Eneste avisa uten papirkrøll. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 20. Levert på bussen. Kr 0,-

Jeg har ikke sett Kaptein Krok siden i fjor da Refstad barna var på besøk. Har han forlatt meg?? Er han
skadet?? Hva har skjedd med han, han skylder meg i det minste en forklaring sier en fortvilt Else.
Les mer med på side 10-11

Klimaendringene tvinger oss til å tenke grønt. Grønne mennesker observers stadig oftere i samfunnet. Men hva med vår elskede
Grønne Mann på Hudøy, har han forlatt oss? Les mer om det Grønne skiftet på side 7

intervju med rea
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POSTKORT

En hilsen fra

Astrid og
Henriette
Jippiiii!!!
Nå er vi på vei til Hudøy igjen og gjett om vi gleder oss!
Dere som er med for aller første gang er nok veldig spente og har masse
sommerfugler i magen. Dere kan bare glede dere, for Hudøy er super-gøy!
Jeg er også helt sikker på at alle dere som har vært med før er spente
og gleder dere vilt. Det er jo hele ett år siden sist! Jeg gleder meg også masse
og synes jeg er så utrolig heldig som får være General,
og som får være sammen med dere alle på Hudøy.
Dette er den 20. gangen vi er på Hudøy.
Vi markerer dermed et fantastisk jubileum. Turen til Hudøy helt unik
og den er et kjempeløft som alle skal være stolte over å bidra til!
Det er én av oss som har vært med alle disse gangene, og som
alltid vil være forbundet med Hudøy, og det er vår alles kjære Astrid.
Gratulerer med jubileet Astrid - vi er så glade for at du er med oss hvert eneste år!
Tenk at vi har vår egen øy! Vi skal kose oss masse de neste fem dagene.
Vi skal leke og ha det moro sammen, med krabbefiske, bading,
vannkrig, Oliade, ballspill og masse annet. Og vi skal kose oss ekstra
med boller, kaker og vafler...
På Hudøy er det samhold som er i fokus og vi skaper
minner som vi vil huske for alltid!
Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være!
Og kos dere masse! Aldri et år uten.....Hudøy!!

Hilsen, Arne Jan

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.
Hva er rollen deres mens vi er på Hudøy?
Vi går rundt og passer på at alle har det bra. Hudøy er jo en drøm
for alle barn, sier Astrid. Ungene starter å snakke om dette i februar. For mange betyr det mer enn sommerferien. Henriette legger
til: Hudøy er jo et paradis for barna, man gjør alt det barn elsker å
gjøre, alt skjer på barnas premisser. Det finnes ikke stress, mas og
planlegging og det er mobilfri sone. Godtebord, kake til frokost
en dag? Spontane vannkriger, krabbefiske, de voksne er til for ungene. På Hudøy er det noe alle kan være god på. Alle passer inn
på Hudøy.
I år er det nye andreklassinger og disse har hørt fra søsken og andre
som har vært der. Mange historier som spinnes – og går fra rykter
via myter til «sannhet». De har jo store forventninger: Hvem er
Krok? Treffer vi ham? Den grønne mannen!! Kjøre traktor! Fiske
krabber! En hadde hørt rykter om at en i tredje fikk 35 krabber i
fjor! Den rekorden skal jeg slå, forteller en førstegangsreisende til
Astrid. En femteklassing spurte Astrid for litt siden, du skal vel
på Hudøy? Og fortsetter: «Jeg tenkte jeg ikke skulle være med
Hudøy, det er jo så mye annet spennende vi kan holde på med,
data og telefon og spill og alt, men jeg har tenkt, så nei – jeg blir
nok med i år også!»
Syvende trinn, skolens eldste, gleder seg også – på sin måte. De er
jo sistereise, litt kule og tøffe, litt «skal liksom ikke glede seg», men
det er lett å se at de gjør det. Fest og døgning – men så – aldri mer.
Når det går opp for dem blir de nostalgiske og ganske så triste…

