
Den eneste avisa du får på bussen 

Else strandet i Nepal

Nummer 1 2016

Nye utgaver hver dag

Les om Sjeldne arter 
på Hudøy på nest-
nest siste side

Viktig midtsidestoff: 

Nye sikkerhetsrutiner 

Les om Huskeliste 
for Hudøytur på 
siden med masse gult 



Generalen har 
ordet! 

Du som leser dette sitter mest 
sannsynlig i en buss på vei til 
Hudøy. Kanskje er du førstere-
is-elev, forelder eller en som har 
vært med siden tidenes morgen. 
Forresten, hvis du har vært med 
alle gangene, som er siden 1999, 
så heter du Astrid!Det er like gøy 
å dra til Hudøy hvert år, men i år 
er det mitt siste år!  Helle går i 
7-klasse og Vetle hadde sitt siste 
år for 2 år siden. Men vi har mange 
morsomme og herlige minner fra 
disse turene. Og i år skal vi lage 
nye!Hudøy er for deg som barn. 
Det å få oppleve dere barna i fri 
aktivitet med gode venner i grønne 
omgivelser, uten elektroniske 
duppeditter – det er fantastisk. 

Vi blir alle bedre kjent med 
hverandre. Hudøy er et fantas-

tisk initiativ for å skape et sosialt 
og godt miljø, hvor vi tar var på 
hverandre.Hudøytradisjonen vi 
har etablert ved Refstad skole er 
unik. Folk tror nesten ikke på meg 
når jeg forteller hva vi holder på 
med i fem dager.  Selv om vi bare 
låner øya litt, så føles det som den 
er litt vår også. Nå er vi på vei på 
tur. Ta frem den barnslige i deg 
(stor eller liten), spill fotball, fisk 
krabber, dra på oppdagelsesferd, 
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?Velkommen til vårt 
eget sommerparadis!
Hege, Hudøygeneral
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Redaksjonen kan 
bestikkes, hold-
er til på Åsly og 
tar gjerne bilde 
av (nye) kreative 
rekorder!

Da Hudøygeneralen var på øya tidligere i år 
oppdaget hun tagging på to av husene, på ei 
brygge og på syv bjørketrær. Gene ralen er 
rystet. 

- Det var sjokkerende å se hvordan noen har griset til Hudøy 
på denne måten. Dette er tydelig gjort av noen uten respekt for 
natur og eiendom.

Politiet har vært på øya for å etterforske hærverket, men har 
ennå ikke arrestert noen. Politimester Bastiansen ved Vestfold 
politidistrikt mener det ikke er så lett å løse slike saker. 
- Hvem som helst kunne skrevet «Møkkaunger, pell dere hjem 
til Refstad» på veggen. Teksten er ikke signert med navn, men 
med tegning av en krok. Andre utsagn er risset inn med kniv på 
sengene, men heller ikke disse har en tydelig avsender.

Men general Hege bare fnyser av Bastiansen. 
- Det er ikke tvil om hvem som er som har gjort dette. Det er 
bare Krok som kan finne på å gjøre noe så forferdelig. Og tenk 
på de stakkars Refstad-barna. 

Nå må det gjøres en jobb for å vaske taggingene bort før barna 

kommer, sånn at de føler seg velkomne på øya. Vi elsker jo å ha 
dem på besøk her. 

Hudøynytts utskremte stuntreporter Virre Runth klarte å få en 
kort kommentar fra Kaptein Krok. 
-Jeg kunne ikke skrevet det bedre selv, hahahahaha! 

Redaksjonen ber innstendig alle barn fra Refstad skole om 
å være oppmerksom, og holde øynene åpne for lakkbokser 
eller andre tegn på at noen har tagget på Hudøy, og melde om 
mistenkelige funn til redaksjonen i Hudøynytt.

Tagging pa Hudoy 

o

i

Fleip eller fakta 
Farlige dyr: 
1. Flodhesten er det pat-

tedyret som dreper flest 
mennesker hvert år? 

