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Bilder på tørk

Matsjefens kone rydder opp Matsjefens kone rydder opp 
i sjokaderoteti sjokaderotet
Det er Sjokade-krise på flere av husene. 

Det er allerede Sjokade-krise på flere av husene. Maria og 
Othilie på Sletta kan rapportere om sykt kjiiip rasjonering 
og kun en brødskive med Sjokade til frokost i dag. Ashly 
og Lise synes det er sykt trist at det er tomt for Sjokade på 
Bukta, men legger til at det går greit med syltetøy også. Jo-
sefine synes ikke det var så farlig at det er tomt for Sjokade 
fordi hun spiser det hjemme hver dag. 
Matsjef  Sten tar ansvaret sitt på alvor og har i løpet av 

natten vært i kontakt med 
alle matbutikker i Vestfold. 
Dessverre kunne ikke butikkene 
dekke behovet til Refstad-elev-
ene. Men bak en hver drifitg 
mann står en enda driftigere 
kone. Matsjef  Sten har held-
igvis kontakt med en sjokade-
agent i Oslo som har klart å 
skaffe oss noen ekstra bokser. 

Stens kone og Hudøys egen 
supersjokinne Gøril kjørte i 
morgentimene i dag fra Oslo 
med bilen fylt av Sjokade. Gøril 
sier at det er sykt viktig at 

Reftadbarna på Hudøy får en vellykket frokost. Jeg skulle 
egentlig kjøre to jenter til Hudøy, men det kan se ut som 
om det ikke er plass til jentene i bilen og at de kanskje må 
bli igjen i Oslo… 

Redaksjonen er enig med super sjokinnen Gøril om at 
velferden til de Refstadbarna som er på Hudøy må prior-
iteres. 

Kontakt 
redaksjonen?
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Husk at redaksjonen kan 
smiskes med og 
bestikkes....

Hvor og når på Oliaden

• 2. til 4. trinn møter på Saghuset 10 minutter før 
start. Alle hus stiller med 5 lag. 

• 5. til 7. trinn møter på Bukta, presis. Vær forberedt 
på å bruke hodet, være nevenyttig, bli våt og bade 
i gjørme.

• For tider for de ulike lagene, sjekk Voksenheftet.
• Hudøynytt benytter anledningen til å minne om de 

oliadiske idealer: gøyere, galnere og grisetere!



Dag 2 på Østråt starter med brødskiver 
og vann til frokost. Ingen klager, selv om 
et par av smårollingene undres over hvor 
gårsdagens innsamlede godteri ble av. 
Hussjefen Elke forklarer enkelt og greit 
at man ikke gjør ting på den tradis-
jonelle måten her nede. Godteri spises på 
søndag, mandag, tirsdag, eller på onsdag 
for den saks skyld. Hvert fall ikke på 
lørdag!

Linda kommer med sjokkerende nyheter. 
I går kveld etter leggetid skimtet hun noe 
grønt på vei inn i matsalen. Og en sort 
mann med krok og hatt! 
Anna, May Amalie og Gave tenker det 
værste. Kaptein krok kan ha stjålet god-
teriet! Men hvordan klarer han det med 
en krok? Og blir man grønn av å spise 
snopet hvis Den grønne mannen har tatt 
i det? 

Utfallet viser seg å være både fantastisk 
og smakfult; alt godteriet er på plass og 
barna bader i søtsaker. En fin oppladning 
før vannkrig-oppgjøret mot Frydenlynd 
settes i gang. 

Badet i søtsakerBadet i søtsaker

Hudøyny   meldte i et  dligere nummer at Høgda 
hadde dekorert dassen sin med lys og plakater. 

Høgda er sykt opphengt i do/dass/wc/avtreden, 
altså toale  . Temaet for godteribordet er ikke 

overraskende - godteridass. Redaksjonen er im-
ponert over krea  viteten på huset. Vi har spesielt 

lagt merke  l jordbærsnøre mellom sjokolade-
musene og sjokoladefl ekkene på dopapiret.