Til

Barna på Refstad skole
Økern Torgvei 40
0580 Oslo

Genistreken var å få med foreldrene – uten dem hadde vi ikke
kunnet gjøre dette i så mange år – og innsatsen deres er formidabel
– så takknemlig. Alltid noen som stiller opp!
Lærerne har vært enormt flinke til å engasjere ungene, å arbeide
jevnt og trutt for å få med ungene. Selv de unge lærerne som ikke
selv har vært her, har gjort en fantastisk jobb! Ledelsen også. Og
de gleder seg til å komme på besøk! Og i år er det hele 11 fra REA
som skal være. En av dem spiller fotball i 1. divisjon – prioriterte
det å være med til Hudøy foran kamp (får håpe treneren hans ikke
leser dette).
Og slik har det vært i alle år, høye forventninger – helt siden første
gangen. Refstadbarna (eller Lørenbarna, som de da het) reiste til
Hudøy første gang i 1999 – dette er altså den 20. gangen turen
gjennomføres! Og Astrid har vært med alle gangene og var en av
drivkreftene da og siden. Utrolig ydmyk og takknemlig for hver
gang, og har fått lov å være med i 20 år!! Mer om dette senere.
Foreldrene blir også kjent på tvers – utrolig god merverdi, forteller Astrid. Blir og 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.
Hvilket råd vil dere gi barn og voksne i forkant av denne turen?
Nyt dagene dere er på Hudøy, ha det gøy, la alle bli med på leken.
Kos dere med ferske boller, herlig fellesskap, mange nye rekorder
og krabbefiske. Pass på hverandre og kos dere!

Hudøy - aldri et år uten! God tur!
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Faksimile fra øya!

fare på ferde

Denne våren har noen av landets
arbeidere vært i streik. I mai streiket blant
annet alle journalistene i NRK. Nå viser det seg
også at det er litt trolig at Hudøynytts ansatte
går ut i streik. Dette er jo skikkelig krise for
alle dere lesere og hva skal redaksjonen
da egentlig gjøre på Hudøy?

– for 20. gang!
Det hele startet med en tanke høsten 1998, og den første
turen ble gjennomført i 1999. Astrid på det som da het
SFO ved det som da het Løren skole og Pål som da var
leder for fritidsklubben På banen, sammen med hans
kollega Silvana.
Til den første turen dro Pål og Astrid jevnlig på salg på gamle Obs
på Løren og fylte frysere med pølser, hamburgere og pålegg slik at
alt skulle være klart til turen senere.

Caroline som jobber på REA var på Hudøy som barn, på den
første turen – nå, tjue år senere skal hun til Hudøy igjen, men nå
som voksen for første gang. Men gleder seg som et barn!
Og i tillegg fikk hun lov til å designe jakkene REA går med på
jubileumsturen.

Etter hvert ble det flere og flere foreldre. Kjente navn for mange;
John S., Finn Tollef, Anders R med mange flere. Opplegget ble
snart utvidet til å gjelde 5.-7.-trinn også, og hele initiativet ble
gjort om til en stiftelse med eget styre. Genistreken var å få foreldrene involvert – og dette var ingen problemer – så mange ressurssterke og ivrige foreldre; det ble en kjempesuksess. I dag er så
godt som alle elevene fra 2.-7. trinn med.
I år er det 746 deltakere med stort og smått!

Caroline til høyre på bildet nedenfor, sammen med Marianne,
Fay og Ingrid, fra den første turen i 1999.

STREIKEFARE
I HUDØYNYTT

Men hva er egentlig en streik og hvorfor
streiker man? Kort forklart så er mange av
de som jobber et sted med i en slags klubb
som kalles fagforening. Denne foreningen skal ta vare på de ansattes interesser.
Bedriftene på sin side er med i en annen
klubb som kalles arbeidsgiverforening.
Noen ganger er disse klubbene uenige, og
hvis man ikke finner en løsning kan de som
jobber et sted nekte å komme på jobb. Da
er de i streik.
Konfliktene som oppstår ligner veldig på
de man finner i det fleste hjem på Refstad.
Hvem har ikke opplevd urettferdighet ved
at en storebror eller lillesøster får en is mer
enn du gjør. En vanlig reaksjon er da å bli
sint og nekte å være med på leken en liten
stund. Det er jo nesten som en streik er det
ikke?!! Hvis krangelen går får langt kan
det hende at en mamma eller pappa må gå
inn å mekle. I visse tilfeller kan krangelen
gå til noe som heter tvungen lønnsnemd.
Det er jo et skikkelig megavanskelig langt
og komplisert ord. Men det er egentlig det
samme som når mamma eller pappa er
lei av bråket og bestemmer hva som skal
skje. Da får man ikke lov å krangle mer og
streiken er slutt.

