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Fra baksida

Høgda, 4a,4C
7dbbYTU) 4XSPaE^[[P]
CT[TU^]) ($&&"'"'

Støa, 5A, 5B
7dbbYTU) 1C^]TBXe:a^]QTaV
CT[TU^]) (($!''"

LØRDAG:
Ankomst og vannkrig.

Stranna/Vika, 7. trinn
7dbbYTU) 9ÜaVT]7eP[Qh
CT[TU^]) (%(# (

Åsly,
Redaksjon:
:^]cPZc_Tab<PaXP]BTXTaVaT]
CT[TU^]) #&&$$""!
Sykestue:
:^]cPZc_Tab2WPa[^ccT7eP[Qh
CT[TU^])("#$$"

SØNDAG:
- Fotballturnering 5.-7. trinn
på Gjøabanen
- Husene på 2.-4. trinn oppfordres
til å avtale fotballkamper seg imellom.
- Vannkrig
- Latterkick

2017
aldri et år uten...

HUDØY
Eneste avisa uten papirkrøll siden 1999. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Levert på bussen. Denne trenger du ikke å dele. kr 0,-

Roa, 5C/5D
7dbbYTU) =X[b6d]]Pa=XaXbadS
CT[TU^]) (&"$''%

MANDAG:
- Oliaden -Startlistene blir delt ut på øya
- Sangkonkurranse mellom husene
- Vannkrig om man rekker
TIRSDAG:
- Fellesgrilling og knytting av
vennskapsbånd
- Volleyballkamper for voksne
- Fotballkamp
7. trinnsjenter mot mammaer
7. trinnsgutter mot pappaer
- Vannkrig

NR 1
2017

Norda, 6. trinn
7dbbYTU) 1TPcT=^aSQÜ
CT[TU^]) (#$!%

Lia, 3C/3D
7dbbYTU) 2^]]XT5aXSÍ]
CT[TU^]) (!%!##"!

Maria i 4C
blir 10 år i dag.

Østråt, 2B/2D
7dbbYTU) 2P\X[[P:[T_PZTa
CT[TU^]) ( &$& ($

Bukta, 4B,4D
7dbbYTU) CaX]T5[TbeXV
CT[TU^]) ( %!!"!$
Sletta, 3A/3B
7dbbYTU) <TaTcTBdb^ac
CT[TU^]) (!'""&

Gratulerer med dagen!

Frydenlund, 2A/2C
7dbbYTU) 7TVTCd]bYÜ
CT[TU^]) ($$!&$!

ONSDAG:
Vasking, rydding, pakking og
hjemreise

7SñERM7A
blir 13 år i dag.

Gratulerer med dagen!

BROREN MIN ER EN SUPERHELT
11 år gamle Luke er tegneseriegal og bor sammen med sin
nerdete storebror, Zack, i en trehytte. Lukes eneste tabbe er
at han går for å tisse til feil tid. Mens han er borte, gir et romvesen superkrefter til Zack, denne broren som ikke fortjener
noe og aldri har lest en tegneserie i sitt liv. Han får i oppgave
å redde ikke bare ett, men to universer. Luke irriterer seg
HSOO  NFO OÌS ;BDL CMJS LJEOBQQFU BW TJO FSLFmFOEF  IBS
-VLF PH WFOOFOF IBOT CBSF GFN EBHFS QÌ TFH UJM Ì mOOF
ham og redde verden.

HUDØY blir
storbibliotek
Med oljefunn i Bjørvika må plassering av nytt
hovedbibliotek igjen på høring. Nye krav om ro
og stillhet krever ﬂytting utenfor bygrensa.
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HAR DU PLANLAGT
ÅRETS REKORD?
Si fra til oss i redaksjonen!

2

generalen har ordet

Ai ai ai!

3

Det er fort gjort å glemme å pakke vesentlige eiendeler når man gleder seg til å reise på tur. Sitter du på
bussen ned til Hudøy i dette øyeblikk og er lei deg fordi noe viktig ligger igjen hjemme? Ikke fortvil; her
kommer noen nyttige tips om hvordan du kan klare deg de neste dagene.

Endelig har den store dagen kommet! Nå er vi på vei til Hudøy.
y.
Så gøy det skal bli! Noen av dere har vært med tidligere, mens anndre er med for aller første gang. Felles for alle er nok sommerfuglenee
i magen og at dere er spente på alt som skal skje. Jeg er også veldig
g
spent og jeg gleder meg veldig. Jeg har vært med to ganger tidligere,,
og dette er mitt første år som Hudøygeneral. Jeg føler meg kjempe-heldig som får lov til å være med på dette eventyret og få være sammen med alle dere fantastiskee
barn og voksne i fem dager på Hudøy.