2. Hvithaien kan ha opptil 
sju rader med tenner? 

3. Mygg dreper flere men-
nesker enn mennesker 
dreper mennesker hvert 
år? 

4. Kyr dreper flere menne-
sker årlig enn hvithaier?  

Sannsynlighet: 
1. Der er mer sannsynlig 

at den førstefødte er en 
sønn enn en datter? 

2. Har man fått tvillinger 
en gang er ikke sann-
synligheten for å få 
tvillinger neste gang 
høyere? 

3. Sannsynligheten for å 
trekke et hjerterkort fra 
en vanlig kortstokk er 
¼-del? 

 

Justin Bieber: 
1. Justin Bieber har pro-

dusert tre studioalbum i 
sin karriere? 

2. Justin Bieber er født i 
1998? 

 
Superhelter: 
1. Kryptonet tapper Bat-

man for krefter? 
2. Ironmans drakt er egen-

tlig av kobber? 
3. Hulken egentlige navn 

er Bruce Banner? 

 

Ord og betydninger: 
1. Ordet dørslag er et 

fremmed ord som indi-
rekte betyr “å slå vann 
igjennom”? 

2. Det engelske ordet win-
dow kommer opprinnel-
ig fra det norrøne ordet 
“vind-øye”? 

3. Appelsin stammer fra 
Holland og betyr kine-
sisk eple? 

4. En odontolog var en 
dinosaur med lange 
hjørnetenner? Minner fra i fjor på en snor



Else strandet i Nepal
Else er ikke på Hudøy i år.  Under en 
ekspedisjon for Redd Barna i Nepal 
har et snøskred stengt den eneste 
veien ned fra fjellandsbyen “Suhöyti-
hutiheita”. Else er forferdelig lei seg, 
og er redd for hva Krok kan finne på 
nå som hun er borte. - Jeg fryk ter det 
verste, sier en gråtkvalt Else på høy-
bølgeradio fra Nepal.

Hemmelig oppdrag

Det var i går at Hudøynytt fikk 
et anonymt tips fra Hermann 
Slädre-Plapre om at Else ikke var 
på Hudøy, men at hun satt rasfast 
i fjellene i Nepal på den andre 
siden av jorda. Redd Barna kunne 
deretter bekrefte at Else er på et 
oppdrag for dem i Nepal, og at 
hun og følget hennes er sperret 
inne av et stort snøras. Else, 
som er spesialråd giver for Redd 
Barna, goodwill- ambassadør for 
FNs hjelpeorganisasjon for barn 
(UNICEF) og beskytter for SOS 
Barnebyer, var på et hemmelig op-
pdrag i Nepal da snøskredet gikk.
- Det stemmer at jeg er på et 
hemmelig oppdrag, bekrefter Else 
på en sprakende linje fra Suhöyt-
ihutiheita, men jeg kan si så mye 
at det er et klimaoppdrag som vil 

bety mye for barn i generasjoner 
fremover.

Bekymret for Krok

Både Else og folkene hun reiser 
med er trygge i Suhöytihutiheita. 
Men Else er nå svært bekymret 
for hva Krok vil foreta seg når hun 
ikke er på Hudøy. Hun frykter at 
piraten nå har skikkelig skumle 
planer.
- Jeg vet jo ikke hva Krok planleg-
ger, men nå når det er kjent at jeg 
ikke er på Hudøy for å beskytte 
Refstadbarna frykter jeg det 
verste.
Else er jo vant med at Kaptein 
Krok legger fæle planer for 
hvordan han skal bli kvitt barna, 
men til nå hun selv vært til stede 
for å hindre han å ta over øya. Nå 

mulig for Hudøynytt å få noen kommen-
tar fra Krok eller Taskenspieler, men Kroks 
pressetalsmann Hugo Skalle skriver følgende 
i en piratkopiert uttalelse: Taskenspieler har 
funnet opp en fantastisk oppfinnelse som 
krever at vi graver opp all makken på hele 
Hudøy. Ut over det har jeg ingen kommentar 
til det glimrende samarbeidet mellom Krok 
og Taskenspieler.