MOT NORMALT? Barna på 
Lia (  l venstre) og Fryden-
lund fi kk smaken på det søte 
liv da godteribordene ble 
avduket søndag. Lørdagsgodt 
på en søndag er helt innafor 
 normalen på Hudøy.



Straff et sjette med seirende sorti
Stranna-Vika F.K. snudde kampen på mest dramatisk 
vis da de møtte Fighters til rent sjuendeklasseoppgjør i 
 finalen i den store fotballturneringen.    

«Football’s coming home», «Bønda ifra 
nord» og andre låter runget over anleg-
get, og med varmen og intensiteten som 
utspilte seg på banen, var det lett å tro 
at man befant seg på Camp Nou eller 
Wembley. Hele turneringen var preget 
av fint spill, og det eneste gule kortet 
som ble utdelt, kom som følge av at en 
gutt i pur glede kastet av seg drakten sin 
da han scoret et mål. Fra første spark på 
ballen var det stor stemning og fantas-
tisk innsats. Til noen utvalgte spillere 
vanket det premierer fra juryen, som for 
eksempel ved en strålende redning eller 
mange skårede mål på kort tid. 
Etter timesvis med tette kamper, der 
taklinger, pasninger, skudd utenfor og 
i mål, innkast, redninger og innlegg 
sto på menyen, var det til slutt to lag 
som delte 2. plassen på tabellen med 
like mange poeng og lik målforskjell. 
Sjuendeklasselaget Fighters og sjet-
teklasselaget Royal Norda måtte derfor 
møtes til semifinalestraffesparkkonkur-

ranse. Etter mange flotte straffer, var 
det til slutt Fighters som klarte å trekke 
det lengste strået, ikke minst etter glim-
rende keeperspill. «Ingen har noensinne 
aldri vært så nær som Royal Norda var 
i år», sa hovedkommentator Jan Petter 
Saltvedt entusiastisk. Jubelrop for 
Norda-laget runget ut i flere minutter 
etterpå.
Men det ble altså et rent sjuendeklas-
seoppgjør i finalen. Etter at Fighters 
hadde gått opp til 2-0 ganske tidlig, 
trodde mange finalen var avgjort. Men 
Stranna-Vika F.K. kom tilbake, fikk 
inn utligningen like før slutt og avg-
jorde straffesparkkonkurransen til sin 
fordel. Oppi buskene er vi ganske sikre 
på at vi så talentspeidere fra Bayern 
München, Real Madrid, A.C. Milan og 
FK Haugesund, og vi vet derfor med 
sikkerhet at de la merke til både gutter 
og jenter som de vil ta en nærmere titt 
på i løpet av de nærmeste årene. 

Stranna/Vikas entusias  ske manag-
er Vivian lyktes over all forventning 
med to lag i fi nalen.

Straff ekonk er en nervepåkjenning av de sjeldne. Her viser Norda 
Royal ekte lagånd og stø  er hverandre før lærkula skulle se  es 
mellom stengene. Så enkelt - og så vanskelig.

Helene på Norda var en 
av mange som tok en 
“Hudøyta   s”.

Stranna/Vikas entusias  ske manag-
er Vivian lyktes over all forventning
med to lag i fi nalen.

Straff ekonk er en nervepåkjenning av de sjeldne. Her viser Norda 
Royal ekte lagånd og stø  er hverandre før lærkula skulle se  es 
mellom stengene. Så enkelt - og så vanskelig.

av mange som tok en 
“Hudøyta   s”.



Batalje på Bukta
Knallharde taklinger, feberredninger, eksemplarisk samspill 
og gøttsing av en annen verden. Det var noe av det publi-
kum som benket seg på Bukta fikk se da fjerdeklassingene 
fra Høgda kom på besøk i det vanvittig mange betegner 
som en sportsbegivenhet av de sjeldne. Lenge var det jevnt, 
før  gjestene til slutt tok seieren. Etterpå var det de voksnes 
tur – og her sørget aktivitetssjef  på Bukta Therese for at 
huset fikk revansje. De grusa Bukta 5-3 ifølge Hudøynytts 
helt nøytrale kilder.