Har du glemt en foresatt?
Ikke fortvil, det er hundrevis av voksne å velge imellom. Finn deg
en hånd å holde i og prøv en voksen noen timer. Er du ikke fornøyd
kan du alltids bytte. I tilfeller med ekstremt stort savn anbefaler
redaksjon å ta en prat med Astrid.
Sovepose
+DUGXJOHPWVRYHSRVHQʏQQHVGHWPDQJHDOWHUQDWLYHU)LQQQ¦UPHVWH
venn, han eller hun har sikkert plass til en til i sin pose. Ellers er
veldig mange voksen ganske glemsomme, ta en voksen sin pose og
VLGHQHUGLQ'HNRPPHUKHOWVLNNHUWLNNHWLO¥ʏQQHGHWXW

Dette er den 19. Hudøyturen, og like mange ganger har vår alles kjære Astrid fra REA værtt
med. Vi er kjempeglade for at du er med oss på Hudøy, Astrid. Hudøy-turen er helt unik..
Det skal vi være veldig stolte over. Derfor vil jeg si tusen takk til dere i styret og til alle dere
andre voksne som får dette til å skje, år etter år!

Tannbørste
Lån en treklype av aktvititetssjefen på huset ditt for så å gå ned
LIM¦UD'HUNDQGXʏQQHGHJHQVM¸VWMHUQH'HQQHIHVWHVLNO\SHQRJ
NDQʏQWEUXNHVVRPE¸UVWH3DVVHUJRGWWLOWDQQSDVWDPHGPLQWVPDN

Tenk så heldige vi er som får være på vår egen øy i fem hele dager! Der skal vi leke og være
DNWLYHVDPPHQYLVNDOJ¥S¥RSSGDJHOVHVIHUGʏVNHNUDEEHUEDGHGULYHPHGEDOOVSLOORJ
YLVNDONRVHRVVPHGEROOHUNDNHURJYDʐHU2JV¥YRNVQHHUPHGS¥OHNHQIRUKYHPVLHU
YHOQHLWLOHQVNLNNHOLJYDQQNULJ"0DVVHVSHQQHQGHVNMHUS¥+XG¸\2JV¥PDJLVNHWLQJȓ

Glemt tannbørste???

Mobiltelefon
Nå er det jo ikke lov med mobiltelefon på Hudøy, men det kan
være på sin plass å friske litt opp hvordan å ta kontakt med andre
mennesker uten digitale hjelpemidler. Hudøynytt anbefaler å gå
bort til noen du vil snakke med, se dem i øynene og si hei. Da kan
man plutselig få en venn for livet.
Underbukse
Har du glemt rene underbukser anbefaler vi å vrenge den du har
på deg i løpet av mandagen. Den virker like godt på andre siden.
Husk å kaste denne før du kommer hjem til mor eller far.
Vannpistoler
Har du glemt å ta med deg vannpistol burde du løpe inn på badet,
fylle munnen med vann og kaste deg ut i vannkrigen igjen. En munnfull burde rekke 4-5 meter hvis man ikke er for sliten. En pappa
på Sletta klarte nesten 20 meter i 2007, men han hadde veldig
god kondisjon. NB! Husk å puss tenner først.
Regntøy
Har du glemt regntøy anbefaler vi badetøy. Badebukse, badedrakt
eller bikini passer stort sett i all slags vær. Blir du kald er det bare
å kle på seg igjen.

3¥ +XG¸\ VNDSHV VDPKROG RJ PLQQHU IRU OLYHW 2SSOHYHOVHQH Y¥UHS¥ ¸\D KXVNHU YL IRU
alltid. Derfor sier vi; ALDRI ET ÅR UTEN… HUDØY!
Velkommen til Hudøy alle sammen!
Jeg gleder meg masse til å være sammen med dere!

Gangetabellen
9L KDU K¸UW RP ʐHUH VRP JOHPPHU JDQJHWDEHOOHQ PHQV GH HU S¥
Hudøy. Her kan vi gjøre annet enn å si at sånt skjer. Vi anbefaler
å bare la dette skje, det kommer nok av dager senere hvor dere kan
trene på dette igjen.

Hilsen Arne Jan,

Det viktigste er ikke hva man har med seg til Hudøy, det er alle
minnene man tar med seg hjem som virkelig teller.

REDAKSJO
REDAKS
REDA
RE
D KS
SJO
JON
ON
Vi kan bestikkes
og holder til på Åsly.
Tar gjerne bilder
av (nye) kreative
rekorder!

477 55 332

957 81 999

9118 83 038
38
918

996 43 5 29

971 55
5 640

412
4 14 421
4
930
93
30 89 093
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evig vennskap!

5

Henriette og Astrid er godt kjent for alle barna på Refstad som skolens
sosialkonsulenter og samtalepartnere. Astrid er på AKS og Henriette på skolen.
Henriette mest på 5–7. trinn, Astrid mest på 1–4. trinn.

