene
Seven Up
Brennmanetene
FC Fighters
Double O’Seven
Real Madrid
Twenty Four Seven
Fast & Furious Seven

Trinn
7
6
7
6
6
7
6
5
6
7
6
6
7
5
7
7