Her er et bilde fra 1999 der Pål og Astrid er i ferd med å losse mat.
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Hudøynytts redaktør Aranya Rusli synes
det er skikkelig megaurettferdig at redaksjonen ikke har eget godtebord og synes at
de får altfor lite kanelboller. Hun husker
altfor godt de gode kanebollene hun så på
Frydenlund i fjor. Det koker virkelig i topplokket til redaktøren om dagen og hun

Hudøynytts krav er ikke høye,
vi vil bare ha en liten del av den enorme
kanelbolleproduksjonen som foregår
på Hudøy i perioden 9. juni til 13. juni!
truer nå med å ta alle medarbeiderne sine
ut i streik. VI VIL HA SØTSAKER roper
redaktører ut til styret, hvis ikke dette er på
plass selger vi printeren og kjøper smågodt
for pengene. Det er derfor ikke sikkert det
kommer flere utgaver av Hudøynytt dette
året. Nå er det opp til fagforeningens sjef
Inge N. Toner og arbeidsgiverforeningens
leder Erik E. Gøy om å bli enige før forhandlingsfristen går ut ved midnatt. Hvis ikke
må øymeklingskvinnen Inga Løysing meddele at det blir streik fra og med i morgen.
Frontene er steile, men det er bare å håpe at
partene blir enige.

PS. Det har forøvrig vist seg i tidligere år
at journalistene i Hudøynytt lett legger
konflikter bak seg hvis magene er fulle av
kanelsnurrer og smågodt.
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Nyheter fra øya!

Grønne nyheter
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Drastiske tiltak må til for å få et CO2 fritt Hudøy. Øyas traktorer er parkert for godt og alle barn må holde pusten hele
besøket. Det minste utpust kan få dramatiske konsevenser for grønne menn og barn som elsker å plaske i vannet.

Hudøynytt har i en årrekke kunne fortelle sine lesere om
rekorder av alle slag. Vi kan alle med stolthet se tilbake på rekorder
satt av Refstad skole sine flotte elever. Det er ikke en kroppsdel som
har vært fri for klyper eller en kvadratmeter på Hudøy som ikke
er slått hjul på. Men til redaksjonens store fortvilelse er dette noe
vi som lokalsamfunn dessverre må legge bak oss.
Det viser seg nemlig at alle rekorder er tatt.
Dere som husker godt minnes kanskje vår finske venn Harry Limpinnen fra Hudøynytt
i 2017. All publisitet han fikk i fjor gikk tydeligvis til hodet på vår finske venn. Han reiste
sporenstreks tilbake til den lille byen Rekordolinen i de sentrale delene av det sentrale
Finland etter fjorårets Hudøytur. Der ble han sponset av den kjente energidrikken Green
Cow, og kunne dermed bruke all sin tid på å slå alle rekorder tidligere satt av Refstads
skolebarn. På grunn av dette er det ingen rekorder igjen å bryte for våre flotte elever.

Hvis dere skulle lure så er dette et lite
utvalg av Limpinnens rekorder:
• 12453889 treklyper på kroppen
• 34 kg bolledeig spist på 27 minutter.
Dette gjorde han hos den kjente
bakeren Andre Boller i Horten på veg
tilbake til Finland.
• Han har pustet i 3 minutter under vann.
• Han kledde på seg hele garderobeskapet til bloggeren Else Trøye.
• Raskeste skade, Limpinnen tråkket over
allerede på båten vekk fra Hudøy i fjor.
• Han fylte tre lastebiler med vannballonger.
• Limpinnen tok på seg alle de 84
redningsvestene laget av den danske
livredderdesigneren Liv Bøye.

Rekordbildetekst. Dette er siste utgave av Guinness World of records på engelsk noensinne. Etter
Limpinnens rekordår vil neste års utgave bare komme på finsk og hete “Suomen rekorodis”.

• Han har også slått den utrolige
rekorden til Benny Nesa og pellet
78 buser på en ettermiddag.

Men vi i Hudøynytt graver oss ikke ned av den grunn, men velger heller å se på dette som
en gylden mulighet til å være kreative. Så istedenfor å rapportere om flotte rekordforsøk
velger vi å skrive om gode gjerninger, godt vennskap og inkluderende fellesskap. Så vi
oppfordrer alle til å være en god venn, og hvis dere ser noen som er ekstra hyggelige og
gjør noe fint for andre si fra til oss. Det syns vi er verdt å skrive hjem om så kan vi la
Limpinnen og andre finske rekordjegere holde på dypt inne i finske skoger.

• Han badet i Nordishavet 1. januar
klokken 00:00:01, lot seg fryse ned
i en isblokk som drev inn i Bottenviken
før det den tinte. Så årets første bad,
verdens første vellykkede isfjellekspedisjon og verdens laveste kroppstemperatur i en og samme rekord

Ser dere noe som er verdt å rapportere om bruk vår tipstelefon – 919 22 180.