,+XG¸\Q\WWʏQQHUGXGHUDUHVWHRJPHVWNUHDWLYHUHNRUGHQH6W¸UVW
sjanse for å slå en rekord er allerede i morgen, og så blir det vanskeligere og vanskeligere å få bilde i avisa. Så har du/dere en morsom
idé: kom med den til redaksjonen. Vi har åpent hele dagen i dag og
¥SQHUNOLPRUJHQ'XʏQQHURVVS¥ VO\

nok foreldrene gjør dette fordi de voksne også elsker Hudøy.
Henriette og Astrid ser også at lærerne gjør en fantastisk
jobb for å få med elever, fordi de ser viktigheten av at så
mange som mulig er med. Rektor er kjempepositiv. FAU
støtter utgifter til en busstur slik at lærerne kan komme
ned og besøke elevene mens de er der.

UHWVI¸UVWHUHNRUGKROGHVDYWULQQ0DQJHDYGHPKDUY¦UWS¥
Hudøy 7 ganger! Siden deres første tur, i første klasse(!) har det blitt
YHOGLJPDQJHʐHUHEDUQRJYRNVQHS¥WXU1XJDWWLKDUIRUVYXQQHW
østers har spredd seg på havbunnen, myggen har stukket tusenvis av
ganger, vannkriger er vunnet, mange meter med vennskapsarmbånd
er knyttet, 7. måtte slutte å skremmevekke 6. trinn, og det har kun
vært soldager (det er få gummistøvler i 7. trinnsbagene). Kanskje
blir det enda en ny rekord med første 7. trinn som ikke inviterer 6. til
fest, eller rett og slett dropper fest for noe annet gøy?...

For BESTE Hudøyturen EVER, er det
lurt at de VOKSNE følger disse reglene!!
(særlig viktig for førstegangsreisende voksne)

1. La barna ha det gøy!
2. Dette er fridagene våre, la oss ha det gøy (Enjoy it!)
3. La barna få bade når de vil!
4. Ikke sitt på mobilen! Lek med oss i stedet!
5. Det er nå alt skjer, ikke bekymre deg om alt som kan gå galt.
Det ordner seg alltid!
6. Vi har med oss helsepersonell, la oss løpe fritt!
7. Husk at vi elsker overraskelser!
Hilsen Malin og Lise på Støa

Foreldrene blir også kjent på tvers – utrolig god merverdi, forteller Astrid. Blir også kjent med andres unger, og ser sine egne
unger på en helt annen måte. Denne turen gjør noe for miljøet
på hele skolen, i hele nærmiljøet faktisk. Vi vet om hverandre
og kan ta ansvar, følge med, ta vare på, sier Henriette. Vi har
hørt om ﬂere barn som bytter skole på grunn av denne
turen, sier Astrid med et smil om munnen. Og legger til: Nye
familier med barn kommer veldig raskt inn i miljøet her.
Henriette har vært med på Hudøy de siste 5 årene, mens
Astrid reiser på sin 19. tur i år og har vært med siden starten.
Det hele startet med en tanke høsten 1998, og den første
turen ble gjennomført i 1999. Astrid og Pål var ledere for
fritidsklubben På banen, etter hvert ble det ﬂere og ﬂere
foreldre som ble med. Kjente navn for mange; bland andre
Finn Tollef, Anders R med mange ﬂere. Deretter ble opplegget utvidet til å gjelde 5–7 trinn også, og hele initiativet ble
gjort om til en stiftelse med eget styre. I dag er så godt som
HVA ER ROLLEN DERES MENS VI ER PÅ HUDØY?
Vi går rundt og passer på at alle har det bra. Astrid forteller at alle elevene fra 2.–7. trinn med. I år er det 746 deltakere med
Hudøy er en drøm for alle barn! Ungene starter å snakke om stort og smått!
dette i februar. For mange betyr det mer enn sommerferien.
Henriette legger til: Hudøy er jo et paradis for barna, man
HVILKET RÅD VIL DERE GI BARN
gjør alt det barn elsker å gjøre, alt skjer på barnas premisser.
OG
VOKSNE
I FORKANT AV DENNE TUREN?
Det ﬁnnes ikke stress, mas og planlegging og det er mobilfri
Nyt
dagene
dere
er
på
Hudøy, ha det gøy, la alle bli med på
sone. Godtebord, kake til frokost en dag? Spontane vannleken.
Kos
dere
med
ferske
boller, herlig fellesskap, mange
kriger, krabbeﬁske, de voksne er til for ungene. På Hudøy er
nye
rekorder
og
krabbeﬁske.
det noe alle kan være god på. Alle passer inn på Hudøy.
Begge understreker at alle foreldrene som gjør dette på
frivillig basis ved siden av full jobb, er imponerende. De tror
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tra-la-la-la...

