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Vi har hørt at lemmaene har skapt entusiasme og gode 
diskusjoner rundt frokostbordene. Vi mater derfor på med 
flere dilemmaer dere kan bryne dere på.

• Svømmeføtter til bein eller bordtennis racket til hende?
• Fungerende spaghettiarmer eller musefeller til hender?
• Bare Fortnite eller bare Overwatch?
• Alltid tisse på deg når du ler eller alltid prompe når du ler?
• Aldri lære seg å skrive eller aldri lære seg å snakke engelsk?
• Sove i fosterstilling i for lite telt eller betale det det koster (eller hva Espen)?
• Miste mobiltelefonen eller aldri gå med klær?

Det forventes en mer kjølig vær-
type med stigende Oliade, først  
fra syd og deretter videre nord- 
over. Det blir flau bris i og rundt 
tømmerstokken, deretter med 
dreining før den blir enda flauere. 
Se opp for våte svamper i luften 
lenger syd. Det kan hende det  
blir en og annen krabbefiske  
også i dag med sporadiske  
fotballkamper utover etter- 
middagen. Det meldes om meget 
stor skogbrannfare så alle opp-
fordres til aktsomhet, særlig  
i og rundt kjærlighetsstien.

Ulf-Inge demonstrerer hva som skjer hvis man glemmer gjær  
i bolledeigen. Til høyre et oppblåst eksemplar fra Stranna/Vika.

VÆRMELDING 
MANDAG 

GJÆRMELDING MANDAG 

Syvendeklassingene vil gjøre stor stas på de voksne som har gjort Hudøy mulig  
i alle disse åra. Tirsdag kveld inviteres derfor alle voksne på øya til fest (6. klassing- 
ene blir distribuert ut på husene for å være barnevakter). 

Her blir det rullekake og pulverkaffe så mye du måtte ønske og gratis VIP-transport 
(husk TT-kortet) til og fra. Musikken blir Golden Oldies på platespilleren, med alt 
fra Roy Orbison til Søstrene Bjørklund og en ordentlig musikk-quiz med Vidar 
Lønn-Arnesen i kveldinga. Kanskje vanker det en mulighet til å by opp en gammel 
(!) flamme til dans? Skru opp høreapparatet, puss gebisset og kom! NB I stedet for 
godtebord samler vi inn alle medisiner og har en skikkelig morsom og dødsspenn-
ende betablokkrullett på tampen av kvelden – dette ønsker du ikke å gå glipp av!

Annonsen er sponset av Jølstad Rest in Peace.

12.06.18

Eneste avisa uten mygg-, flått- og vepsestikk. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 20. Kr 0,-
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Små barn utnyttes av onde krefter 
i gruveindustrien til å krabbe inn  
i små hull på jakt etter edelstener.
>> Les mer i Hudøynytt+

+

HUDØYNYTT + ABONNEMENT
Pris
1 artikkel: 2 kanelboller og 1 high five.
1 uke: 25 kanelboller, 2 high five og 
en klem. 
1 måned: 100 kanelboller, 1 high ten 
og en lang god bamseklem.

GRUVEDRIFT

>> Les mer i Sporten på side 4-5



Arnebergmodell bygd inn 
                   i terrenget

Camplivet har jo virkelig fått fotfeste her på Hudøy i år. Hva skyldes dette, 
teltarkitekt og  CampKritiker Hildebart Silkeputer? “Det skyldes nok først og 
fremst plutselig overbefolkning. Vi ser ofte dette i verdensbyer med plutselig 
og voldsom innvandring fra rurale til urbane strøk. Ofte etableres det såkalte 
favelaer på siden av låven, slik vi også ser eksempler på her på Hudøy”.

Vi ser også at de mer bemidlede inn-
vandrerne gjør seg litt mer flid, både med 
universell utforming og design (se bilder) 
her på Platåbebyggelsen. Her ser vi også 
såkalte rekketelt, antakelig satt såpass tett 
fordi det er pluggfestetomter her (billige 
punktfestetomter). Videre ser vi ofte at 
slike oppblomstringer i bosettingsmønstre 
forsvinner like fort som de dukker opp. 
Gjennomsnittlig oppetid er ca 5 dager.