Kan ødelegge alt

- Et samarbeid mellom Krok og Taskenspieler 
vil kunne være ødeleggende for Hudøy og 
verden generelt. Det sier Ane Rikke Noe i 
Direktoratet for Jordspørsmål og Mikkmakk  
(DJsMm). Hun advarer på det sterkeste mot 
hva som kan skje om all makken forsvinner 
fra Hudøy. - Makken er viktig for naturen og 
hele økosystemet på øya. Om makken fors-
vinner vil alt visne og dø. Dette vil også ha 
fatale konsekvenser for den Grønne mannen, 
om han da eksisterer, sier Ane Rikke Noe.

Ettertraktet Hudøymakk Makken på Hudøy er ekstra lange og dermed enda mer attraktive. De er pene 
både foran og bak, og elsker å lage floker.

Mystisk lys over Hudøy
Flere personer har i går natt observert et mystisk 
 lysende objekt sveve på  himmelen over Hudøy. 

Det lysende objektet ble sett bevege seg sakte over øya før det 
rolig forsvant ned i skogen mellom Østråt og Lia et sted, trolig 
i nærheten av det hule treet. Enkelte påstår også at de har hørt 
underlig musikk og sang fra det samme området.

Vakthavende astro naut ved Norsk senter for rare flygende 
greier (NSRFG), Hallstein Himmelspretten, sier til Hudøynytt at 
fenomenet neppe har noen naturlig forklaring. 

- Den eneste mulig forklaringene jeg ser er at det er ren magi, 
eller så er det en eller annen greie fra fremtiden som har deiset 
ned på Hudøy i 2016, sier han spøkefullt. Hudøynytt vil sende 
en utskremt reporter til det aktuelle skogsområdet for å un-
dersøke saken nærmere - hvis vi tør ...

Else har adoptert hittil 57 barn i Nepal. - Men Refstadbarna ligger også 
mitt hjerte nær, sier hun.

når hun er borte ligger veien åpen for Krok og den 
skumle sjørøverbanden hans.
- Det var jo meningen at jeg skulle komme meg 
hjem til Hudøy i god tid før Refstadbarna kom til 
øya, men nå har snøskredet satt en stopper for dette. 
“Kose-Kroken” er jo litt forelsket i meg, og hører 
heldigvis nesten alltid på meg når jeg ber om noe, men 
når jeg ikke er der kan hva som helst skje, sier Else før 
forbindelsen plutselig blir brutt …

Krok samarbeider med gal viten-
skapskvinne
Ifølge kilder i nær tilknytning til Kaptein Krok har 
Krok vært observert på en skummel universitetskneipe 
i Hamburg der han tilsynelatende var i tett prat med 
den gale vitenskapskvinnen Helga von Taskenspieler. 
Taskenspieler er kjent for å kun være interessert i 
ære og berømmelse, og for å finne opp oppfinnelser 
som skader miljøet. Tåkeprat og rent sladder sier at 
Taskenspieler og hennes assistent Vera Klumz allerede 
er på Hudøy.
Ifølge løse rykter graver de etter meitemark, eller 
“makk”. Hudøynytt har ikke klart å finne ut hvorfor 
de graver etter makk, men avisens uinformerte kilder 
sier det neppe er for å fiske med. Det har ikke vært 



Hyller dronninga 
av Hudøy 

Barn og voksne er ikke i tvil: Astrid er Hudøy. Også i år venter 
gode klemmer på brygga. 

Astrid er soleklar innehaver av 
Hudøy-rekorden, når hun i år 
pakker sekken og reiser til 
Refstad-barnas paradis for 
18. gang! 

Det hele startet som en tur 
i regi av aktivitetsskolen i 
1999, og siden har det bare 
ballet på seg.  For mange er 
elevkontakt Astrid selve bildet 
på Hudøy, der hun står med 
åpne armer på brygga og deler ut 
klemmer til alle som kommer i land. 