Nyheter fra land!

Jeg husker veldig godt:
Første gang jeg så den grønne

mannen. At 7. klasse hadde veldig kul fest i fjor. Da jeg

falt ned fra såpestokken, rett i gjørma, under Oliaden. At det er aller mest bading
Jeg ser frem til:

En eller annen gang i løpet av oppholdet på Hudøy blir det sangkonkurranse!
For at det skal bli en konkurranse er det viktig at alle husene deltar, og det er aktivitetssjefen
på hvert hus som i utgangspunktet skal dra i gang skriving og øving. CD med karaokeversjoner
av årets sanger deles ut på bussen, og i utstyrskassene ﬁnnes CD-spiller/Ghettoblaster.
Redaksjonen kommer her med tips til sangskriving og fremføring:
1.Velg I¸UVWHQVDQJGHʐHVWHOLNHU GHUHWUHQJHUMRLNNHOLNHWHNVWHQ DWʐHVWPXOLJV\QJHUPHG$YWDO¸YLQJUHWWI¸UHOOHUHWWHUPDWIRUHNfor den skal jo endres uansett). Håndsopprekking i bussen, lodd- sempel, eller rett før legging. Man trenger ikke ha med absolutt alle
trekning eller avkrysning kan være demokratiske fremgangsmåter. S¥KYHU¸YLQJPHQGHWHUʐRWWRPʐHUH¸YHUVDPPHQ
Eller la bursdagsbarnet få velge;)
.RUHRJUDʏ Juryen blir alltid kjempeimponert om det er lagt inn
2. Skriving: Alle som vil være med på tekstskriving bør få lov NRUHRJUDʏ HOOHU RYHUUDVNHOVHVHOHPHQWHU 'HW HU LNNH Q¸GYHQGLJDW
WLOGHWWHPHQDOOHVRPYLOʏVNHNUDEEHUVO¥KMXOKDYDQQNULJUH alle står på en rekke, men selvsagt er det lov om dere vil det!
opp senger, massere de voksne, gå på tur til det hule treet eller
spille bordtennis må gjøre en hard prioritering og innse at det er 5. DET ER SANT AT SYVENDE IKKE ALLTID VINNER: For
YDQVNHOLJ¥Y¦UHPHGS¥DOWVHOYRPDOOHYLOI¥PHGPHVWPXOLJȓ 4 år siden vant (halve) den gang tredje trinn da de bodde på Sletta.
+HUHUGHWʏQWRPDNWLYLWHWVVMHIHQVHOYWDUHOOHUGHOHJHUHUHWDQVYDU En av årets eldste elever mener det var fordi juryen ble imponert
slik at tekstskriving kommer i gang! Til info er AKS-gjengen over både sang og show.
NMHPSHJRGHS¥GHWWHȓ'HWDOOHUEHVWHHURPWHNVWHQHUIHUGLJVHQ6. Tips til ordbruk: Juryen pleier å bli imponert om man hedrer
est i løpet av søndag formiddag slik at dere rekker øving.
øya, Refstad skole, Else, den grønne mannen, bandet, aktiviteter
3. Øving: Selv om du ikke er heelt fornøyd med teksten er det mulig- PDQHOVNHUPDWHQVRPODJHVHOOHUNUDEEHQHVRPʏVNHV2JV¥VHWheter for justeringer underveis. Kreativ ordbruk som eksempel WHUGHLNNHSULVS¥RPPDQGLVVHUDQGUHȓ
«Løvevann» fremfor Løvetann er bare gøy, men det aller beste er

At vi skal ha en enda kulere fest i år. Fotballturneringa og å spille mot de voksne
Å vinne sangkonkurransen

med et supert show og fantastisk sang. Å bade

ingen steder det er morsommere å bade enn på Hudøy

#Ludvig
Hudøy er høydepunktet i året
olympiaden

Det blir sikkert en super siste Hudøy

Gleder meg til festen

Jeg synes

og

eller kanskje

#Victoria

har vært best,

i 6. klasse som var

.

Gleder meg til siste tur, og ikke minst til
festen

!

#Viggo

Jeg har MANGE minner fra Hudøy, men det beste er
nok da 7.klasse inviterte oss på fest i fjor! I år gleder
jeg meg til

turnering og til å døgne (ikke

Selvom jeg skal på

Elsker å bade, spesielt på Hudøy

#Alexandra

, alltid

morsomt og spennende! Og så bading

I FEEL IT COMING
ELEKTRISK
FALSE ALARM
FINAL SONG
YMCA
I WILL SURVIVE
REALITY( LOST FREQUENCIES)

!

!

#Tobias
Jeg har veldig mange gode minner fra Hudøy, og
det aller beste er nok fest hos syvende i fjor
I år gleder jeg meg både til fotballturnering
at vi skal lage vår egen fest

)

cup rett etter Hudøy

Min Hudøy-favoritt er Oliaden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

. Og det har vært

supergøy å bade, gå på kjærlighetsstien og

.
og til

!