Ypperste-ekspert Leif Ove Liggeunderlag 
kan fortelle oss litt om de enkelte teltmodell- 
ene: Harry Settpåmaken sitt Chateau 
d’Helsport med røykmaskin, boblebad og 
skråstilte takvinduer.

Polly Ester Hansen med sitt Ali Baba 
2000, med gull, røkelse og designerkaffe.

Turi Skogen viser også frem sitt Partytelt 
Custom Fitted Grand Lux men innlagt 
vann, strøm og lysfontene.
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...og redskapsboden.Telt på funkispla
tå med havutsikt

Hytte med utedo

Biltemas modell THE DOGHOUSE

Teltleir på kant med låven

Chateau d’Helsport

Rekkehus på punktfestetomter

Tipivarianten (urinnvånervåning) Øyas minste teltKandinskyinspirert Ali Babamodell Partytelt CFGL

Star Trek modell (landet 9.6.)

Den Maritime med båtfeste

DUKBEBYGGELSE
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Sammen med en enorm mengde fotballfans stilte Hudøynytt 
opp på Gjøabanen for å få med seg hvert spark i gårs- 
dagens fotballcup for 5.-7. trinn. Og vi kan rapportere om 
at alle forventninger ble innfridd. Ute på banen var det 
noe for enhver smak. De som liker taklinger fikk se sklitak-
linger selv Sergio Ramos ville fått tårer i øynene av. Blend-
ende finter vi er sikre på Caroline Graham Hansen tar med 
seg inn til neste års Champions League. Kommentatorene 
var også i toppform den vakre søndagen ute i havgapet. 
Geir Rønnestad leverte virkelig og det hele kulminerte i et 

-GOOOOOOAAAAL (dette betyr mål. Red. adm) - når finalen 
ble avgjort på overtid.

Selve finalen var av det neglebitende slaget. Kampen 
bølget fram og tilbake. Fintrepertoaret, pasningsspillet og 
taklingskvaliteten har aldri vært høyere. Kampen stod mel-
lom Norda Brasil og Roa City. Axel fra Roa ble en viktig spill-
er i finalen. Hans 1-0 scoring kom etter et flott dribleraid 
på høyresiden. Etter dette åpnet kampen seg virkelig opp.  
Norda tok etterhvert over mer av spillet, og presset førte til 

Vi er best i verden!! vi er best i verden!! Vi har slått dere alle, Hudøy-
generalen, Kaptein Krok, Else og alle landkrabber. Saken er biff, saken 
er karbonade, saken er ertesuppe. Årets cup var en seier for barn som 
elsker fotball, rettferdighet og glede.

Ella holdt nullen i de  tre innledende 
kampene!

2. Her er taktikken i detalj

Jaaaaaaaa, vinnermålet som sikret seieren til Roa City!!!

Actionbildet fra semifinalen. Tidelen etter bildet ble tatt fanget Eskil ballen i fast grep i en situasjon 
selv de Gea hadde valgt å bokse.

Aksel demonstrer den perfekte strake vrist, som dere ser av bildet har ballen nå form som en projektil.

1. Her tok laget eget initiativ....satte opp 
system - lagoppsett for alle 3 kamper 
slik at alle skulle få lik spilletid, spille 
der de er best og jevn fordeling gutter 
å jenter!

3. ROA med eget og svært imponeren-
de cheerleaderlag!

Turneringens speakere underholdt 
publikum og delte ut iskald drikke for 
imponerende handlinger!

Adrian fra Norda Spania vant Fanta for 
trøstende ord og god teamånd!

7. trinn prioriterte svømming fremfor slit- 
somme fotballkamper i varmen!

1-1. Scoringen kom etter en flott heading 
på fremre stolpe av Benjamin. Etter dette 
 var det sjanser i begge ender av banen. 
Men på overtid ble det tildelt et fris-
park til Roa på hjørnet av 16-meteren. 
Dette skulle bli siste spark på ballen, 
 og for et spark det ble!! 