Regel 2 Denne regelen blir fort den største utfordringen for oss alle.
Nytt av året er at det bare er lov å puste inn på Hudøy. Som vi
alle vet puster mennesker ut CO2, og for å utrydde denne farlige
gassen fra øya må vi alle holde pusten. Dette gjelder fra vi kommer
på lørdag til vi reiser på onsdag. Utpust er med andre ord strengt
forbudt. Så alle må ta et skikkelig magadrag så fort de setter sin
fot på brygga. Dere kan eventuelt bære rundt på en plastpose dere
puster ut i. Knyt posen godt og tøm den når dere passerer Drammen
på veg hjem på onsdag.

I år er det forbudt å puste ut i den deilige sommerluften på feriekolonien Hudøy. Det viser seg nemlig at det er oppdaget CO2 ute på
øya. Dette er helt krise sier klimaforsker og øypatriot Sigurd Fure Være.
Jeg har observert styggedommen både ved Sletta, på Norda og bak
utedoen på Frydenlund sier hr Fure Være. Han er også formann og
æresmedlem i organisasjonen Nordisk Arbeid for Tidlige Tiltak Avgjør
(NATTA). På vegne av NATTA anbefaler Fure Være å slukke lyset for Den grønne mannen er også klar over dette problemet, og rykter går
godt og stenge Hudøy for både folk og fe, for alltid!!
nå om at han begynt å hate utpust noe innmari. Hudøynytt har fått
Heldigvis for alle Refstadbarn og voksne har den verdenskjente bonde- høre fra upålitelige kilder at kanskje vår grønne venn har flyktet til
sønnen og selvutnevnte klimaredningsmannen Grym Nypoteter Grønland. La oss virkelig håpe at dette ikke stemmer og at vi kan
fra Snåsa eller der omkring kommet oss til unnsetning. For igjen finne han ute på øya. Hvis noen skulle være så heldig å se han ute på
å få et CO2 fritt Hudøy har vår kjære Nypoteter utarbeidet et sett Hudøy er det i hvert fall megaviktig å bare puste inn.
med regler som besøkende på øya må følge til punkt og nesten
prikke. Det er jo skikkelig bra for oss, for da kan vi bade og kose
oss i år også. Men reglene er strenge og kan føre til visse vanskeligheter for oss alle. Hudøy ber alle om gjøre så godt de kan slik at
Hudøy igjen blir fri for klimagassen.

Regel 3 Den siste regelen kom på plass rett før Hudøynytt gikk
i trykken. Veldig rar forskning fra professor i fjertologi Harry
Feset, viser nemlig at en gjennomsnittlig promp inneholder en viss
prosent CO2. Denne prosenten øker megamye hvis dietten består
av kanelboller og brødskiver med Sjokade. Derfor ser Hudøystyret
Regel 1 All motorisert ferdsel legges ned med en eneste gang. I år blir seg nødt til å fjerne alle søtsaker fra menyen. I år blir det også et
det ingen traktorkjøring ute på Hudøy. Det synes transportgruppa grønt skifte i matveien sier Hudøygeneral Arne Jan. Vi bytter ut
er skikkelig teit. Medlemmer i transporten (som ønsker å være anonyme) Sjokade med gulrøtter legger han til.
sier til oss at drømmen om å få kjøre traktor er eneste grunnen til at de er Hvis alle er flinke til å følge reglene er både Nypoteter og Være
med til Hudøy. Nå kan det være det samme, barna får bære bagene sine Fure er sikre på at all CO2 vil forsvinne fra øya raskere enn vinden
selv sier de med dirrende stemmer og tårer i øyelokket.
blåser fjell på det høyeste. Hvis vi er heldige kan vi hente fram en
sjokadeboks eller to mot slutten av årets tur.
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Nyheter fra Else

Nyheter fra Else

Kjøleskapsstorm
Det går rykter om at han skulle lete etter en skatt et sted ute i
Det Tullinesiske hav. Like etter at skuta la fra kai, skal det ha
blåst opp til storm. Ikke bare til stiv kuling, eller full storm, men
til det aller øverste på hele skalaen som er «Sinnsykt, syk, syksyyyyk storm!» Det skal faktisk ha blåst kjøleskap og fjelltopper
i kastene. Antagelig har hele skuta sunket til havets bunn, med
den beryktede Kaptein Krok og mannskap, med kuler, krutt og
skattekister.
Det er i hvert fall det alle tror. Bare les telegrammet fra den kjente
telegrafisten Taste Tullesen: «Ja. Prikk. De har nok sunket. Prikk,
strek. Antagelig døde, ja. Prikk, prikk. Strek. Prikk. Hadet.»
Dermed er det endelig duket for en fullstendig problemfri og
fantastisk deilig sommer på Hudøy, uten plagsomme pirater og
trusler om kjølhaling. Den eneste som virker litt lei seg er Else,
som sier til Hudøynytt at hun synes det er sørgelig, men sant.
Eller omvendt. Eller begge deler. Eller ingen av delene. Det er
usikkert.
TANT & FJAS
Det som ER sikkert, er at teatertruppen Tant & Fjas gleder seg
stort til å komme til Hudøy for første gang. De har laget et spesialskrevet stykke, som handler om hvordan Kaptein Krok var som
barn, basert på rykter, notater skrevet på dovegger og sangen til
en dement oldemor fra Jølster. Alle kan glede seg, for denne teatergruppen består utelukkende av profesjonelle sangere og skuespillere, som alle har øvd i dusjen og foran speilet. Stykket heter
«Krok, kaptein Krok! Hvordan ble du en pirat?»
Velkommen til Hudøy!