#Mikkel

for det
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Nytt fra Øya!

Nytt på Øya!

Else fortviler over den dramatiske
nyheten som truer både årets
og fremtidlige Hudøyturer for
Refstadbarna.
–Skattene og gullet blir her, for barna er det bare å pelle seg hjem
til Refstad, avslutter han med påfallende rusten stemme.

Bort med barn, inn med bøker. Det er den nye virkeligheten for Hudøy, sier sjefbibliotekar
Amalie Skrem. Et stort oljefunn i Bjørvika gjør at det nye storbiblioteket som er planlagt
der blir ﬂyttet til Hudøy.

OLJEFUNN I BJØRVIKA
Det var på en pressekonferanse på gamle Deichmanske bibliotek
i går at nyheten ble sluppet. Under første byggetrinn på det nye
biblioteket i Bjørvika er det funnet olje i grunnen, og bygningsarbeidet er derfor stanset. -Det var da vi skulle starte med å grave
ut kjelleren at vi kom over en oljelomme nede i bakken, og arbeidet
ble umiddelbart stoppet.
PiRat: - FLYTT BIBLIOTEKET TIL HUDØY
Geologiske undersøkelser er deretter gjort av selskapet «PetroinGXVWULHOUDWLʏVHULQJ{ 3L5DW RJ GHUHV UDSSRUW NRQNOXGHUHU PHG DW
det er store oljeforekomster i bakken under Bjørvika. PiRat har
VWHUNW DQEHIDOW DW GHW Q\H 'HLFKPDQVNH ELEOLRWHN EOLU ʐ\WWHW WLO
Hudøy. Deres konsulenter sier at det helt sikkert er kjempemasse
olje i Bjørvika, og at den er sykt lett å utvinne, og at alle derfor
kommer til å bli skikkelig kjemperike.
ȅ'HWEHVWHDOWHUQDWLYHWIRUELEOLRWHNHWHUGHUIRU¥ʐ\WWHKHOHQ\E\JJHW
til Hudøy, sier PiRats pressetalsmann Hr. Kork på en sprakete telefonlinje. Kork sier videre at det er masse plass til et nytt bibliotek når
de gamle, stygge husene blir revet. I tillegg blir det stille og fredelig
bare man får vekk alle snørrungene, og at det vil være passe kjempebra at bibliotekarene tar med seg alle nasjonalskattene og gullkornene fra biblioteket når de kommer til Hudøy.

HUSENE RIVES OG BARNA MÅ VEKK
Konsekvensene for hus og barn på Hudøy er nå dramatiske. Siden
E\JJHDUEHLGHQHL%M¸UYLNDYDUV¥JRGWLJDQJP¥ʐ\WWLQJHQDYELEOLR
tekets innhold starte umiddelbart. Rett over helgen kommer den
første lasten med nasjonalskatter, og barna må derfor reise hjem
slik at husene på øya kan benyttes som midlertidig lagringsplass.
–På sikt må alle husene på Hudøy jevnes med jorden, sier sjefbibliotekar
Amalie Skrem. –Da blir det selvfølgelig ikke plass til barna her
heller, man trenger jo ro og lite lyd for å få lese i fred. Det blir i alle
fall ikke noe sted for fotball, vannkrig, lek og latter, avslutter hun
med et strengt, men samtidig drømmende blikk før hun avslutter
med et litt strengt «hysj!».
Else: -INGEN TING JEG KAN GJØRE
Else fortviler naturlig nok over den dramatiske nyheten som truer både
årets og fremtidlige Hudøyturer for Refstadbarna. –Det er rett og slett
IRUIHUGHOLJ6OLNGHWVHUXWQ¥HUGHWOLWHMHJNDQJM¸UH2VORNRPPXQH
som eier Hudøy, og bibliotekarene virker overbevist om at det skal bli
storbibliotek på Hudøy, og da må både barn og hus vike.
Hudøynytt møter Else på trappen av huset der hun bor, og hun er
tydelig merket av de dramatiske konsekvensene som nå rammer
øya. –Dette kan bli den verste sommeren ever på Hudøy, sier hun
IRUYLOHW2P.URNKDUQRHVRPKHOVWPHGGHWWH¥JM¸UHNDQKDQWD
sjarmen sin og stappe den opp der sola aldri skinner, sier hun sint,
og slamrer igjen døra etter seg.
Krok: - VI VET IKKENO - ÆRDES ORD….
'HWHUQRHXNODUWKYRU.DSWHLQ.URNEHʏQQHUVHJIRUWLGHQ1RHQ
sier han kjører piratdrosje i Bangkok, mens andre igjen sier han
EHʏQQHUVHJS¥HQVNXWHS¥YHLPRW+XG¸\
Det har ikke lykkes Hudøynytt å få tak i Krok, men på en piratkopiert lapp som har kommet fra anonyme klider i sjørøvermiljøet har
noen skrevet at Krok ikke kjenner til noen planer om å lure noen til
å frakte nasjonalskatter til Hudøy.