Lise i 4b synes det er viktig at Astrid er 
med:
- Hun gir oss alle en så god velkomst når vi 
kommer til øya. Hun kommer til alle husene og 
sprer masse glede. Og så passer hun på at alle har 
det bra og at ingen føler seg utenfor. Astrid er dessuten 
veldig god til å huske navn: jeg tror hun vet hvem alle på hele 
Refstad skole er!  

Runa i 4a sier: - Hun hjelper oss jentene å være snille mot hver-
andre, lærer oss å snakke i stedet for å krangle. Hun ga Hudøy 
til oss alle! 

Lillebror Torgrim, som går i 1a, får ikke være med til Hudøy i 
år, men tar det som en selvfølge at Astrid er med også i 2017 
- Astrid var der første dag jeg kom på skolen, er der alltid for 
meg og er kjempe, kjempe snill. Jeg er trygg når Astrid er der. 
Hun gir verdens beste bamse-klemmer!

Elias i 5. er enig:   - Astrid er 
hyggelig, hun tar veldig godt 

imot alle nye på skolen, 
hun hjelper hvis vi har 
slått oss og hun er alltid 
glad, og det er veldig 
fint.

Andrea i 5a tilføyer: 
Astrid er spesiell og veldig 

snill. Hun ser alle som 
trenger en kos eller hjelp 

fra henne. Hun er genial som 
startet turene til Hudøy!

Men tro ikke at det bare er barna som 
gleder seg til å møte Astrid på Hudøy. 

En av de anonyme sombrerogitaristene sier at 
«Astrid ER Hudøy». 

Rune, som var general før Hege, sier at Astrid er varm 
og raus og med et utrolig humør:  - Hudøy og Astrid er jo 
som brød og smør, som jordbær med fløte. Det er smil, latter, 
glede, fine unger, glade voksne. Heldigvis er tradisjonen med at 
aktivitets skolen blir med til Hudøy fortsatt levende. 

Lisa på fjerdeklassebasen sier at Astrid gir trygghet, omsorg og 
kjærlighet til barn og voksne.- Derfor er det vel ingen andre 
som kan ønske “velkommen til Hudøy” bedre enn Astrid! 

- Klemmen av Astrid på brygga er definitivt mitt favorittminne.  
Astrids kollega Henriette mimrer tilbake til i fjor, da sjuende 
trinn rocka hele Hudøy med låta «We were made for loving 
you, Astrid». - Astrid er jo selve dronningen av Hudøy.

Styret for Hudøyturen har, uten hell, 
forsøkt å rekruttere flere voksne til de 
eldste trinnene. I tillegg er mange voksne 
engasjert i styret, drift og forskjel lige 
grupper (redaksjon, mat, aktivitet osv), 
og uten disse engasjerte foreldre ville ikke 
turen vært den samme.- Vi må prioritere 
sikkerheten og ser oss derfor nødt til å 
endre sikkerhetsintruksen for årets tur, 
sier general Hege Støre.
 
Tiltak som implementeres
7.-trinnselever vil få utdelt elektroniske 

fotlenker. Da kan de 
voksne følge med på en 
app hvor de for skjellige 
elevene befinner seg. 
En mindre ulempe er at 
lenkene ikke tåler vann 
og alle badeaktivi teter, 

inkludert dusjing, vil derfor forbys under 
oppholdet. 
Av økonomiske årsaker vil 6.-trinn kun 
få manuelle fotlenker. Disse er noe tyngre 
enn fotlenkene til 7.-trinn (cirka 4 kg), 
men til gjengjeld tåler de vann. 6.-trinn 
kommer rett fra leirskole, og det antas 
at bading er avlegs. Hudøy er imidlertid 
omringet av gjørmebunn og fotlenken 

