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Bilde av
absolutt ALLE

Rekordstor

på siden etter neste

bortsett fra de som ikke ville

du bør ha skjønt det nå

midtsidegrillfest

General-takk
Tusen millioner takk for fantastiske og herlige år på Hudøy.
Dette er min aller, aller siste tur til Hudøy med Refstad
skole. Helle begynner på ungdomskolen og jeg slutter som
Hudøygeneral. Utrolig vemodig, samtidig som det gir meg
anledning til å mimre tilbake til alt det fine som har skjedd
på Hudøy.
Vi er sååååååååååå heldige! At vi får dra til
Hudøy i fem dager med denne gjengen er
unikt. Vi er den eneste skolen i verden som
gjør dette. Vi blir kjent på tvers av klasser,
både barn og voksne – dette gjør noe med
nærmiljøet vårt. Jeg er helt sikker på at det
skaper et tryggere sted for oss alle.
Og alt det morsomme vi gjør på Hudøy.
Bading, krabbefiske, oppdagelsesturer på
øya, nye vennskapsbånd knyttes, spiser
deilig mat, Oliaden, kreative godtebord,
egen avis bare for oss hver eneste dag, vannkrig, kakebaking, fotballturnering, Kaptein
Krok & Else, traktortur i pysj for 2-klassingene, grilling, volleyballkamper og ikke
minst det avsluttende året for 7. klasse med
døgning og århundrets fest.
Tusen takk til alle foreldre som er med og
gjør dette mulig – uten dere hadde vi ikke
hatt mulighet til å gjennomføre dette. Dere
lager mat, plaster, planlegger, leker og har
omsorg for alle barna. Jeg er så syyykt stolt
å være en del av dette miljøet.
Jeg gjør som 7. klasse og overleverer
stafettpinnen & ansvaret for Hudøy til deg
som skal fortsette her i mange år til. Måtte

Høgda øverst

Transportgjengen er trolig de
som farter mest rundt på Hudøy.
Dermed har de et solid datagruntagrunnlag når de kårer si favorii hus.
rvel) …
Og vinneren er (trommevirvel)
syykkt
Høgda! Vi i redaksjonen er sykt
migre oss
misunnelige og prøvde å smigre
n som et
inn på lista i siste liten. Men
ikke navngi medlem av Transport
u alte: Vi kan jo ikke spise alle
steder vi er innom. Da blir vi jo aldri
ferdige!

du fortsette å nyte øya og ta vare på alle
opplevelsene som den gir deg.
Jeg tar med meg mange varme og herlige
minner for resten av livet fra øya med Refstadgjengen.
Hilsen Hege, eks-Hudøygeneral

Redaksjonen bøyer seg i støvet:
– Vi takker voksne og barn på Hudøy som har ta så godt imot
oss hver gang vi har kommet syklende på jakt e er nyheter.
Smilemusklene har vært i bruk i alle døgnets våken mer.
– Barna som har oppsøkt oss dlig og seint med de mest utrolige
ps og rekorder – eller bare for å gi oss en kos.
– Gu a på Roa som startet med bordtenniskamper så dlig hver
morgen utenfor redaksjonens soverom at det ikke var noe problem at vi hadde glemt vekkerklokke
– Alle som har foret oss med deilige kaker, vafler, pizzasnurrer og så
borte er. Og en takk l Støa som forsynte oss med grønnsaker og
frukt så vi ikke utviklet skjørbuk, og Eskild på Sle a som har kommet med fantas sk kaﬀe.
– De på Lia som har sa fram kaker og frukt l avisbudet
– Ak vitetsgruppa som organiserte Kodak-øyeblikksdagen på Oliaden for oss i redaksjonen. Antall gode mo ver var ubegrenset, så
moro var det!
– Strøm-Larsen for leveranser av kjø i alle fasonger l redaksjonens
kjøleskap. Nok l å me e en bataljon på vinterfel og!

Snorbilder for å holde ut til neste gang

Fotballkamper på Roa-banen:

Alle ﬁkk sin straﬀ(e)
Til lyden av Champions League-hymnen
og leiende på maskoter gikk mødre-laget
og 7. klassejentene inn til første kamp på
Roa-banen.
Nervøsiteten var til å ta og føle på, og fra første spark på
ballen var det tydelig at dette kom til å bli en tett og jevn
kamp. Mødrene kom best i gang, men likevel var det jentene
som tok ledelsen 1-0 og senere økte til 2-0 før pause. 2-1
kom like etter pause, og det var ingen ringere enn general
Hege som sto for reduseringen for mødrene. Så kom kampens kanskje mest dramatiske situasjon, da en ikke navngitt
spiller på mødrelaget ikke hadde fått med seg at lagene byttet
side i pausen, og dermed satte inn et nydelig mål bak egen
keeper. 3-1 til jentene. Samme ikke navngitte spiller fikk
senere sjansen alene mot motstanderens keeper, men det
var ikke like lett å score i det andre målet. Mot slutten av
kampen rant likevel målene inn begge veier, og da dommeren
blåste av, sto det 4-4. I den påfølgende straffesparkkonkurransen var det mange bom, men til slutt satte Liv inn den
siste straffen. 7. klasse vant!
Neste kamp sto mellom fedrene og 7. klasseguttene. Her
var tempoet om mulig enda høyere og taklingene helt klart
farligere. Gutta tok ledelsen 1-0, men så rant det inn andre
veien. Redaksjonen glemte å skrive ned når det var pause,
men vi tror det sto ca. 1-4 på det tidspunktet. I andre
omgang ble det veldig mye usportslig oppførsel fra fedrene.
Kampen dro ut, og de voksne mistet minst fire spillere på
grunn av rødt kort. Også her endte kampen uavgjort, 6-6.
Nok en straffesparkkonkurranse! Den første straffen fra
fedrene var så dårlig, at dommeren valgte å gi gult kort til
mannen som skjøt. Gutta klarte seg mye bedre, og vant til
slutt 3-2. Hudøynytt gratulerer 7. klasse! Vi vet at talentspeiderne fra utlandet måtte dra hjem før Rygge flyplass ble lagt
ned, men mannen fra FK Haugesund var her fremdeles. Det
er han som ligger i det blåe og hvite teltet nedenfor det huset
ved siden av der hvor måkene fant en halvspist hamburger.
I en bonuskamp spilte fedrene mot REA-ansatte, og her var
det ingen som klarte å få mål. Dermed måtte dagens tredje
straffesparkkonkurranse arrangeres, og denne gangen var det
fedrene som stakk av med seieren.

Free Volley!
Ryktet forteller at foreldrene fra 2.-4. klasse, med sterk representasjon fra Lia, vant volleyballturneringen. Blant annet så jyplingene fra REA ut l å være mest interessert i å lage sandslo ,
og ble knust 25-13.

Clinique Bukta

Gjørmen på Hudøy skal ha spesielle egenskaper for å
lokke fram den indre skjønnheten. Jentene på Bukta er
miljøbevisste, og tok i bruk gjørmehullet etter de eldre
barnas Oliade som sitt eget private spa. Hudøynytt ser her
potensialet til en lukrativ virksomhet for Refstad-barna. I
Hollywood betaler fruene tusenvis av kroner per centimeter av kroppen de får behandlet med slik gjørme. Men i
motsetning til Hollywoodfruene dusjer ikke Bukta-jentene
etter spaet. Gjørma (i alle fall det meste av den) skylles
oftest av i neste vannkrig.

Søtt på Sletta

På Sletta trodde man lenge at pappa Odd Harry hadde
stukket av med alt godteriet i kjellerstuen under teltet
sitt. Men tirsdag morgen var det endelig Sletta-gjengens
tur til å stappe i seg søtsaker.

Marerittaktige tilstander på
Roa

Det finnes sikkert tusen grunner l at
foreldrene på Roa valgte siste dag på
Hudøy l godteridag. Det var nok derfor det tok sin d. Mens alle
de andre barna på Hudøy har ha lykkelige dager, så har barna på
Roa få kjenne skuﬀelsen i magen ved hver morgen og l hvert
mål d. Men i dag var endelig dagen kommet. De fikk beskjed om å
s lle opp og forven ngene var skyhøye. Så da rektor, assisterende
rektor og en søt dame som heter Kari kom rundt hjørnet og sa hei
alle sammen, så begynte flere av barna å grine av skuﬀelse ...
De e gikk fort over da det likevel ble godtebord, i samme øyeblikk
som opptøyene som holdt på å eskalere.

Spøker det på
Østråt?
Noe merkelig har skjedd på et rom på
Østråt! Jenny, Alysha, Tuva E og Sofie fikk
sjokk da de kom på rommet sitt tirsdag
formiddag.
En fremmed vannflaske lå i senga til en
av jentene, Sofie sin dyne var lagt OVER
veggen og en apekosebamse uten eier lå på
gulvet! Dessuten var to hårbørster sporløst
forsvunnet på naborommet.
Kan det ha vært Kaptein Krok eller damene
hans som hevnlystne fremdeles befinner seg
på øya?