Hysj! Det må bli stille på Hudøy når biblioteket
ﬂyttes dit, sier Amalie Skrem.

Ved kaia i Tønsberg har store gravemaskiner kommet
inn de siste dagene. Lastebileieren som har vunnet
anbud om frakt til Hudøy er både stor og svær, tverr,
grinete og vrangvillig ettersom han må vente over
helgen med kjøreoppdraget. Grunnet forventet stor
busstraﬁkk i Tønsberg lørdag formiddag er all lastebiltraﬁkk stoppet.

–Vi vet ikkeno - Ærdes ord…, står det på lappen.

Skiltmaker Vegar Viser har fått kjempebestilling på
skilt i naturvennlig treverk.
Foto: Scanﬁx
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Nytt om navn

snapchat
chatmed
meddedeFørstereisende
nye beboerne
enensnap
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1) Hva har du hørt om Hudøy? 2) Hva gleder du deg til? 3) Hva tar man med seg på en øde øy?

KAPTEIN KROK er en slem, men nokså dum pirat, som hver sommer å forsøker
å stjele Hudøy fra Refstadbarna og bli rik. Til tross for skumle planer har han
og hans hjelpere så langt mislykkes. I fjor forsøkte han å ta over Hudøy ved
å samarbeide med en tysk professor. Krok gir aldri opp sin store drøm om å ta
over Hudøy og kaste barna på sjøen.
Oda 2D
ELSE eier Hudøy, som hun gjerne deler med Refstadbarna.
E
Hun er litt forelsket i Krok, selv om hun vet at Krok er en
H
ssleiping som hver sommer prøver å lure henne. Likevel går
hun innimellom med på å gå tur med Krok på kjærlighetsstien og å danse med han på hemmelige steder på Hudøy.

1) At det skal være et
kjempestort godteribord der.
2) Å ha vannkrig.
3) Kosebamsene mine.

Tenuka 2B
1) At to klasser bor sammen

og det er aktiviteter hver dag.

2) Å møte den grønne

mannen og Kaptein Krok.

3) Min familie og huset vårt.

KROK-E-DILLENE er Kroks vakre heiagjeng.
MEN de er også skumle, for sangen deres
kan trollbinde og forhekse barn og voksne.
Krok bruker Krok-e-dillenes evner til å spre
sjørøverpropaganda.

Haldis 2C
1) Første natten kommer det

DEN GRØNNE MANNEN er Hudøys lynraske beskytter. Han dukker
kker ofte opp og hjelper
Else og Refstadbarna mot Krok når det ser som mørkest ut. Inngangen til hans underjordiske hulelabyrint er i et hult tre midt på øya. Mange har prøvd å ﬁnne ut hva eller
hvem den grønne mannen egentlig er. Trolig er han en krysning mellom plante og
menneske –ikke ulikt det man ville fått om man kunne krysse Lan Marie Nguyen Berg
og politimester Bastian med en bregne. Den grønne mannen skyr folk men elsker alt
det grønne.

en traktor som vekker oss. Det
er godteribord. At Blåskjell (?)
tisser på seg hele tiden.

2) Å bade også gleder jeg

meg til godteribordet.

3) Klær og vennene sine.

Antall spillere
vakt
5. klasse: 7 + mål
vakt
ål
6. klasse: 6 + m
vakt
ål
7. klasse: 5 + m
t kjønn
• Minst to av hver
ig
tid
på banen sam
n spille
• Ingen spillere ka
på to lag

1) Det er kjempegøy
2) Uten mamma og pappa!
3) Sovepose og godteri

2) Jeg gleder meg til at vi
kan spise godteri, siden det
er masse godteri der. Og jeg
gleder meg til å bade!

Sobia 2D
1) Vi bader og at vi kan være
med på aktiviteter. Det er
krabber der

Johan 2C
1) čÌ>>L>`i}wÃi

krabber og møte på Kaptein
Krok. At noen går på kjærlighetsstien og at vi kjører båt,
bor med andre klasser og at
7.klasse «døyner».

2) >`i}wÃiÀ>LLiÀ} >

fri fra skolen og godteribordet.

3) Klær, redningsvest,

Alma 2B
1) Martin har fortalt at det er

et stort godteribord der.

2) Være med venner i 5 dager.
Bade og spise masse godteri.
3) Mat og drikke, noe å sove i
og solkrem.