kan sette seg fast og synke. Bading på 
dypere vann enn eleven selv frarådes 
derfor. 
For 5.-trinn vil det beklageligvis, også 
som tidligere år, være påbudt med red-
ningsvest, men i år vil den måtte bæres 
konstant, også innendørs. Styret har 
undersøkt eventuelle  ulemper ved bruk 
av redningsvest i 4 døgn. Statistisk sett 
er fordelene langt fler enn ulempene. 
Ikke minst reduseres behovet for voksne 
betraktelig, og barna kan likevel løpe fritt 
rundt som de ønsker. 
For 4.-trinn vil det verken være tillatt 
med bading eller fri bevegelse på øya. Det 
er kjøpt inn halsbånd og løpe strenger 
for å kunne feste barna til huset de bor 
på. Det er satt opp kroker og kjet-

tinger på og mellom hvert hus hvor 5 og 
5 barn kan festes sammen med hengelås 
for lufting på dagtid. De voksne på huset 
kan selv bestemme om løpe strengene skal 
være påfestet hele oppholdet, eller om det 
eksempelvis skal være tillatt å sove uten. 
Om sistnevnte tillates anbefaler styret for 
“Aldri et år uten...”  at den voksne som 
snorker høyest får jobben som nattevakt 
ved utgangsdører. Fôring av barna kan 
av praktiske hensyn gjøres i skåler på 
bakken for å unngå unødvendig oppvask 
og rengjøring.

Eventuelle spørsmål rundt de nye 
sikkerhets rutinene kan rettes til Første-
hjelp- og sikkerhetsansvarlig Marne, på 
telefon 952 27 645.

Til årets Hudøytur er det 
dessverre alt for få voksne til 
å ivareta sikkerheten på alle 
trinn. Dette medfører noe 
omorganisering i forhold til 
sikkerhetsrutiner.

Endrede sikkerhetsrutiner for Hudøytur 2016

- Ekstra redningsvester fikk vi gratis fra et lager som måtte stenge grunnet søl av 
tran og fiskeolje. Noe lukt må påregnes, men redningsvesten er ellers i brukbar stand. 
forteller Marne Naper Nymoen

Øverst til venstre og venstre: 7.-trinns- 
og 6. trinns fotlenker. Til høyre:. løpe-
strenger (finnes i rød, lillagrønn og 
signalgrå)



Vi har spurt de minste   
førstereisende noen 
spørsmål før avreise: 
1. Har noen fortalt deg om hvordan 

det er på Hudøy? 
2. Hva gleder du deg mest til?
3. Skal du ha med deg en voksen? 
4. Hva er det viktigste du har med 

deg?

Fire av De som 

har flest 

år igjen

Mia Victoria Chanelle

Melina

Idun som er assistent i klassen har 
fortalt mye moro om Hudøy. Der 
spiser man masse godteri, har det 
gøy og har vannkrig. Jeg er litt redd 
for brennmaneter når jeg bader. Til 
Hudøy er det viktig å ha med seg 
regntøy, bamsen min som heter 
Bæ og kanskje 2-3 andre kosedyr, 
solkrem, solbriller og badetøy. 
Mamma skal være med til Hudøy. 

Storebroren min Edgar har fortalt 
masse om Kaptein Krok, den grønne 
mannen og om hulen. Kaptein krok 
ødelegger godteribordene…. 
Til Hudøy må man ha med seg tann-
børste, sommerklær og solkrem. Jeg 
tror det blir gøy og gleder meg mest 
til å spise godteri. Jeg reiser uten 
mamma og pappa, men storebroren 
min er med.  

Idun som er assistent i klassen 
og storesøsteren min Amelia 
har fortalt masse om Hudøy. 
Jeg har litt lyst til å ha med 
meg den store bamsen min, 
den som når meg til halsen, 
og 2-3 andre kosedyr… Det 
viktigste å ha med til Hudøy 
er redningsvest, klær, svøm-
mesko og medisinene mine. 
Jeg skal ha med meg mamma 
og pappa til Hudøy. Mamma 
skal bo sammen med meg. 

Jeg gleder meg aller mest til å ha 
vannkrig. Det har storebroren min 
Aksel fortalt at er viktig på Hudøy. 
Og så håper jeg at det blir masse 
fotball! Ellers vet jeg ikke så mye 
om Hudøy. Tror det blir gøy, og 
kanskje vi får badet også! Jeg skal 
reise sammen med mamma.