Syvende overrasker femte med fest
Femteklassingene på Roa fridde l syvende og sang
«Vi er klar for fest» på sangkonkurransen i går, men
fikk ingen respons. Før… syvende plutselig… dukket
opp på Roa og inviterte femtetrinn l fest med en
enorm drøyt syk formidabel drabelig pose med
popkorn.

“Syvende er kuuul!!” Nora kommenterer at det er “kjempegøy å
bli overrasket”. Det er veldig fint
med denne festen selv om vi ikke
får delta på «the real party», smiler
Fabian nynnende på «Vi vil ikke dra
hjem. Vi vil bare, bare bli igjen!»

3 kjappe på Sletta
1. Hvem ville du helst vært av Kaptein Krok og Den grønne mannen?
2. Har du opplevd noen form for kjærlighet her på øya?
3. Hva er årets høydepunkt her på Hudøy?

Johannes:

Hedda:

1. Den Grønne mannen siden han redder
Hudøy fra Kaptein Krok.
2. Ja, med kjæresten min Iselin, vi har
vært sammen i nesten et år.
3. Grillingen er årets høydepunkt, har
kost meg og hatt det gøy hele dagen.

1. Den Grønne mannen, siden han tar vare på
øya vår.
2. Ja, men har fått det lenge fra kjæresten
min Milosz.
3. Kanskje badingen?

Olai:
1.
2.
3.

Den Grønne mannen, han er mye sprekere
enn Kaptein Krok.
Har fått en del kjærlighet fra Alma.
Sangkonkurransen, 7. klasse var så flinke.

Edda:
1. Den Grønne mannen,
han prøver ikke å
ødelegge øya som Kaptein Krok gjør.
2. Ja, har laget vennskapsarmbånd med
Edvard, Sondre D og Julia.
3. Badingen og at jeg har hatt det så gøy.

Nattens dronninger
Først kom Sekret Agentane, deretter en horde av
hvitkledde 7. klassinger gjennom skogen. 6. klasse
skulles kidnappes til party på Stranna og Vika!
Helt siden i fjor på denne tida har barna gledet
seg. Sjuende til å holde fest, sjette til å bli invitert.
På vei ned til Norda var det ingen av de eldste som
brydde seg om at Høgda-jentene hang ut av vinduet og ropte at de ikke fikk sove. Fra traktoren
kom feite basslyder, røyk og lys. Sektret Agentane
hjalp til med å hanke inn sjetteklassingene. Da
traktoren snudde og på vei tilbake kunne alle se
plakater med bilder av gråtende øyer.
Tilbake på Stranna og Vika var området gjort
klart. Langt over hundre barn festet til langt over
midnatt, mens voksne bidro på ulikt vis. Alle fikk

og konger
både spise og drikke. På voksenmenyen sto
chilisuppe, på barnemenyen popcorn, sukkerspinn, potetgull, frukt- og marshmallowspyd
og annen sunn kost. Dagens drikke var kaffe
og te til dem som liker sånt, og «Fire blood»
og «Sur kjerring» til de andre. I det siste
utgave av Hudøynytt blir gjort ferdig, kan
vi fremdeles høre musikk fra festen, og lufta
dirrer av positiv energi. Sannsynligvis møter
avisbudet på noen som døgner på sin ferd
rundt på øya i morgen grytidlig.
Den årlige festen er et fantastisk rituale i slekt
med bryllup og gravferd, og dette gjentas på
Hudøy år etter år etter år. Avskjed for de flotte
sjuendeklassingene – nå er sjette snart eldst.

Vennskap, spill og grill

Musikken dundrer over
gressletta ved Roa. Grillrøyken ligger lavt.
Været er upåklagelig, myggstikkene
klør og en duft av deilige burgere fra
Strøm-Larsen brer seg over området.
Store og små gumler i seg den ene
burgeren etter den andre.
Etterhvert ble en oransje sementblander trillet frem. Matgruppa fyller
på med fløte, vanilje og tørris. Tydelig
glede er å lese i ansiktene da generalen
informerer om at alle kan spise så mye
is de vil. Hudøynytt er informert om
at dagens rekord er åtte kopper is.
Matsjef Sten kommenterer at dette
tyder på at isen er god. Helseansvarlig
Marne håper at den store mengden is

som er fortært i dag ikke får følger i
løpet av natten. Hvem kan vel tro at
dette er avskjedsgrillparty for Refstad-elevenes fem fantastiske dager på
Hudøy.