-fortvilt og i dyp sorg!

Er han død? Pensjonert? Har han seilt seg bort?
Alle lurer, men ingen vet. Ingen har sett Kaptein Krok i nærheten
av Hudøy siden 7. juni 2017......
Det er umulig å si om alle, inkludert krabbene, haiene og
skipene, kunne ha overlevd den plutselige vreden i det
Tullinesiske hav. Foto: Storm F. Ugl, Måkenytt.
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En snapchat med de førstereisende

Nyheter fra øya!
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SPØRSMÅL
1. Hva har du hørt om Hudøy?
2. Hva gleder du deg til?

Tips for sanglaging!

mandag kveld blir det sangkonkurranse for alle koloniene på Hudøy

3. Hva tar man med seg
på en øde øy?

.

For at det skal bli en konkurranse er det viktig at alle husene deltar,
og det er aktivitetssjefenes ansvar å inititere skriving og øving. CD
med karaokeversjoner av årets sanger finnes på denne bussen, og
i utstyrskassene finnes CD-spiller/Ghettoblaster. Redaksjonen har
lang erfaring med denne type konkurranse, og vet hvilke kreative
triks som slår godt an hos dommerne. Vi gleder oss til show og
klingende toner og kommer her med tips som kanskje kan bidra til
at nettopp ditt hus overbeviser dommerpanelet:

Iver 2B
1. Den grønne mannen er der,

og vi skal kjøre traktor om
kvelden.

2. Gleder meg til å møte den
grønne mannen og til å spille
fotball og at de voksne skal
spille volleyballturnering. Og
godteribordet!

1.Velg en sang de fleste liker (dere trenger jo ikke like teksten, for
den skal jo endres). Håndsopprekking i bussen, loddtrekning eller
avkrysning kan være demokratiske fremgangsmåter. Jo flere som
er enige i valget, jo lettere går øvingen.

4. Koreografi: Dommerpanelet/juryen blir alltid imponert om det
er lagt inn koreografi, eller overraskelseselementer som flikkflakker
eller plakater. Det er ikke nødvendig at alle står på èn rekke, men
selvsagt er det lov om dere vil det!
5. DET ER SANT AT SYVENDE IKKE ALLTID VINNER: Det
er nesten umulig, men for 5 år siden vant (halve) den gang tredje
trinn da de bodde på Sletta. Så man kan si det slik: at plassering
ikke er det viktigste, men 95% av alle som sitter og ser på synes det
er kjempetøft at noen tør å stå der fremme og synge, og vil gjerne
høre hvilken vri dere har fått til.
6. Tips til ordbruk: Juryen pleier å bli imponert om man hedrer
øya, Refstad skole, Else, den grønne mannen, bandet, aktiviteter
man elsker, maten som lages eller krabbene som fiskes. Og så setter
de ikke pris på om man disser andre….

Ayla 2C

1. Jeg har hørt at vi har vannkrig og godteribord. Vi må ha
redningsvest når vi skal bade.
Jeg har også hørt om en traktor, Kaptein Krok og “Brokolimannen” som jeg kaller den
grønne mannen.

1. Jeg har hørt at Hudøy er
gøy, at man har godteribord,
at man krabbefisker og kan
få 120 krabber! Man bader
i sjøen, og lager vennskapsarmebånd og er med på
sangkonkurranse.

