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Fra baksida
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2017
2017
aldri et år uten...

HUDØY
Eneste avisa sjørøvere leser fra perm til perm, og som pynter doene som ikke er på Frydenlund. Kun 5 dager i juni. Årgang 19.

Jenny

julian
Askil ble funnet!
Askil var i ferd med å fullføre 4. klasse da han
var på Hudøy i 2016. I dag ble han funnet på
Høgda! Han er klar for å starte i 5. klasse igjen
på Refstad til høsten. Så pass på at dere får
med dere alle vennene deres hjem fra Hudøy
på onsdag. Det er litt viktig. På en måte.
Egentlig.

ole

KEEPERNE AVGJORDE!
hi p p h
i p p hurr a , K a y l a !

sunniva
Disse flotte 7. klassingene
viste Ada, Serena og Haldis
(2C) veien til det hule treet.

Ada fant et hemmelig
kaffested. Alle de voksne
lurer på hvor det er.

Kayla på Stranna/
Vika blir 13 år i dag.

Gratulerer med dagen!

Godterifrokost på Sletta

side 3
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Øyriks!

øyriks!
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Hudøynytt

Beklager

Hudøynytts redaktør våknet i dag til en forside full av trykkfeil. Fortvilelsen
var stor i redaksjonen denne morgenen da det gikk opp for oss at det ble feil
i bursdagshilsnene.

Årets første godteribord
fant sted på Sletta!

Årets redaksjon hadde satt ut korrekturlesingen til det eksterne konsulentfirmaet Kåre K. Tor med sønner AS. De sendte sin beste konsulent Trykleif
Strutle med båten til Hudøy. I ettertid har vi i Hudøynytt oppdaget at herr
Strutle har slurvet og redaktør Marian Seiergren har nå sendt den oppblåste
konsulenten hjem med første båt.
TRYKKLEIF ER:
1. Riktig navn på Snap chat er Arish 2D
og ikke Sobia, det er mamman hans
2. Herman bor på Bukta og ble 10 år i går
3. William bor på Norda og ble 12 år i går
4. Ayaan bor på Høgda og ble 10 år i går

Det finnes omkring 35.000 forskjellige edderkopparter
(araneida-slekten), men vi finner bare 560 av disse
i Norge. Den minst farlige av alle (se bildet over) kalles
lys sukkertopp, eller på latin Araneida Heleniensis.
Denne tiltrekkes særlig av lyshårede individer av
menneskeslekten, helst jenter under 13 år. Det går
rykter om at den butte giftslørkoppen kryper inn
i øregangen for å legge egg i hjernen på vertsdyret.
Dette er naturligvis bare visvas!
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Stiftelsen Aldri et år uten…

takker Jonas i «07» som
på ekstremt kort varsel
trykket flere ganger med
voksenhefter. Foreldre
ved Refstad skole har
kontakter innen de fleste
bransjer som bidrar til
at ingenting er umulig
når alle drar lasset
samme vei.

Erlend i redaksjonen har i år delegert bort
ansvaret for årets logo og t-skjorter.
Stakkars Elen (på Roa) har sittet lange
netter, revet seg i krøllene og tegnet.
Vi synes hun fortjener nominasjon
til Sølvtorsken!
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Noen påstår også at etter hvert som eggene klekkes
er det vanlig at tenåringen får noe som minner om
kviser i ansiktet og at dette er edderkoppbarna som
vil ut av hodet ditt. Dette er natuligvis også bare det
rene sprøyt, opplyser Førstefilipens ved araknofobisk
forskningsinstitutt ved Universitetet i Moss, Arnold
Bomullsvotter. De er altså overhodet ikke farlige - tvert
i mot ganske hyggelige. Mange har disse som kjæledyr!
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Hudøy Sport news

Hudøy Sport news

Keeperne
avgjorde!
Tradisjonen tro avgikk årets fotballturnering mellom 5. 6. og 7. trinn på Gjøabanen i går. Fotballekspertisen
blant journalistene i Hudøynytt er ekstremt stor, og vi kan rapportere om at man sjelden opplever fotball
på så høyt nivå som vi ble vitne til av fotballstjernene fra Refstad skole i løpet av turneringen

Tia på «We will be back» sto til tider som
en levende vegg og kan nyte en lunke
Sprite for sin innsats.

