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1. Gorilla 2. Bavian 3. Orangutang 4. Spøkelsesape 5. Sjimpanse

?

HVILKEN
APE?

2017
aldri et år uten...

HUDØY
Eneste avisa med sørgekant og som har problemer med takt og toner. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 19.
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Fake
news!

VANNKRIG
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fra første stund!
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Donald Trump

trekker USA fra avtalen om storbibliotek på Hudøy
President Trump kunngjorde fredag at USA trekker seg fra Oslo-avtalen om
storbibliotek på Hudøy. Grunnen er at han mener Norge allerede har nok olje
og at det ikke vil gavne Amerika at det utvinnes olje fra Bjørvika. - Norge og
Europa må stå sterkere sammen og klare seg uten støtte fra USA, sier sjefbibliotekar Amalie Skrem i en kommentar til HudøyNytt. Hudøy er veldig
viktig i dette arbeidet, og understreker at planene om storbibliotek fortsatt
står ved lag.
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Ashley på Støa
blir 11 år i dag.

Gratulerer med dagen!

Herman på Bukta
blir 10 år i dag.

Gratulerer med dagen!

William på Norda
blir 12 år i dag.

Gratulerer med dagen!

Ayaan på Høgda
blir 10 år i dag.

Gratulerer med dagen!

2

generalen har ordet

Ai ai ai!
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Sabotasje!
GENERALEN ARNE JAN
MED SINE FLOTTE

HUSSJEFER

Alt har gått bra! Alle 763 barn og voksne
har kommet vel frem. Bare noen bittesmå hendelser. Egentlig ingenting å snakke om. Et knust
vindu… En knust seng. Noen som savner dyna
si. Et par som savner foreldrene sine. En del
krabber som savner familiemedlemmer.
Som sagt; ingenting å snakke om.

Da sjettetrinn skulle bevege seg fra båten og bort til
Norda ble naturligvis bagasjen fraktet i forveien av vår
eminente transportgruppe (!). Men de hadde ikke kjørt
langt før dekket på hengeren punkterte og resultatet ble
som dere ser på bildet. Morten Westheim i Transportgruppa har nedsatt en etterforskningskommisjon som
skal vurdere skaden og forhåpentligvis avdekke årsaken. Vi holder en knapp på sabotasjeteorien foreløpig,
sier Westheim. Vognen er heldigvis forsikret i Krok
Assuranse og Sabotasje, så Westheim er relativt optimistisk med tanke på dekningen…
Westheim understreker dessuten hvor viktig det er at
alle behandler Transporten veldig pent, gir dem mat og
drikke og klapper dem på kinnet når de påtreffes underveis til eller fra ett av sine mange, mange oppdrag.
Bagasjen kan dessverre ikke frigis før saken er ferdig etterforsket, men vi regner ikke med at dette tar mer enn
et par tre uker. Så dersom noen har klær de kan donere
til kalde og våte barn på Norda kan dere henvende dere
til Redaksjonen.

Har du
sett
disse?

Femtiårsjubilanten Steinar «Kokken Tor» Bredal-Thorsen

(som på dette bildet lykkes ganske godt i å skjule kokkemagen).

Mangeårig matsjef Steinar har gått til det skritt å bli 50 år. Steinar er
selverklært mann i 50-årskrise, og som vi ser av bildet er drømmen egen
motorsykkel. Håret skal spares til hestehale, og tar vi ikke helt feil begynner
han snart å trene til Birken også.
Redaksjonen ønsker å gratulere ham med dagen og inviterer ham med det
samme til middag (selvlaget). Velkommen skal du være, Steinar!

Har Krok
kuppet
ketsjupen?

Etter støtten

TAKK TIL

Sparebankstiftelsen som har
støttet årets Hudøy-tur med
50.000 kroner. Midlene kom
godt med når aktivitetsog utstyrskassene skulle
oppgraderes.

Det viser seg at ingen av husene har fått ketchup i år. Mange trodde lenge at
Krok hadde kuppet ketsjupen, men nå viser det seg at Helsedirekterotet har
nedlagt forbud mot ketsjup på øya, da den inneholder for mye sukker.
Redaksjonen anbefaler derfor at man bruker Sjokade på pølsene istedet.