2) Det store godteribordet!
3) Mamman sin!

foreldrene sine og badetøy

G

tt hus til
Meld på lag fra di
n ved
ge
Fotballturnerin
ne og
ge
la
på
å levere navn
Alme
ge
In
til
n
so
er
kontaktp
n
ne
in
(928 86 086)
.00.
lørdag klokken 19

1) Jeg har hørt at det er
veldig kult på Hudøy og at
man får kjøre traktor og at
det er en grønn mann der
og at Kaptein Kkrok er der.

Frida 2A

3) Man tar med seg godteri

KAPTEIN BLÅSKJEGG er Kroks høyre krok.
Blåskjegg er en pirat som prøver å være skummel, men som egentlig er litt redd av seg. Har
en lei uvane med å tisse på seg hvis det blir
for skummelt.

IN
FOTBALLTURNER

Tobias 2B

Som tradisjo
nen tro:
Cola-bokser
til vinnerne
av turneringe
n
I tillegg blir
det leskend
e
premier und
erveis for sp
esielle prest
asjoner
Kampoppse
tt med tider
kommer i sø
ndagens
Hudøynytt
Alle lag får m
inimum 3
kamper hve
r.
Volleyballtu
rnering for vo
ksne,
påmelding In
ge Alme.

Juna 2C
Felix 2A
1) At det er vannkrig
- da har jeg en taktikk...
2) Vannkrig, godteribord
og å svømme!
3)>ÃÃi>Ì]wÃiÃÌ>}}
broren min - da kan vi sloss
så mye vi vil!

1) At man kjører traktor på

Pascal 2B
Sara 2A
1) De har vannkrig der
2) Godteribordet
3) Et telt, mat og noe å lage

bål med. Og YouTube.

1) Man spiller fotball, deler
hytte og spiser godteri.

kvelden og så møter man den
grønne mannen. Mister man
en tann på Hudøy så får man
en grønn seigmann av den
grønne mannen.

2) Bade, spise godteri,
bo i eget hus.

2) Til å se om Astrid står på

3) >Ì]`Àiy>Ãi]wÃistang, badetøy og badeball.

3) Klær og vennene sine.

brygga. Gir hun en klem til alle?
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sjeldne bergarter

Harde fakta om Hudøy

GEOLOGI er et fag som forklarer og beskriver jorden vi lever på, og årets
Hudøynyttredaksjon syns det er på sin plass med litt geologiske fakta om
Hudøy og områdene rundt.
For å forsikre oss om at alle barn og voksne fra Refstad skole går på trygg
grunn har vi spurt selvutnevnt og omreisende professor i geologi, Steinar
Beider, noen opplysende spørsmål om grunnen vi skal gå på den neste
uken. Vi fant han med nesen langt inne i en bergsprekk ute på Hudøy
tidlig i vår. Beider hevder selv han er en fremragende forsker, med spesialfelt innen kikking og snusing på triste grå steiner.

HVOR GAMLE ER BERGARTENE VI FINNER PÅ HUDØY?

De seneste dateringer av betongen her
nede viser at bryggen er fra tidlig 1950
tall!! Altså snart 70, humrer Beider
mens han klør seg i løsbarten.
Men jeg har lest i noen vitenskapelige
artikler jeg har skrevet selv at mye
yngre grus, medbrakt av skoleelever fra
Oslo, er å ﬁnne spredt rundt på øya.
De eldste bergartene på øya er veldig
gamle, ihvertfall eldre enn min oldefar
sier Beider. Hvis jeg skulle tippe vil jeg
tro de er et sted mellom 4 milliarder
år og 2 uker gamle. Mer eksakt alder
på stein enn dette kan ikke vi som
geologer angi, geologi er jo tross alt
ingen eksakt vitenskap.

HVA ER DEN MEST VANLIGE BERGARTEN PÅ HUDØY?
Det mest vanlige bergartene på jorden kalles vulkanske, sedimentære
og metamorfe bergarter, men her på Hudøy ﬁnnes det en skikkelig
raring av en stein, og det er grunnen til at jeg har viet hele mitt voksne
forskerliv på å studere geologien her nede.

HVORDAN SÅ DET UT
PÅ HUDØY FOR 100
MILLIONER ÅR SIDEN?
- Hvordan i all verden
skal jeg vite det sier Beider
spørrende, første gang jeg
var på Hudøy var i 1973.
Men hvis jeg skulle gjette
vil jeg tro at det så helt
annerledes ut. Det er jo et
faktum at tidene endrer
seg. Det jeg med sikkerhet kan si er at det ikke
var noe klima her i gamle
dager.
Jeg har lest i avisene at
klimaet er menneskeskapt,
så før menneskene kom ut
hit var Hudøy mest sannsynlig klimaløst.