Steike bra turnering!
Årets fotballturnering ble stang inn for arrangørkomiteen. Vi 
har trillet terning og det ble 6! Det sier Hudøynytts sportsanker 
Always Owngoal i en kommentar. Skepsisen og skandalefrykten 
har vært stor i forkant, da det er en kjent sak at et flertall av de 
voksne som sto for årets sportslige høydepunkt er blodfans av FC 

Liverpool. Men i dag kunne både spillere, støtte-
apparat og fans storkose seg i sola i en stemning 
som var helt sykt god, kommenterer Owngoal. 
Hudøynytt vil særlig rose innføringen av nye priser 
til enkeltspillere underveis i turneringa. Dette bidro 
til å heve det allerede skyhøye prestasjonsnivået på 
Gjøa-banen. Vi gratulerer!

Finalelagene, (beg-
ge fra sjuende trinn)
i forbrødring og 
forsøstring

helt nøytrale kilder.Gjøa-banen. Vi gratulerer!



I går avslørte 2. klassingene 
at Helga von Taskenspieler og 
hennes assistent Vera Klumz, i 
samarbeid med Kaptein Krok, 
har en plan om å grave opp all 
meitemarken på Hudøy for å 
bruke det i sin Makkemotor for 
å lage Superbiodiesel til Kaptein 

Kroks sjørøverskip. Søndag reiste 
de rundt på øya for å få hjelp av 
barna til å samle inn makk. Her 
er de fotografert på Høgda. Frk. 
Klumz benyttet forøvrig sjansen 
til å se seg om etter et kjæreste-
emne, men så ikke ut til å få noe 
napp.

Kamp om Kamp om 

Hudøy-barnas støtteHudøy-barnas støtte
Samtidig reiser Fr. Else og de andre -Elsene fra 
framtiden rundt for å få barna til ikke å grave opp 
makken. – Hvis makken forsvinner fra Hudøy vil 
jorda bli ødelagt, og alle blomstene og trærne på 
Hudøy vil forsvinne. Hudøy vil være ødelagt for 
all tid! Forklarer -Elsene, godt beskyttet av Sekret 
Agentane.

Vera Klumz spør 
om Refstadbarna 
kan hjelpe henne

Sykt bra dans på LiaSykt bra dans på Lia



Makk ‘a rena muvs
1 2

3 4

5 6

7 8

Vi har gått rundt hele øya og vært på det høyeste punktet på leiting etter 
makk og makkmotoren forteller Torbjørn, Oskar, Bendik, Vemund fra Norda. 
Vi har ikke sett noen meitemarker, men en stålorm, forteller guttene i det de 
drar ut igjen på videre leiting. 

På jakt etter makkmotoren

Fr. Else og «Blomsterbarna» har laget en dans for å redde Hudøy og resten 
av jorda fra den ondskapsfulle Kaptein Krok og den selvoppta  e Helga von 
Taskenspieler og hennes assistent Vera Klumz. Her er muvsene 

1) STOPP, ikke ta
2) MAKKEN
3) NEI
4) TEIT

5) UFF – mage
6) MAKK i rompa
7) MAKK i bena
8) DAB – og snu

Sjærstepar på 
sjærlighetsstien

Roman  kken blomstrer 
på Hudøy, og tradisjonen 
tro er det mange par som 
tar seg en svingom på 
Kjærlighetss  en på Bukta. 
Her ser vi Ida og Fredrik og 
Uma og Oscar, begge fra 
Høgda, nyte skogens ro og 
hverandre.
Høgda, nyte skogens ro og 
hverandre.



påkledde sannhet 
De 761 deltakerne på årets Hudøytur vil til sammen ha 
med seg 3044 par sokker, i tillegg til de 761 parene de 
har på beina ved ankomst. 
• Rundt 40 prosent av sokkene vil være produsert i 

Kina. Av disse vil 1369 par komme tilbake til fast-
landet ubrukt, da i gjennomsnitt kun 10 prosent av 
guttene kommer til å skifte sokker i løpet av turen. 

• Hvis alle lakenene fra Refstad skoles barn og voksne 
legges ved siden av hverandre vil de dekke 1369,8 
kvadratmeter. 

• De fl este av disse vil være i bomull. Men visste du at 
det fi nnes 25 ulike typer bomull? 