Axel ble den store helten etter at han 
skrudde ballen inn i lengste hjørnet. Roa 
City vant 2-1, men alle finalister og del-
takere for øvrig fortjener all ros man kan 
oppdrive. Fotballkamper ble forøvrig  
rrangert på alle andre ledige baner og. 



6 Nyheter fra Tant og Fjas

Teatertruppen Tant og Fjas kunne i dag avkrefte alle ryktene som har vært rundt 
på øya om at Kaptein Krok skal være sett på overfarten fra Budal. Ta med billettene dere fikk

og møt opp på bryggen i morgen til et forrykende show dere sent vil glemme.

Den som venter 
på noe godt, 
venter ikke 

forgjeves 
– ELLER??!!
Mange av dere kjenner sikkert til dette uttrykket, men etter et 
sjokkerende funn gjort av Hudøynytt er vi ikke lenger sikre på om 
dette stemmer. Journalister fra avisen var tilfeldigvis i Finland  
i april for å telle innsjøer. På denne reisen bestod menyen bare 
av kanelboller. Og utenfor en baker på et kjøpesenter i en veldig 
typisk finsk by kom vi over noe ultrasjokkerende.

Ved inngangen til senteret kom vi over et lettere henslengt men-
neskefossil. Med armene i kors og blikket lengtende inn i senteret 
står den en stakkar som dessverre er blitt til stein. Dette syntes vi 
Hudøynytt var litt rart. Vi tok derfor fram spaden og satte i gang 
med litt gravende journalistikk.

Det tok ikke lang tid før vi kom i kontakt med en lokal helt som 
bodde i et 3-mannstelt utenfor senteret. Han ville være anonym, 
men gikk med på et intervju hvis han kunne få bruke finlandshette. 
Med hetten godt trekt over hodet forteller den lokale helten oss at den 
stakkars mannen ved døra gikk under navnet Sampi Pimpolehkti. 
Sampi var en trivelig og hyggelig mann som var godt likt i byen. 
Dessverre for han var han skikkelig glad i kanelboller. 

En høstdag sent på nittitallet skulle han og kona handle litt. Sampi 
bestemte seg for å vente utenfor mens hans frue gikk inn for å 
kjøpe den herlige gjærbaksten han elsket så høyt. Dessverre for 
ham var det salg på Hennes & Mauritz denne dagen. Kona bruk-
te veeeeldig lang tid siden det var salg på ankelsokker. Ankel- 
sokker var nytt og spennende i vårt naboland på den tiden, og 
fru Pimpolehkti gikk seg vill i jungelen av ankelsokker og kom 
aldri ut igjen. Ikke så rart kanskje, siden jungel ikke er så vanlig  
i Skandinavia. En som er kjent med å ferdes i all slags jungel er 
skjørtejegeren Harry Limpinnen. Han var også observert i butikken 
denne dagen, og et rykte om han forlot byen med en 3-pack 
ankelsokker og ny kone har gått i byen siden. Vi klarte ikke  
å bekrefte dette ryktet, men trofaste Sampi ble stående utenfor 
med gjærbakst i blikket helt til han ble et fossil.

Hudøynytt sender sine varme tanker til Sampi’s nære familie og 
oppfordrer alle store og små til å være forsiktig neste gang det er 
salg på Storo.
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Jentene på Lia har funnet et nytt kaffetre! 

              Fra venstre, Alma, Juna, Ada og Haldis.

Jentene på Støa bidrar gjerne på kjøkkenet.

Denne gjengen fra Norda kom til Redaksjonen for å tipse om  

rekorder. Frittgående reporter Øyvind måtte se seg nødt til  

å lese høyt fra Hudøynytt nr. 1 der det står at alle rekorder  

allerede er tatt, og oppfordrer alle til å finne på noe nytt og 

originalt for å bli vurdert for å komme i Hudøynytt.

Felix, Tobias og Iver rensker sjøen for krabber på Sletta. 

Diskriminering på Støa?

I går ferske nanbrød, i dag “egg on toast”, - Nam! Suthan, Tenuka og Destina tryller frem lekre retter til Slettaboerne.