2. Gleder meg til godteribordet,
vannkrig, bli kjent med nye
venner og å komme til Hudøy.

2. Jeg gleder meg til krabbefiske, sove, ta båt og å se
hvordan det er, ser ut og hva
jeg kan gjøre på Hudøy.

3. Jeg ville tatt med venner
og vannpistoler, godteri, mat,
drikke og en trampoline.

Colin 2C
1. At det er gøy, det er en
grønn mann der, man synger
sanger og det er kjærlighetsgreier der.
2. Å se hvordan det ser ut
på Hudøy, til å spise kake til
frokost og til å ha det gøy.
3. Shorts og badesko

3. På en øde øy vil jeg ta med
meg varme klær, sovepose,
regntøy, sommertøy, svømmetøy, mat, redningsvest, liten
kosebamse og solbriller.

3. Hallo?! Vanngevær!!

2. Skriving: Alle som vil være med på tekstskriving bør få lov til
dette, men alle som vil fiske krabber, slå hjul, ha vannkrig, re 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 vanskelig å være med på alt selv om alle vil få med mest mulig… Her
er det fint om aktivitetssjefen selv tar, eller delegerer et ansvar slik
at tekstskriving kommer i gang! Til info er AKS-gjengen kjempegode på dette…. Det aller beste er om teksten er ferdig senest i
løpet av søndag formiddag slik at dere rekker øving.
3. Øving: Selv om du ikke er heelt fornøyd med teksten er det muligheter for justeringer underveis. Kreativ ordbruk som eksempel
«Løvevann” fremfor Løvetann er bare gøy, men det aller beste er
at flest mulig synger med! Avtal øving rett før eller etter mat for
eksempel, eller rett før legging. Man trenger ikke ha med absolutt
alle på hver øving, men det er flott om flere øver sammen!

Mathias 2A

Johanna 2C
1. Jeg har hørt at den grønne
mannen og Kaptein Krok er
der. Og at det er vannkrig og
masse gøy.

Helle 2D

11. JUNI

1.Jeg tror det er en hinderløype der, og at grønnmannen
og Kaptein Krok bor der.

OPPMØTE KL 18.

Noah 2B

SANGE
S
T
E
R
Å
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R

CHAINED TO THE RYTHM - Katy Perry
SUMMER OF ‘69 - Bryan Adams
ATTENTION - Charlie Puth
STRANGERS - Sigrid
SUN IS SHINING - Axwell & Ingrosso
RUNNIN’ - Naughty Boy Feat. Beyoncé &
Arrow Benjamin
7. LONELY TOGETHER - Avicii feat. Rita Ora
8. LIVIN’ ON A PRAYER - Bon Jovi
9. EI SOM DEG - Marcus & Martinus, Innertier

1. Jeg har hørt at det er vannkrig der og at man kan spille
fotball der. Også har jeg hørt
at vi får godteri til frokost.
Kanskje en dag kommer de
barna fra skolen som ikke
skal på Hudøy, og besøker
oss en dag.
2. Jeg gleder meg til å få
et helt bord med godteri
og til å spille fotball. Jeg
gleder meg til at de vekker
oss på natta når vi er veldig
trøtte og kjører rundt med
traktor og møter mange rare
mennesker, som er på Hudøy.
3. På en øde øy, ville jeg tatt
med så jeg kunne komme
vekk fra den øde øya med
vann til å drikke, mat til å spise
og spikre og planker til å lage
meg en båt, så jeg kunne
komme vekk fra den øde øya.

2. Leke og kose meg.
3. Masse mat og mobil så jeg
kan ringe etter hjelp, og spille
mens jeg venter.

Mari 2D
1. At det er en øy, at det er
et stort godteribord og
masse vannkrig.

2. Jeg gleder meg til godteribord og vannkrig.
3. Mat og drikke, solbriller,
badetøy og sandaler.

2. Jeg gleder meg til å se
den grønne mannen.
3. Redningsvest og mobil.

Abel 2B
Amin 2D
1. Kaptein Krok er der, og
noen har stjålet kartet hans
og vi må finne det før han.
2. VANNKRIG!
3. Jeg ville ha tatt med meg
vannpistol, badebukse og
skifteklær.

Klara 2B
1. Jeg har hørt at man får
sitte i traktor på kvelden.
2. Jeg gleder meg til oliaden.
3. Venner

1. Vi skal se den grønne
mannen og Kaptein Krok,
og vi skal fiske krabber.
2. Jeg gleder meg til Hudøy,
men gruer meg til å se
Kaptein Krok.
3. Kikkert, redningsvest og
lommelykt.
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Nyheter fra de eldste

Aktiviteter på øya!

#Jenny 7B

Fotballturnering på
Gjøa-banen 10.06.2018

Jeg gleder meg til festen og aller mest dansingen til høy
musikk i syvendeklassefesten. Også gleder jeg meg til å døgne.
Mitt beste minne er første året på Hudøy da det var noen
hekser som tok godteriet vårt og alle fikk panikk fordi vi
trodde at vi ikke ville få det tilbake.