• Legger vi alle madrassene oppå hverandre blir det en 
114 meter høy stabel.  Den som ligger der oppe ligger 
nesten like høyt som om det var på taket av Oslo 
Plaza. 

• I Guiness rekordbok er det slått fast at rekorden i 
madrass-domino, altså at man stabler madrasser 
som dominobrikker og utløser en madrassdomino-
eff ekt, er 1001. Rekorden ble satt i 
Kina i 2012. 

• Minst 400 meter med tannkrem 
kommer til å bli brukt i løpet av de 
fem dagene. Hver eneste dag vil det 
gå med 121.760 liter vann til dusjing.

• Krabbefi ske er en kjær hobby på 
Hudøy. Antall krabber som må tåle 
en luftetur og bøtteopphold er 745. 

• Tirsdag er det klart for fl etting av 
vennskapsbånd på sletta ved Roa. 
1980 meter broderitråd vil gå med til 
båndene.

• Her på Hudøy blir det foretatt omlag 
3805 dobesøk per dag. 

• Hver eneste voksen på Hudøy slipper 
ut mellom 0,5 til 2 liter gass daglig, 
noe som gir luftavgang bak omtrent 
10 til 25 ganger daglig. Her er det 
noe som ikke stemmer, da man nor-
malt går på do tre til fem ganger om 
dagen. Hudøynytt overlater til barna 
å undersøke hvordan dette henger 
sammen.

Hudøy, den 

Rekordstor seng  
på Bukta, med 
hele 35 dyner 
oppå hverandre? 

Er det prinsessen på erten sin, 
eller prinsen på steinen sin, spør 
Eira, Amelia, Stella, Thea, August, 
Eliza, Preben, Benjamin, Maria og 
Billy.



100 år med feriekoloni
I år ferier Hudøy 100 årsjubileum som feriekoloni. Den første 
feriekolonien i 1916, var for fattige barn. I gamle dager ble alle 
barn som kom til Hudøy veid og sjekket for lus. Det var viktig 
at barna la på seg.  Alle barna måtte hvile hver dag etter middag 
kl. 12.00 for å utnytte seg bedre av maten. Da det ble slutt på 
veiingen gråt de gamle bestyrerinnene. Hvordan kunne de nå vite 
at ungene trivdes?

Feriekolonien Stiftelsen Hudøy ble etablert i 1990 og drives av 
Oslo kommune og Kirkens bymisjon. Sommerleiren er for 2.-9. 
klassingene. Målet er å gi ungene gode sommerminner og det vil 
feriekolonien gjøre gjennom å gi ungene 

1) god forpleining som super 
mat, helsetjenester og en ren 
feriekoloni, 2) gøye aktivi-
teter som ungene kan drive 
med om de vil, og 
3) gode relasjoner mellom 
barn og barn og voksne, 
forteller Finn Edvin.
Hvert år søker omtrent 2600 
unger om å feriere på Hudøy, 
men kun omtrent 1650 får 
delta. Det er kjempepop-
ulært å delta på Hudøy og 
det er enkelt å rekruttere 
flinke voksne til jobben som 
leder på sommerleirene.

Fri fl yt av sjokoladepålegg
På Camp Hudøy er det fri flyt av sjokoladepålegg. I løpet av 
sommeren går det 1500 bokser med Nugatti og Sjokade. Det 
er omtrent en boks sjokoladepålegg per deltaker. Dette betyr at 
barna på Hudøyleiren spiser mer sjokoladepålegg enn Refstad-
barna. Redaksjonen oppfordrer Refstadbarna til å spise mer 
sjokoladepålegg.

Finn Edvin Brøndal er daglig 
leder på Hudøy og sjefen når 
Refstad skole ikke er på øya.

I 1639 ble Anna født på Hudøy, hun 
forlot øya og giftet seg med en sjømann 
bosatt på Hulbak på Tjøme. Dette er 
mine tippoldeforeldre 13 generasjon-
er bakover i tid, sier Marian. Etter litt 
granskning har vi funnet ut at det trolig 
kun var en gård  på øya på 1600-tallet, 
og den lå der Åsly befinner seg nå. - Det 
kan ikke være tilfeldig at i løpet av mine 
år på Hudøy har jeg flest overnattinger nettopp på Åsly, smiler 
Marian. 
14. generasjon, Viggo og Lise har flyttet til henholdvis Norda 
og Bukta i år.