4 jenter fra 7. trinn ble funnet på badet på Stranna. Helt uopp-
fordret hadde de vasket bad og dusj. Best av alt: på spørmål 
om hvilken klasse de gikk i, kunne de ikke svare umiddelbart, 
og korrekt svar var én fra hver klasse, ABCD:-)

Alle barna på Høgda hadde lagt seg da brannalarmen gikk. Heldigvis var det ikke ordentlig brann, det var de voksne 
som hadde stekt smør i stekepanna på en måte som gjorde at brannalarmen gikk. Alle kom seg ut av sengene og stilte 
opp utenfor slik de hadde øvd på. Alle ble telt opp, situasjonen avklart og brannalarmen slått av slik at alle kunne gå 
inn og legge seg igjen.

På Bukta er det ikke mote- press, men de liker alle klærne til sjefsdesigneren for Cubus,  Unni Form.

Discofest på Høgda!

Vannkrig Bukta vs Høgda

Selma og Divany 
holder telling  
under vannkrigen.

Vannkrig  
i alle skoger!

Turbankameratene fra Norda Øyas første godteribordtips var fra Østråt.



Smånytt 1110 Faksimile fra øya!

       
                              -det har betydd ALT for livet mitt
For 20 år siden var Christina med på Hudøy for første gang, lagde sang og koste seg som man jo gjør på 
Hudøy. Bare fem år senere går hun og venninnen Christina (vi gjør det enkelt for redaksjonen dere) fra å 
synge på Hudøy til å delta i MGP Junior! Dette var i 2004 (se faksimile). I dag er hun tilbake dere! 20 år etter 
første gang – fremdeles med sang i strupen og gull i blikket, ansatt på REA og med på tur i embeds medfør. En 
skikkelig stayer dette altså!

Historisk tilba
keblikk.

Redaksjonen i 
1999 med sine 

enkle hjelpemi
dler. 

Fra venstre Jo
hn S, Vidar og

 Finn Tollef.

Det har versert rykter i verdenspressen lenge om at kvaliteten på ryddingen 
rundt omkring på Hudøy er høyst varierende. Man kan visstnok finne eks-
empler på rydding på øverste klasse og rydding med stort forebedrings-
potensiale. Hudøynytt tok turen ned til Sletta der ryddingen visstnok skal 
variere mest. Der fikk vi tillatelse fra hussjef Cecilie Falch-Nilsen til å ta 
bilder så lenge vi ikke publiserte fullt navn på hennes sønn Tobias som er 
vist i bildet under.

Eva og Villiam fra Sletta er villige til å ta ansvar for frem- 
tidige Hudøynytt. De lover en avis med enda flere 
bilder og mindre kjedelig tekst en gang i fremtiden.

 
 

- fra Frydenlund har vært kjærester i snart 4 år. 
Helt siden de møtte hverandre første gang 

i Refstad barnehage har de snakket om å reise 
på ferie sammen. I år fikk Colin&Frida endelig 
realisert drømmen om tur til varmere strøk 

og har tatt turen sammen til Hudøy!

Vi ønsker alle Colin&Frida et
 topp opphold på Hudøy, og måtte 

kjærligheten vare for alltid H

Tobias (med hemmelig etternavn) 
viser stolt fram sin ryddestrategi.

Rydding av ymse kvalitet er også noe man finner på jentenes sovesal.

Salah og Abbas har orden 
i systemet.

V   NNMANGELEN er over – årsak funnet!
Som mange vil være kjent med har mai måned vært svært tørr. Høye temperaturer og man-
glende nedbør har ført til desperate jordbærbønder og gule fotballbaner (de to på Østlandet 
som ikke er kunstgress) i tillegg til grillforbud på Hudøy. Redaksjonen tok saken og ved hjelp 
av dårlige magefølelse, mannlig hunch og kvinnelig intuisjon klarte vi å avdekke årsaken. 
Kranen var demontert!

Kranen er nå remontert, og som HudøyNytts skarpere lesere vil ha lagt merke til, regnet det 
i går ettermiddag. Redaksjonen melder vær så god.

Marianne som bor på Lia 
fyller år i dag.

Gratulerer så mye 
med dagen!