Simen

Lille Lise satt 
på bestefarens 
fang og spurte: 

«Skapte Gud meg?» 
«Ja», svarte bestefaren. 

«Skapte han deg også?» 
«Ja.» 

Lise så på bestefarens 
 rynker og skallede hode. 

«Da har han vel  
blitt flinkere  
og flinkere!»

Erfarne Hudøy- 
farere gir råd:
Mange turer til Hudøy har gitt 
jentene på sjette trinn god kontroll 
på hva som er viktig å få med seg på 
øya. De deler her i Hudøynytt sine 
beste råd med elevene som reiser for 
første gang. 

Astrid i 6a er ikke i tvil: 
-Bading! Bading er ekstremt viktig. 
Du bør ta deg et morgenbad, et mel-
lombad, selvsagt kveldsbad – og så 
må du bade mest mulig mellom alle 
disse badene. Men det er ikke bare 
når du bader at du kommer i kontakt 
med vann. Vannkrig er nemlig en 
viktig ingrediens i en hver vellykket 
Hudøy-tur. Vannkrig mellom barn 
og voksne er populært, og noen 
ganger mellom ulike kolonier. 
Rådet fra Ragna (6b) handler mer 
om hva du foretar deg i matsalen: - 

Nå har du sjansen til å leve på 
Sjokade i fem dager! Og 

glem ikke å stille deg tidlig 
opp i køen når 

det er godte-
bord på huset ditt. 

Det kan også lønne seg å 
stappe koppen eller posen 
du får til å hente godteri 

i mest mulig 
effektivt. 
- Andreklass-
inger på 
Hudøy bør 
også legge 
sjela si i å 
øve til sangkonkurransen, 
mener Idunn i 6d.  - Men det aller 
viktigste rådet er å kose seg og ha 
det gøy! Og husk å spille fotball og 
volleyball, sier Idunn. 

Sjetteklassejentene mener også at det 
kan være moro for de som reiser til 
Hudøy for første gang å sette av en 
dag til grundig sightseeing. 
-Kjærlighetsstien og Ja-benken må 
man se. Dessuten er det fint å se Det 
hule treet og lete etter Den Grønne 
Mannen. Et siste populært råd fra de 
erfarne jentene er å prøve å sette en 
rekord.  Gjerne en original en, bruk 
dine egne ideer!  

Fredrikke i 6a sier til 
slutt til Hudøy-debutan-
tene: -Det er også veldig 
viktig å slappe av. Hudøy 
er chill.

Fredrikke og Anne mener det viktigste på Hudøy er å ha det mest mulig gøy.

Bare min  
– Morgan Sulele 

Uptown funk  
– Mark Ronson

Can’t feel my face  
– The Weeknd Stitches 

Stressed out  
– Shawn Mendes 
&Twenty one pilots  

The final countdown 
– Europe

Beds are burning – 
Midnight Oil

Can’t stop the feel-
ing – Justin Timberlake

Arets 
lAter

Mor: - Hvor er karakterboka di? Per: - Jeg 
lånte den bort til Ole.  Mor: - Hvorfor det? 
Per - Han skulle skremme foreldrene sine. 

Så godt du lukter, Helge. Hva har du 
tatt på deg? - Rene sokker.

Har du hørt om hønene som hadde så 
høy feber at det bare kom kokte egg? 



Årets første rekord!
Edona Vejseli i 3A har siden i vinter 
laget 1000 papirbåter som planlegges 
sjøsatt på Hudøy. Håper de har fått 
plass på bussen!

HUDØYREKORDER 2016

BURSDAGER

Ashley i 4b blir 10 år!

Herman 

i 3D blir 

9 år!

William i 5c 
blir 11 år!

Ayaan i 3a 

blir 9 år!

Vi skal tilbake til Hudøy!
Like før avreise møtte Hudøynytt på tre åttendeklassinger 
som innrømmet at de var ganske triste. 

Johanne, Pernille og Lova ser frem til å bli Hudøyforeldre - en gang i fremtiden?