Hudøy svømmer over av interessante
geologiske steiner svarer Beider ivrig.
Man blir dessverre ikke rik i
kroner og øre da alt av gull og
diamanter er tatt av en pirat
ved navn Krok.
Men når det er sagt kan man
bli rik på inntrykk ved å studere alle
de utrolige mineralene som Krok har
latt ligge igjen. Det ﬁnnes blant annet fjærestein, nesegrus, nyre-stein,
øyesten og hissige nepalske rullesteiner spredt omkring på øya.
Sistnevnte triller årlig ned fra de
høyeste toppene i Himalaya og
kommer i samlet tropp med båten ut
til Hudøy. Man bør faktisk være litt
forsiktig med å vandre ute nattestid
da dette er nattaktive steiner som
kan bli hissige og bite deg i tåa. Har
også hørt at mange 7. klassinger
ﬁnner en øyesten eller to i skumringstimene mens de er på Hudøy.
Selv har jeg ikke sett noe til disse,
men de kommer i mange størrelser
og fasonger, alle like ﬂotte.

FANT
FANTES
TE
ES
SD
DET
ET D
ET
DINOSAURER
INOS
IN
OSA
AURER
AUR
AU
RE ELLER
ANDRE
E SK
SKAP
APNI
NING
NGER
ER PÅ
Å HUDØY
SKAPNINGER
FØR MENNESKENE KOM HIT
Øya her ute kryr av fossiler så det har
nok til alle tider vært et aktivt dyreliv
her. Hvert år, på omtrent samme tid,
ser jeg en interessant gruppe av fossiler. Det er rart, men jeg ﬁnner bare
disse urgamle fossilene når Tønsberg
Jazz og Break Dance klubb har sitt
årlige pensjonisttreff nede på Sletta.

FINNES DET NOEN SPESIELLE
MINERALER ELLER
EDELSTENER HER PÅ HUDØY

- Dette varierer veldig. Hudøys
yngste bergarter ﬁnner vi nede på
bryggen.
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Over hele øya ﬁnnes det en type bergart jeg har valgt å kalle
søtimentære bergarter. Navnet kommer av den søtlige lukten
av godteri, men det er hardt som stein og trolig veldig gammelt. Her legger Beider til at disse bergartene trolig stammer
fra i fjor eller tidligere år. Jeg har ikke klart å ﬁnne ut hvordan
denne bergarten dannes, men det ser ut til at den oppstår
ved et slags utbrudd i begynnelsen av juni hvert år. Hvorfor
skulle vi få lag på lag med søtsaker spredd utover øya en
gang i året?
En ting er sikkert, jeg gir meg ikke som forsker før jeg
løser denne gåten. Klarer jeg det vil jeg nok få nobelprisen
i grus og pukk som deles ut ved Grorud Granitt en gang
i juli hvert år. Det jeg med sikkerhet vet er at det ikke er
menneskeskapt. Det hadde jo vært LOL, klukker Beider.
Som en kuriositet vil jeg også oppfordre alle som besøker
denne perlen av en ferieøy til å bruke vannpistoler så mye
de kan. Kontinuerlig avkjøling av Hudøy ved bruk av vann vil
forhindre mulige lavautbrudd.

Du kjenner igjen de urgamle
urgamle
l fossilene
fossilene
ved at det har brune klær, hatt og
gjerne en stokk. Fossilet av den eldste
skapningen som er funnet her nede er
ca 430 millioner år gammelt og stammer fra Silurtiden.
Denne skapningen har det latinske
navnet Severinius Slurus og levde av
å spise mennesker. Heldigvis for oss
døde denne rasen av dyr ut veldig fort
grunnet mangel på mat siden menneskene ennå ikke fantes i Silurtiden.
Steinar Beider tror det fortsatt skal
ﬁnnes fossiler av uoppdagede arter
på Hudøy og oppfordrer alle voksne
og barn til avlere fossilt materiale de
de kommer over til redaksjonen av
Hudøynytt.
H

Svar Grubliser
1) Å holde kuene varme 2) Hesten 3) Pute 4) Håndkle 5) 9 A-L-F-A-B-E-T-E-T 6) I ordboka
7) Japan 8) Stillehavet 9) Stockholm 10) Shanghai 11) Paris 12) Washington DC

Svar Kjenner du igjen disse? A) Edgar og Torbjørn B) Mikkel C) Live Marie, Milla og Solveig D) Ragna E) Oskar F) Ludvig, Jesper,
Kevin, Bernhard G) Embla H) Amin I) Frida og Helena J)
Svar Vann quiz: 1) Is 2) Det er veldig salt 3) Mjøsa 4) Vatten 5) Atlanterhavet 6) De er runde 7) ...oksygen 8)'FSTLWBOOTmTL
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Tegnet av henry 2c

F)

G)

I)
H)

Tegnet av leah 2c

E)
A)

C)

B)

D)
Tegnet av Juna 2c
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Vitser, gamliser

Tegnserier, grubliser