Kampene hadde alt man kan ønske seg, og de fremmøtte
tilskuerne fikk se sugende taklinger på en sklitaklingsvåt
bane, tekniske finesser som selv Ronaldo & Ada Hegeberg
vil misunne, scoringer fra forsvarspillere, midtbanespillere,
spisser og KEEPERE.
I motsetning til spillet er dømmingen blitt kritisert fra flere
hold. Den store snakkisen blant speakere og publikum var
det røde kortet som ble delt ut. Det var megateit gjort, sier
Nils Arne Leggen på telefon fra Lanzarote.
Cupens store overraskelse var Støa 1 fra 5 trinn som på
mesterlig vis, uten tjuvtriks, kom seg videre fra gruppe-

spillet. I seminfinalen ble det dessverre stopp da We’ll be
back ble for sterke og gikk av med seieren.
I semifinale 2 møttes 7-eleven og Bløtkake, og kjempet
som løver. 7-eleven vant denne kampen og det lå til rette
for en ren 7. klasse duell i finalen.
De som har sett mye fotball vil huske denne finalen som
noe av det beste og mest spennende som vi har opplevd
på Hudøy noen gang. 7-eleven ledet lenge før Snorre kom
inn for We’ll be back og utlignet etter nydelig spill. Dermed
gikk kampen til straffespark konkurranse hvor 7-eleven vant
etter at keeper Kevin satte inn den avgjørende straffen.

REKONSTRUKSJON AV CHAMPIONS LEAGUE-FINALEN MELLOM JUVENTUS OG REAL MADRID

Det har kommet reaksjoner fra barna på Bukta, som tilkjennegir sterk kritikk til arrangørene av pakketuren.
Kritikken retter seg mot arrangørens manglende evne (og vilje) til å vise CL-finalen i sin helhet søndag kveld.
Foreldrene på Bukta, som tar kritikken personlig og gjerne vil rette opp alle feila fra i går (for å sitere en annen
berømt totning) gjennomførte derfor en nøyaktig rekonstruksjon av kampen i skala 1:25. Legg særlig merke til
de skreddersydde draktene. Det må være lov å si at disse hevet nivået på rekonstruksjonen merkbart. Kampen
i sin helhet er dermed gjengitt visuelt ovenfor. Sentrale aktører er, som det tør fremgå tydelig av gjengivelsen,
Ronaldo, dommeren, Mandzukic, Casemiro, Asensio, Buffon – og nevnte vi dommeren? For ordens skyld, i fall
dette ikke fremgår tydelig til tross for dokumentasjonen, ble resultatet 1–4 til Real Madrid.
Sportsredaksjonen takker.
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redningen???

redningen???

OLIADEN
2.-4. trinn
Oppmøte: Alle lagene
møter på Saghuset
15 min før start
Krok kan jo ikke lese, er budskapet fra Else. Dette må Skrem og
Usett få vite! Krok har derfor ikke forstått at nasjonal-skatten ikke
er gull, bare bøker.
Bøker er jo viktige selvsagt, men de er jo ikke gull… Dette har
ikke Krok skjønt. Når han forstår dette, tror jeg ikke det blir så
interessant å flytte nasjonalskatten hit. Hvert klassetrinn blir derfor bedt om å ta med ett gullkorn/setning til brygga – nasjonalskattens gullkorn, enten hentet fra eget hode eller fra en bok
– kanskje han forstår det da? Skriv det ned på et papir og ta
det med! Eller så kan det kanskje være at Krok bare lurer
bibliotekarene, og da vil de uansett skjønne dette! Så det er viktig
at dere barna tar med gullkornene deres, avslutter Else.
Når Krok blir konfrontert med at nasjonalskatten består av papir,
fnyser han og svarer – Selvsagt er skatten laget av papir! Penger
er jo laget av papir! Jeg er jo ikke interessert i skillemynt heller!!

9:30 4. trinn
11:30 3. trinn
13:30 2. trinn
5.-7. trinn
Oppmøtested på Bukta.
Aktivitetssjefene
på huset har
informasjon om
startrekkefølge
Møt opp i tide!

SANGKONKURRANSE
Alle lagene må være
klare til innmars på

veien ned mot brygga
SENEST KL 18!!!

Sekretene
ivaretok
Else jobber knallhardt for å redde Hudøy, og sammen med Alfabertene og Alfahannene
reiser hun nå rundt på øya for å mobilisere motstand mot at Krok og Sjefsübervikarbibliotekar
Amalie Skrem sammen klarer å flytte Nasjonalbiblioteket til Hudøy.

sikkerheten!