Refstad skole forberedte seg på å dra til 
Hudøy, og for første gang på evigheter 
skulle de ikke være med! 

«Vi var faktisk på Hudøy i sju år, fra 1. 
til 7. klasse. Derfor er det ganske rart 
ikke å være med i år», sier Pernille, Lova 
og Johanne. 

Hva husker dere best fra alle årene? 
«Traktorturen!», svarer de i munnen på 
hverandre. 
«Vi husker også Den Grønne Mannen. 
Og alle sangene vi lagde! Det var noen 
ganger litt slitsomt å lage dem, men det 
var veldig gøy å framføre. Vi vant to 
ganger!» 

Er det noe dere savner spesielt? 
«Vi savner hele følelsen av å være der, 
stemningen på øya. Også ble man så 
godt kjent med alle, siden man var sam-
men hele tiden.» 

Hva bør 7. klassingene tenke på nå 
som det er deres siste gang på Hudøy? 
«De må lage en dritbra fest, døgne og ha 
det dritgøy! Så bør de ta med seg dynene 
og legge seg ut på svabergene for å se 

på solnedgangen. Det er en kjempefin 
opplevelse!» 

Mens intervjuet går mot slutten, kom-
mer en 4. klassing forbi. Hun gir dem 
et tips: 
«Hvis dere vil på Hudøy, kan dere jo 
bare late som dere er foreldre!» 
«Det var en god idé», sier jentene. «I 
hvert fall skal vi ha barna våre på Ref-
stad skole hvis vi blir foreldre en gang, 
og da kommer vi oss jo tilbake. Men 
kanskje får vi nøye oss med å følge med 
på Hudøynytt på nettet denne gangen.»  

Nå må altså jentene belage seg på lange 
skoledager på Frydenberg, med mas om 
karakterer i stedet for å bade, leke, spille, 
skravle, le, spise god mat og ha det 
superdupert. 

Men hvilken karakter vil de gi Hudøy?
«Kanskje ikke en 6er, faktisk, for vi 
husker noen få kjipe ting også. Mulig 
det er 6 minus eller 6 til 5.  Eller kansk-
je 5 til 6? Nei, vi sier 6 til 5.» 
Tross alt toppkarakter, altså. Ikke over-
raskende! 

Note fra redaksjonen: 
Dette er et godt eksempel på en kreativ og ny rekord. 
Dette har vi ikke sett før og denne type nytenkning ser 
vi gjerne mer av. De yngste kan unnskyldes, men barna som er flergangs-
reisende setter vi i år høyere krav til med hensyn til hva vi aksepterer som 

rekord. Og husk: Det er lettest å sette en rekord på lørdag!

Vil du sikre deg å bli med på tur 
også neste år? Hudøystyret har 
ledige stillinger og valgkomitéen 

leter etter gode kandidater. Kunne 
du tenke deg å stille til valg, eller 
ønsker du å nominere noen: Ta 

kontakt med Tone Rogstadkjer-
net på Stranna/Vika eller Marian 

i redaksjonen!

Hudøy har alltid hatt et rikt dyreliv. Det finnes arter på 
Hudøy som ikke finnes andre steder i verden. Da Refstad 
skole er på øya hvert år mener redaksjonen at det er viktig 
at alle elever og foreldre er kjent med dyrelivet.

Kroknebbet brushane – er en antatt 
utryddet fugleart. Den var svært glad i 
barn og søtsaker og ble stadig observert 
i matsalene på Hudøy på jakt etter brus. 
Det ryktes at Kaptein Krok brukte neb-
bet til den sist observerte kroknebbete 
brushanen som krok.

Sjokoladerotte er oppdaget på 
Hudøy. Sjokoladerotta er en fjern slekt-
ning av sjokolademus og har de siste 50 
årene vært betraktet som utryddet i hele 
verden. Sjokoladerotta er et skadedyr 
som ødelegger melk og gir den lys brun 
farge. Alle som oppdager at melken er 
lys brun farge må si fra til hussjefen.