Som tradisjonen tro blir det også i år fotballturnering for 5.-7. -trinn
på søndagen på Hudøy. Turneringen spilles på Gjøabanen nedenfor Høgda, og der blir det som alltid mye liv og god stemning både
på og rundt banen.

#Stian

Jeg gleder meg til det siste året for da er det fest! Jeg håper vi
klarer å lage en digg sang til sangkonkurransen. Vi må finne på
noe nytt i år så vi vinner. Det er kjedelig at dette er siste året.

Vi vil spesielt oppfordre barn fra de yngre klassetrinnene til å
komme innom og heie – kanskje på vei til eller fra et bad eller
en tur på kjærlighetsstien. Det er nemlig ikke bare vinnerne av
turneringen som premieres (ja – de vil få cola-bokser som alltid),
men også andre som bemerker seg gjennom gode prestasjoner vil
kunne få en leskende premie – uansett om du spiller eller er på
tribunen. Så finn frem dine beste dansemoves eller kuleste heiarop og ta turen til Gjøabanen på søndag!

Mitt beste Hudøyminne er første natta i andre klasse. Klokka
var åtte og vi trodde det var sent på kvelden og at alle sov.
Plutselig gikk brannalarmen og alle løp ut, og der sto det traktorer
som tok oss med på tur og vi fikk se den Grønne mannen.

Har du en favorittsang du har lyst til å høre, så er det mulig å komme
med ønsker om dette (selv om gamlingene som styrer musikken
nok kommer til å insistere på noen gamle slagere også…).

Jeg gleder meg til festen, døgningen og ikke minst godteridagen.
Jeg husker best den gangen da alt godteriet ble borte og alle
trodde at det var moren min som hadde tatt det.

Kampoppsett med tider blir offentliggjort søndagens Hudøynytt, og
lengden på kampene er også avhengig av hvor mange påmeldinger vi får. Men vi kan garantere at alle får minst tre kamper
hver, og de fire lagene med flest poeng (evt. best målforskjell om
det er likt) vil spille semifinale, før det hele avgjøres i den store
finalen. Ved uavgjort i semifinalen eller finalen blir det straffesparkkonkurranse, noe vi har opplevd flere ganger de siste årene.

#Tora 7C

Jeg gleder meg til å døgne, å være sammen med
venner og den store 7. klassefesten!

Så gjør dere klare til årets kuleste og
mest spennende fotballturnering!
Regler + antall spillere:
5. trinn: 7 + målvakt // 6. trinn: 6 + målvakt // 7. trinn: 5 + målvakt
Minst to av hvert kjønn på banen hele tiden, ellers gjelder vanlige
fotballregler. Husk at ingen spillere kan spille på to lag.

Jeg husker den første gangen vi var på Hudøy i
andre klasse da vi ble kjent med øya. Jeg syntes det
var gøy å være der. Spesielt husker jeg vannkrigen.
Jeg har alltid gledet meg til å dra til Hudøy. I år
gleder jeg meg spesielt til festen. Det blir trist når
vi reiser hjem igjen og vet at dette er siste gangen.

Påmelding: Hver koloni melder på så mange lag man ønsker ved
å levere navn på lagene og kontaktperson til Inge Alme - 928 86 086
innen klokka 18:00 på lørdag. (Aktivitetssjefene på husene har
også fått informasjon om dette).

#Felix 7B
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#June LG 7D

Mitt første og største Hudøyminne er den første
vannkrigen vi hadde – det var en ordentlig vannkrig!
Det er kjedelig at det i år er siste gangen, men det
er også gøy fordi vi da skal ha stor fest og døgne.

#Vince Victo

r 7B

7C
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Hvor lenge er det til vi er fremme?

Games to play in the car

No.1

CAR BINGO

No.1

CAR BINGO
How to play

S p o t o n e o f t h e o b j e c ts / p l a c e s o u t o f t h e w i n d o w ,
t h e n c i r c l e t h e m a tc h i n g i m a g e . T h e f i r s t p e r s o n to
c i r c l e a w h o l e ro w / c o l u m n s o f i m a g e s w i n s !

www.icarhireinsurance.com

Games to play in the car

Biljakt!

CAR BINGO

Avtal spilletid, se ut, og jakt på bilmerker.
Kan spilles alene eller sammen med flere.

S p o t o n e o f t h e o b j e c ts / p l a c e s o u t o f t h e w i n d o w ,
t h e n c i r c l e t h e m a tc h i n g i m a g e . T h e f i r s t p e r s o n to
c i r c l e a w h o l e ro w / c o l u m n s o f i m a g e s w i n s !