Tvinnet, knyttet og surra
vennskapene inn
Tradisjonen tro kunne venner finne tråder i vakre farger og lage bånd
som minner om hvor fint og viktig gode venner er. Dette spesielle
Hudøy-håndarbeidet er særpreget av at absolutt alle kan drive med det.
Store gutter fra sjuende, små gutter fra andre, mammaer og andre jenter.
Båndene bør sitte på til de slites av av seg selv. Da vil det fortsatt være et
fantombånd rundt armvristen som minner deg om vennskap og Hudøy.

.

7.

Sivert Aamold Støylen i 2b
fyller 8 år i dag. Han får feiret
både på Hudøy og hjemme og
er derfor dobbelt så heldig!

Toppmøte på Hudøy
I dag har Hudøy hatt storfint besøk. Rektor Magnus,
assisterende rektor Kjetil og avdelingsleder Kari har
vært innom alle koloniene på øye. Rektor kunne noe
overrasket konstatere at« det er jo glade barn og voksne
overalt!».
Generalen understreker at rektor og alle ansatte er velkommen på neste års
Hudøytur, og utfordrer dem til å ta med seg telt og overnatte sånn at de med
selvsyn kan se hvor godt det er for ungene å oppleve Hudøy.
Et av mange høydepunkt for skoleledelsen var at de fikk være med på festen
da sjuende besøkte femte på Roa. Her er det nok av tips å plukke med seg til
lærernes egen sommeravslutning!

Mille passer på
at Julia får nok å
spise

Hudøyny har
en sterk følelse
av at ingen av
barna har savnet
skolen mens de
har vært her. Men
da lærerne på 5.
trinn dukket opp i
enden av enga på
Støa, så klikket det
for flere av barna.
Gleden og et
hjertelig gjensyn
med lærerne Marita, Mariken og Julia var like høy som
den rekordstore vaﬀelstekingen på hele 180 vaﬀelplater
som barna på Støa har stekt. Det er ingen tvil om hvem
som er utpekt som heltene l 5A og 5B.

Ulrik kan rapportere om at Mathias ble li
ivrig med balltreet og kom i skade for å skade
seg selv. En gedigen Donaldkule er på vei, og
balltreet fikk så vondt at det må e legge seg i
ak vitetskassen og hvile l neste år.

Aldri et år uten!
Har du fått smaken på Hudøy-tur?
Stiftelsen Aldri et år uten... drives
av foreldre, og det trengs alltid flere
for å få til årets store happening for
Refstadbarna. Har du som voksen lyst til å bidra, til å være med
i en av gruppene som får hjulene
til å gå rundt i dette merkelige og
vidunderlige maskineriet som er
Hudøy, ta kontakt med styret i
Stiftelsen. Du finner mer info på
aldrietaruten.org. (Synes du det ble
for få bilder fra ditt barns koloni? Da kan vi anbefale en plass i
redaksjonen! Red. anm)

Aller siste rekorder på Hudøy 2016
Sawera på Stranna/Vika har
sa ny kroppsautografrekord.
Over 40 av folka på huset har
signert på armene hennes.

Norda s lte på fellesgrillingen med denes
største BigBurger. Vi tør
ikke spekulere i hvordan
det gikk da denne skulle
snus!

Hussjefen på Sle a rakk så
vidt å få inn ps l redaksjonen om at Craig hadde mistet
en tann. Vi stoppet pressen,
og fikk meldt nyheten!

Elisabeth, Preben,
Hanna og flere andre
Bukta-barn har fisket
155 krabber. Hudøyny redaksjonen
berømmer felles
innsats!

Edderkoppguttene

Mia fra Frydenlund har helt klart
Hudøys mest interessante tungefarge. Hvordan er de e mulig så
lenge før blåbærsesongen, spør
Kaptein Blåskjegg.

Gå og ta på dere klær, sa de voksne på Frydenlund. Julian, Arne,
Jakob, Elias, Brynje og Aurora hørte i alle fall på. Aurora kom opp
i 57 plagg.

Gu ene på Støa ble så inspirert av edderkoppspinnet på
Oliaden at de dannet den hemmelige klubben SSP (Samfunnets-sikkerhets-poli ). Gu ene har brukt morgenmene l å nøste i alle løse tråder…
Vi ber alle lesere av Hudøyny merke seg hvor ryddig det
er på rommet l gu ene. Med list og journalis sk kløkt
klarte Hudøyny å avsløre at gu ene er vinnere av Støas
egen ryddekonkurranse. Hudøyny gratulerer! Gu ene
er for øvrig invitert l å bidra med ryddekompetansen i
redaksjonen.

Stella på Bukta mistet en
tann i siste liten for å rekke å
friste Hudøy-tannfeen.

Jentene på Bukta fortse er sin rekordgode trend. Her spiller de
seksstemt på gresstrå, både Lisa gikk l skolen og Gubben Noa.