Okkupantmaur ble sist observert av en mamma på Sletta da 
maurene prøvde å bære henne ut av teltet. Okkupantmaur har 
en sørlig smak og er svært rik på proteiner. Den beste måten 
å bli kvitt dem er å spise dem. Årets nye rett på Hudøy er 
okkupantmaursuppe.

Badehettemåke er observert midt på øya og særlig i nærhet-
en av redaksjonen. Bade-
hettemåkene er nysgjerrige, 
stiller innpåslitne spørsmål 
og tigger mat rundt om 
på husene. For å holde de 
slitsomme badehettemåkene 
på ett sted og unna husene, 
bes alle om å levere dagens 
bakst i redaksjonen.

Sjeldne dyr på Hudøy

Visste du at...?
- Valencias spenstige målmann Santiago Canizares 
var tatt ut til VM i 2002. Men da han skulle pynte 
seg litt på badet en dag, mistet han en flaske etter-
barberingsvann på gulvet og skar seg på glasskåret. 
Dermed ble det ikke noe VM. 

- Barnsley-spiller Darren Barbard var ute i fem 
måneder, etter at han skadet kneet etter at han 
skled på kjøkkenet. Han hadde nettopp fått ny valp, 
som ikke var helt renslig ...

- Englands forsvarer Rio Ferdinand spilte så mye 
Playstation med beina på bordet at han fikk strekk i 
ryggen. Og landslagskeeperen fikk samme skade en 
gang han skulle strekke seg etter fjernkontrollen. 



Det er noen viktige regler 
på Hudøy, for at alle skal få 
et topp opphold må disse 
følges. Først og fremst: Vi 
er snille og hjelper hveran-
dre, og sier bare hyggelige 
ting! Husk også at voksne 
alltid må vite hvor du er, og 
at 2.-4. trinn alltid må ha 
rednings vest på nær van-
net. De andre reglene kan 
hussjefen eller en annen 
voksen fortelle om!

Regler på Hudøy

FRYDENLUND (2C+ 2D) 
Jens Nordby
Tel: 926 92 062

ØSTRÅT (2A + 2B) 
Elke De Brabandere
Tel: 403 85 249

SLETTA (3B+ 3C) 
Vibeke H. Eakin 
Tel: 414 58 052

LIA (3A + 3D) 
Samira Belmekki
Tel: 980 11 114

BUKTA (4B+ 4D) 
Anne Bente Gran
Tel: 402 43 540

STRANNA/VIKA (7.) 
Line Gropen
Tel: 957 87 065 STØA (5A + 5B) 

Trude Buanes
Tel: 920 26 515

NORDA (6.) 
Andreas Brekke
Tel: 472 59 927

HØGDA (4A + 4C) 
Elisabeth K. Knudsen
Tel: 906 90 671

ROA (5C + 5D) 
Eli Hanto Moen
Tel: 470 79 818

Hvem bor hvor og hvem 
er hussjef?
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Program
Lørdag:  
Ankomst og vannkrig.

Søndag:  
Fotballturnering 5. - 7. trinn 
på Gjøabanen. Husene på 2. – 
4. trinn oppfordres til å avtale 
fotballkamper seg imellom. 

Vannkrig. Latterkick.

Mandag: 
Oliaden. Startlistene blir delt 
ut på øya. Sangkonkurranse 
mellom husene, og vannkrig 
om man rekker.

Tirsdag: 
Fellesgrilling og knytting 
av vennskapsbånd. Volley-
ballkamper for voksne. Fot-
ballkamp 7. trinnsjenter mot 
mammaer, 7. trinnsgutter 
mot pappaer. Og vannkrig.

Onsdag: 
Vasking, rydding,  pakking og 
hjemreise

Påmelding til kamper:

Påmelding til fotballturnering 5. -7. trinn: Innen lørdag kl19.00 
til Inge Alme (928 86 086). Oppgi lagnavn og kontaktperson. 
Påmelding til volleyball for  voksne: Inge Alme (928 86 086)