Games to play in the car

No.1

CAR BINGO
How to play

S p o t o n e o f t h e o b j e c ts / p l a c e s o u t o f t h e w i n d o w ,
t h e n c i r c l e t h e m a tc h i n g i m a g e . T h e f i r s t p e r s o n to
c i r c l e a w h o l e ro w / c o l u m n s o f i m a g e s w i n s !

www.icarhireinsurance.com

Sterk inspirert av noen raringer på radio vil vi hver dag presentere et dilemma eller to
for dere i Hudøynytt. I et dilemma må man velge mellom to teite ting, to megakule ting
eller en teit og en bra greie. Vi anbefaler alle å starte dagen rundt frokostbordet med
god diskusjon rundt dagens dilemma. Hva velger du?
• Alltid drikke Cola eller alltid drikke vann.
• Bli popstjerne uten venner eller ikke kunne synge med mange venner.
• Alltid shorts på vinteren eller alltid bobblejakke på sommeren.
• Bare spise brød eller bare spise pålegg.
• Ha gjeller som en fisk eller ha vinger som en fugl.
• Gå på skolen kledd som en klovn i 20 dager eller se foreldrene dine twerke på sommeravsutningen.

Summer

www.icarhireinsurance.com

Element
Collection

• Aldri dra til Hudøy eller aldri spise is.
www.icarhireinsurance.com
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No.1

How to play

How to play

S p o t o n e o f t h e o b j e c ts / p l a c e s o u t o f t h e w i n d o w ,
t h e n c i r c l e t h e m a tc h i n g i m a g e . T h e f i r s t p e r s o n to
c i r c l e a w h o l e ro w / c o l u m n s o f i m a g e s w i n s !

Games to play in the car

Er det langt igjen nå?

• Aldri mere nettbrett eller aldri mere trampoline.
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baksida

a
hvem, hv
og hvor?

NORDA/VESTA+NYTT BYGG 6. TRINN
Hussjef: Elisabeth Katai Knudsen - 906 90 671
Norda ligger, som navnet sier, helt nord på øya.
Nært sjøen og med nydelig utsikt.
STØA 5A & 5C
Hussjef: Torunn Graftås - 920 55 050

STRANNA/VIKA 7. TRINN
Hussjef: Beate Nordbø
414 13 781

Støa er kjent for å ha det grønt og åpent.
HØGDA 4A & 4D
Hussjef: Elisabeth Amundsen Sand
920 31 661

Stranna / Vika ligger lengst
nord på øya og er den eneste
kolonien med eget stupebrett.

Høgda ligger midt på øya og har nok
en av de beste fotballbanene!
SYKESTUE
Kontakt: Charlotte Hvalby - 934 55 301
helse@aldrietaruten.org
ÅSLY REDAKSJON
Redaktør: Aranya Rusli - 91 88 30 38
redaktor@aldrietaruten.org

BUKTA 4B & 4C
Hussjef:
Merete Susort
920 83 370

ROA 5B & 5D
Hussjef: Trine Allré Flesvig - 916 22 325
Roa ligger midt på øya og har den
største gressplenen. Her avholdes
fellesgrilling med prestisjefylte fotballog volleyballkamper.

Bukta ligger rett ved
”kjærlighetsstien”,
et yndet sted for 5,
6 og 7 klassinger…

LIA 3C & 3D
Hussjef: Arne Bjørnebek - 932 59 480

SLETTA 3A & 3B
Hussjef: Cecilie Nilsen
928 44 354
Sletta ligger ned mot
vannet sør på øya og
har kort vei til Fosforøya!

Lia ligger sentralt på øya, hit kommer
det alltid hyggelig besøk.
ØSTRÅT 2B & 2D
Hussjef: Ståle Hamnvik - 900 90 545
Østråt var en av de første koloniene
på øya og het Hudøy 3 og ”Australien”
– dette fordi den lå så langt sør på øya.
FRYDENLUND 2A & 2C
Hussjef: Tone Siv Kronberg - 909 52 883
Frydenlund er en av de minste koloniene på øya.
Ligger nær brygga hvor det er perfekt krabbefiske!

VÆRMELDING LØRDAG 09.06.2018

sunshine

Det forventes flere busser fra nord, særlig på
strekningen Ona Refstad til dalstrøka innafor
og bortafor Hudøy, muligens med innslag av
pirater på overfarten Budal-Hudøy.

ON MY

Ellers forventes det en del bading i varmt
vann, kanskje litt begynnende krabbefiske
og en og annen fotballkamp.

MIND

SUN

please