Skikkelig glad aktivitetssjef
Kristin Margrethe Bjerkeland
Før støtten
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Hudøy Sport news

Helse, miljø og sikkerhet

I dag blåses Hudøys prestisjefulle
fotballturnering i gang.
Været blir bra og kampene spilles
mellom to lavtrykk!
Fra venstre: Geir Rønnestad, Jørgen Tollefsen, Rune Bruksås

Vi kan rapportere om stor stemming på Stranda/
Vika under gårsdagens Champions League finale
mellom Real Madrid og Juventus. Syvende klasse
inviterte 6. klasse til fotballfest og med kamp på
storskjerm. Det er tydelig at kjærligheten til god
fotball er stor på Oslos østkant!
Gigantene fra Sør-Europa utkjempet en durabelig
kamp på en fullsatt stadion i Cardiff og de fremmøtte fotballelskerne i Stranda/Vika ble vitne til en
kamp som inneholdt noe for enhver smak. Vi kan
rapportere om feiende flott fotball, flotte scoringer,
tulletatoveringer og ordentlige mannebein. Ivrige
foreldre og barn fra Refstad fulgte kampen med
argusøyne, kommentarene satt løst og Hudøynytt
ser det som veldig sannsynlig at fremtidige trenere
og ikke minst dommere vil komme fra Refstad.
Hudøynytt gratulerer vinneren og håper virkelig at
taperlaget ikke sitter på flyet hjem med buksa full
av aper.

Syklingens
bakside
Sykkel er en spennende sport og mange av dere la kanskje
merke til de spreke syklistene fra den stilfulle klubben
Hasle/Løren. Hvordan er det mulig å sykle fra Oslo til
Hudøy og fortsatt kunne stå på beina, lurer du kanskje
på? I følge toppsyklisten Geir Rønnestad er ikke dette noe
å anbefale hvis du ikke er topptrent med en kondisjon på
linje med Marit Bjørgen eller Petter Northug Jr. Heldigvis
er Refstad skole full av pappaer med stort lungevolum.
Syklingens bakside, bokstavelig talt, er det kanskje ikke
mange som har hørt mye om, men sykkelritt er en lang affære
og syklister må faktisk også bommelomme og bimmelimme
en gang i blant. Dette kom fram i lyset under årets Italia
Rundt hvor den nederlandske vinner Tom Dumoulin plutselig
måtte dra ned sykkelbuksen bak et veiskilt i Italia etter
å ha spist for mange sjokoladeplater. Det samme har skjedd
med den tidligere norske toppsyklisten Dag Otto Lauritzen
som rett og slett fylte sykkelcapsen sin med noe ekkelt da det
presset på som verst under et sykkelritt på åttitallet. Den som
plukket opp denne capsen som suvenir var nok ikke kjempeglad. Mange er kjent med at danske Bjarne Riis vant Tour
de France i 1996, det ikke mange er klar over er den saftige
boten han fikk etter å ha tisset på en rekke med tilskuere mens
han syklet rundt i Frankrike.
Med andre ord sykkelsporten har en skitten bakside. Rønnestad
og kolleagene i Hasle-Løren nekter for noen gang å bidratt
til denne skitne siden av idretten, og henviser til Hasle-Løren
sykkel sin markedsavføringssjef Alexander Fedme for videre
kommentarer. Vi driver rent, sier Fedme!
Hudøynytt vil på bakgrunn av disse avsløringene anbefale
sine lesere å ta forhåndsregler når de er ute og går langs
landeveien. Man kan aldri vite hva som kan skje, når man
treffer på middelaldrende menn på to hjul med dårlig tid.
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-øvelse

på

Klasse 3A og 3B klarte ikke å følge enkle instrukser under
øvelsen, og kom seg derfor ikke ned brannsklia på en ordentlig måte! De måtte derfor ha øvelsen en gang til. Det
var kanskje fordi de fokuserte på det verste som kunne skje;
hva hvis brannalarmen går mens de står nakne i dusjen
– i første etasje??! Et håndkle om livet løser den første knipa, og den andre løses elegant ved å beine opp trappa for
å kaste seg ned brannsklia. Vi er imponert!!
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Nytt fra Øya!

Nytt på Øya!

HUDØY

Nytt navn:

HYSJØY!

Bibliotekarer og kartmålere inntar øya!
Kartmålere og undermålere forbereder bibliotekflytting

Når Hovedbiblioteket med alle nasjonalskattene våre flyttes
hit vil vi foreslå for Fylkesmannen at Hudøy-navnet
begraves, og at øya gjenoppstår som Hysjøy, sier hovedsjefoverbibliotekar Amalie Skrem.
Det er nemlig veldig, veldig, veldig viktig at det er helt stille her når
nasjonalskattene skal nytes, legger bokettersynansvarlig Sigrid
Usett til.

Klarer den
grønne mannen
å redde øya?

Så barna må vekk. Det er veldig egoistisk av barna å være her,
egentlig, reflekterer Usett videre; de burde jo skjønne at det skal
være stille her, og bare pakke og reise hjem frivillig?