Tilbake til røttene



Foreløpig er det ingen brudd på Hudøy, hverken av den ene 
eller andre sorten. Men minst sju elever har eller har nettopp 
hatt gips på armen. Noen eksempler er avbildet her: Vera på 
Høgda falt i full fart på rullesko, Hermann på Lia ramla av 

sykkelen og Axel på Sletta ble 
taklet hardt i en fotballkamp. 
Men det ser ikke ut til at 
aktivitetsnivået er lavere av 
den grunn. Gipsede barn er 
observert i full vannkrig, på 
svømmetur, under fotballkamp 
og i diverse andre aktiviteter. 
En voksen etterlyste søndag en 
hårføner, i et desperat forsøk 
på å få tørket en gips som ikke 
burde vært våt. Men sola har 
vært som en føner hele dagen, 
så sannsynligvis ble dette ord-
net av seg selv.
Hudøynytt har ringt gipstelefo-

nen, og de anbefaler følgende syke meny for barn med brudd: 
knekkebrød, fish n’ gips, potetgips, , fiskeskinne, gipsgelé, 
knekk, Crispy, gipsotto, sprøløk, wienerbrot og, gipsbærs-
yltetøy.

Gipsi kings and queensGipsi kings and queens

AKSEL:
1. Jeg har spilt volleyball og bordtennis. 
Også besøkte vi Kaptein Kroks øy!
2. Besøket  l Kaptein Kroks øy.
3. Nei, ingen  ng!

FIRE GUTTER FRA LIA 

KRISTIAN:
1.  Jeg har spilt fotball og volleyball, ha   
vannkrig, badet og mye, mye mer.
2. Hudøy er best! Jeg vil aldri dra herfra! Jeg 
gleder meg veldig  l Oliaden. 
3. Nei, jeg savner ingen  ng!

ELLIOT: 
1.Vannkrig.
2. Godteribordet!
3. Det var li   lite godteri, så jeg savner mer 
av det.

ESKIL:
1. Vi har spist og få   beskjeder. Så har vi spilt baseball og 
volleyball, og ha   vannkrig.
2. Jeg synes det var veldig gøy å se på fotballturneringen. 
Gleder meg  l å bli med om to år!
3. Vet ikke. Kanskje bi  eli   mamma?

1. Hva har du gjort på Hudøy  l nå?
2. Hva har vært best  l nå?
3. Er det noe du savner?



Elliot fyller 9 år i dag. 
Vi gratulerer! Husk å heie 
ekstra på ham på Oliaden.

Emma R i 5D på Roa er den eneste som ikke har 
få   seng og som må sove på madrass på gul-
vet. Hudøyny   har  lbudt Emma plass utenfor 
Redaksjonslokalet, som et lite plaster på såret…

Vekket gamle minner 
Det snakkes om et kjærestepar på Hudøy … som har 
vært sammen i fem år! Astrid Selmer & Julius Tvete har 
vært kjærester i fem år. Dette måtte Hudøynytt selvsagt 
høre mer om. Det passet dermed perfekt å besøke 
Stranna/Vika i dag når de skulle ha «Mimrekveld». 
Du får kan hende høre mer om Astrid & Julius i neste 
nummer av Hudøynytt.
Hanne Westgård har sammen med an-
dre foreldre på syvende trinn planlagt 
en mimrekveld på klassens siste tur til 
Hudøy. Alle foreldrene har sendt inn 
bilder fra alle syv årene, og det er rig-
get opp prosjektor så alle kan mimre 
om alt de har opplevd på Hudøy. Alle 
Hudøylåtene er også med. 
Hva er så de beste minnene Hanne 
Westgård, Berit Sjøvik og Per-Arne 
Hellarvik kunne fortelle? Det aller 
første året stod alle barna og forel-
drene utenfor Østråt i øsende regn. 
Nå på siste reis til Hudøy, så bader 
både store og små seg i sol og sjøvann. 
Det blir nevnt at da barna gikk på 
5. trinn, så var det uvanlig mange 
kjærestepar. Berit skyter raskt inn at 
alle paret seg den sommeren … Ellers 
er det krabbefiske og at barna vandret 
ut i vannet med et oransje skinn fra 
flytevestene som blir husket. Da barna 