Camilla
43
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knask og knep

vann er gøy

MARCUS

og gjengen på Støa nøyer seg ikke
med vanlig gjærbakst

Hvorfor spise triste boller når man kan
pimpe opp bolledeigen. Hele kolonien
ble satt i sving og det var hektisk aktivitet
på kjøkkenet i morgentimene. I følge sjefskonditor Karl Eliassen er oppskriften hemmelig,
men resultatet er noe av det mest
spennende vi har sett på lenge. Blå boller,
hvem skulle trodd det var mulig!! Hudøynytt
fikk dessverre ikke smake denne gangen, men
ryktene sier at smaken var fortreffelig.
Vi tok en telefon til Våtgjerd Slagkringle,
Kongelige Hoffbakstmester på Skaugum for
en uttalelse. Fru Slagkringle kunne forsikre oss
om at dette er banebrytende innenfor bakekunsten. Redaksjonen oppfordrer de andre
koloniene til også å utforske gjærbakingens
normer, men da vil vi gjerne ha smaksprøver!!

Hærverk?
Her hang det mer
enn 200 Liverpoolplakater, etter at
gjengen på Roa hadde
pyntet toalettet.

Donald Trump
– krever innreiseforbud for CO2

Fake
news!

Etter gårsdagens dårlige vær krever President Trump fornyet innreiseforbud
for CO2. – Dette vil løse alle problemene vi har og skape jobber for alle
som stemte på meg, skriver Trump på Twitter. Trump har tidligere avvist at
CO2 har noen innvirkning på noe som helst, men har i lys av de siste dagers
dårlige vær endret mening. Trump sier i en kommentar til New Fake Times
at han ikke utelukker et innreiseforbud også for Oksygen hvis det viser seg
at innreiseforbudet for CO2 ikke har den ønskede virkning. – Mangel på
oksygen vil utvilsomt løse alle problemer vi har, og legger til at han kommer
til å bygge den muren. – Kinas store mur holder verken CO2 eller Oksygen
ute, min fantastiske mur vil!

Over ser vi de sørglige restene etter de få
plakatene som var igjen, etter at toalettet ble
utsatt for hærverk. Eller borgerplikt, som
enkelte medlemmer av redaksjonen kaller det...
Kanskje noen trodde det var dopapir??

Våttvått

Dårlig vær er ingen unnskyldning for holde seg inne noe 2. klassingene på Frydenlund
og Østråt viste da de trosset regnværet og utkjempet en vannkrig som vil bli husket i flere
tiår fremover. Alle barn og noen voksne stilte i badetøy og det var ikke kroppsdel som var
tørr. Hudøynytt observerte likevel noen vokse i regntøy og fikk høre fra barna at dette var
skikkelig kjempeteit.
Østråts vannbrigadegeneral Camilla Klepaker
er stolt over sine vannkrigere og i følge henne
rømte alle Frydelundboere over alle hauger
som skremte høns. Når vi konfronterer
Frydelunds hussjef Hege Tunsjø med dette
fnyser hun bare av uttalelsene og sier at dette
skyldes at de på Frydelund hadde fått gul saft
til frokost og de egentlig bare måtte tisse.

Utfallet av vannkrigen er uvisst for oss
i Hudønytt, men det så uansett morsomt ut. Vi
håper nå at det kan bli forsoning i 2. klasseleiren. Mens de voksne krangler om hvem
som vant, foreslår vi at alle barn i andre klasse
slår seg sammen og viser de voksne hvordan
en vannkrig skal være. Bakholdsangrep kan
være små barns beste venn.
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Klyper og klør

Rekorder
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30 stifter sett på Ro

a-banen!

Even på Roa

Anton og Olai på Frydenlund
Felix på Frydenlund

SØREN KLYPE

George på Høgda,
mista ei anna!

Sarah og Erika på Støa

Frida på Norda, personlig
rekord i myggstikk-størrelse.
Et syv cm stikk i panna og
et 15 cm stikk på leggen

Amelia mista hjørnetanna!

-vi har ikke plass til flere klyperekorder. men takk for alle bidrag!

Astrid R, Elias, Arne Jacob
og Christine fra Lia

Eira og Julie på Roa
har samlet vårløk

Helga og
Elias på
Støa

Jonathan og Filip fra
Roa fikk hole in lomma!

Jørgen og Gard 5D spilte
35 x på Pingpong bordet

Ping pong-triksing:
Ask på Sletta
Bekreftet 73/ Utbekreftet 143

Konrad
på Frydenlund

Jørgen og Gard 5D spilte
35 x på Pingpong bordet

Julie og Alma på Østråt

Selma, Selma, Ida
og Amelia beundrer
musklene til Toradino.
Hudøys-sterkeste mann!

Johan på Frydenlund
Azar på Østråt

Matsjefen,
Thomas på Østråt
Krabbefanger fra Østråt
Nicolai på Østråt

t

Max Marlon på Østrå

Ukjente barn til tørk på Saghuset kan hentes der dersom de savnes!!!