Jeg har
egentlig
aldri forstått
dette med
barn – de er
så bråkete
og rare...
Kom tilbake med barna våre, rope fortvilte 2. klasse-foreldre!
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Øyriks
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Hudøy feriekoloni for alle!

Vi i Hudøynytt har tatt et dypdykk i fotoarkivet
og til vår store overraskelse dukket det opp noe
vi aldri før hadde lagt merke til. På nesten alle
fjorårets bilder så vi noen små skapninger som
gjemte seg blant de besøkende.

hvem tør å utfordre oss??

Tora fra Norda mista ei tann!
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Snorketips!
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Når vi gikk bildene etter i sømmene oppdaget vi at det faktisk var
Pokemons som var gjemt blant store og små fra Refstadtraktene.
Hva i all verden, tenkte vi i Hudøynytt og sendte utegående
reporter Agaton Gåbortbukser ut med metalldetektor og lupe for
å få en uttalelse fra noen frittgående Pokemons. Dette viste seg
å være vanskeligere enn først antatt da våre små venner var vanskelig
å finne og enda vanskeligere å få i tale.

Z

Z

Z
ZZ

1. Ligg på ryggen

Til slutt lyktes det for herr Gåbortbukser å komme i kontakt med
et par småinger ved det hule treet, der satt nemlig en flokk med
små Pidgeys og hvilte på ei grein. Og de kvitret villig om hvorfor
de var her på Hudøy. Det viser seg nemlig at det ikke bare er
Refstadbarn som reiser til Hudøy for avslapning og sommerkos.
Denne perlen av en øy i Oslofjorden er definert som mobilfri
sone og derfor er den også et fristed for Pokemons. Etter å ha fått
Pidgeyene til å kvitre løsnet det for Gåbortbukser og han fikk
flere pokemons i tale. Ved kjærlighetsstien gikk en Flaeron og en
Gligar hånd i hånd og nøt livet. Det er så fint å være på Hudøy for
en så populær pokemon som meg, sier Flaeron. Her er det ingen
som kaster pokeballs etter meg og jeg får gå i fred.

Var det Filip som startet
Pokemontrenden i 2011??
Vi bare spør?

Snorlax nyter
sol og varme!

2. Spis et stort måltid før du legger deg,
gjerne fet mat

Ikke bare barn som synes
det er gøy med vannkrig!

3. Spar på busene, ikke snyt deg
(tett nese garanterer høy lyd)
4. Dropp allergimedisin
5. Ha det godt og varmt på soverommet
Ps: Melk øker slimproduksjon
Hentet fra: Foreningen Store NORske Kjempesnorkere

Pokemons på vei over til
Hudøy med 5. klasse

Overalt ellers i verden jaktes det stort på Pokemons og de ansees
som fritt vildt. Hudøynytt oppfordrer derfor alle store og små til
å la disse hyggelige små vesenene få være i fred.
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Tegnserier, grubliser

Vitser, gamliser
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Tegnet av Johan 2c

Tegnet av ADA 2c

Tegnet av haldis 2c

Svar, fleip erller fakta 1. Fakta 2. Fleip 3. Fakta 4. Fakta 5. Fakta 6. Fleip.

Mira på Norda
mistet en tann på
bussen. Mon tro
om tannfeen finner
veien til Hudøy?

d tok
Årets første ba
ndre fra
So
og
Torbjørn
Vika!
på
t
tte
re
stupeb

Første redningsaksjon – en sko
i vannet. Gutta ble Nordas helter ved
hjelp av en kost. Lars, Kasper og Ada.

Isabel og Mie på Støa
har slått veeeeeeldig
snurremegrundt mange hjul!

«De tøffest barna
bor på Støa» sier
Camp Hudøy. Ulrik
klør noe voldsomt
på armen etter et
fall i en kjempestor
brennesleklynge
i forbindelse med

Fleip eller fakta?
1. Sitter du på månen uten romdrakt og fiser er kraften sterk nok til at
du letter fra måneoverflaten.

kordsurr for
Det ble bare re
William fra Roa!
Nathan,Gard og

2. Glassmaneter kan faktisk prompe.
3. Verdens lengste edderkopp har 30 cm lange bein.
4. Mennesker løper raskere enn elefanter.
5. Sjøhester er en type fisk.
6. Dinosaurus betyr «dum kjempe».

MarenKlypefinger!!

Martin, Oscar, Celine,
Erik og Bastian
Har fylt mer enn
60 vannballonger.

Høye rekorder!!
Satt av skikkelig
høye 6. klassinger