bodde på Norda på fjerde trinn, så var 
det også litt action i tørkerommet. Bak 
alle håndklærne gjemte barna seg for 
de voksne og tørkerommet ble døpt 
Klinerommet …
Hanne sier hun er så glad i Hudøy 
og alle minnene at hun faktisk kunne 
tenke seg å flytte til Hudøy. Hudøyny-
tt har en følelse av at Hudøy kanskje 
ikke blir det samme uten foreldre og 
barn fra Refstad skole ...
Helt på slutten av intervjuet, så 
kommenterer Per-Arne at han husker 
også at det var visse lyder fra badet på 
Høgda en deilig sommernatt på Hui. 
Badet var nettopp pusset opp, og alle 
som har vært gjennom en våtroms-re-
habilitering vet at det blir ymse lyder 
når nye rør møter gamle rør.
Hudøynytt takker for innlevelse og 
overbevisning på Mimrekvelden på 7. 
trinn. 

Det har vært urovekkende 
s  lle på Stranna/Vika det 
siste døgnet, og beky-
mringsmeldingene har 
 kket inn  l Hudøyredaks-

jonen. Vi bestemte oss 
for å sjekke ut ryktene og 
utsendte journalist meldte 
 lbake om bekymringsfulle 

observasjoner… Det var 
klin umulig å få noe klarhet 
i hva som skjer på Stranna/
Vika, men det er helt klart 
at det brygger opp  l noe i 

nær frem  d. Hva de  e er vil  den vise, og Hudøyny   
kommer garantert  l å avdekke mulige sensasjonelle 
nyheter!

Rett før trykking

Sent men godt!Sent men godt!
I nattemørket ankom de siste Refstad-elevene til 
Hudøy. «Endelig er alle kommet», sier Astrid i det hun 
klemmer Alice, Helena, Lina, Mia og Kristoffer.



REKORDER OG ANNA DROPSREKORDER OG ANNA DROPS

Maria og Oda R fra Stranna/Vika tok en kon-
gle-ruskenaksjon i skogen mellom si   eget hus 
og Bukta. Med god hjelp fra fl i   ge  erdeklass-
inger samlet de mange hundre kongler, godt og 
vel en halv søppelsekk full.

Jenter fra 3B og 3D har  lbragt de siste ukene 
med å lage over 1000 papirbåter. Her viser Ma-
rie, Kirs   Ingeborg, Salma, Kris  ne, Lonora og 
Ella på Lia fram li   av utvalget. Redaksjonen er 
mek  g imponert over arbeidet deres!

Sigrid på Roa (i Arsenaldrakt) 
sa  e ny Hudøy-rekord da hun 
scoret i en gruppespillkamp 
e  er 17 minu  er. Her sammen 
med Ella.

529 ganger klarte Kasper og Mar  n på Roa å 
sende pingpongballen fram og  l  lbake.

De er ikke le  e å få øye på, der de glir i e   med 
terrenget. Jonas og Tomas på Høgda har dannet 
Hudøys egen paramilitære gruppe, kalt Hudøy 
Army. De to geriljainfanteristene er utstyrt med 
avansert samband og uautoma  serte vann-
pistoler.

På Frydenlund i går var rollene by  et totalt om. Mens de voksne sprang rundt 
og hadde full vannkrig ordnet barna opp og laget maten. Voksne på andre hus 
er allerede vanvi   g misunnelige på de  e nye og utradisjonelle oppleggget, og 
varsler studieturer  l Frydenlund i store antall. 

Ask på Østråt viser stolt fram hullet 
der det en gang sa   en tann.

Amelia på Bukta har mistet en melket-
ann. Så spørs det hva tannfeen her på 
Hudøy fyller glasset med!


