
12 baksida

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.

• Flytte hodet ditt til valgfri kropp, eller flytte kroppen din til valgfritt hode?
• Alltid ha litt dopapir hengende på venstre sko, eller bare kunne bruke 
UGGs resten av livet?
• Rope “JAMMEN SÅ FLOTT DA!” til alle du håndhilser på, eller rope 
“BOOORING!” i alle framtidige taler du må høre på?
• Klippe alt hår på kroppen med gressklipper, eller kun vaske deg selv 
med høytrykkspyler?
• Kun få høre på Russemusikk til du dør, eller kjøpe, bygge om og kjøre en 
Russebuss som ditt eneste fremkomstmiddel for resten av livet?
• Miste hjerneforbindelsen som voksen, eller miste mobil/ internett- 
forbindelsen fra og med i dag?
• Gå 100% inn for å slå verdensrekorden i å spise flest pølser (69 stk) på 10 
minutter, eller bli 100% veganer for resten av livet?
• Klemme fingeren din i hver eneste dør du går igjennom, eller falle ned 
hver eneste trapp du går ned?

Også tirsdag blir det vær i løpet 
av dagen, noe før og noe etterpå 
med innslag av sol. Det forventes 
store mengder dagsbesøkende 
barn fra Refstad med glis i fjeset 
ispedd noen lærere, men noe 
avtagende mot ettermiddagen. 
Fare for samlinger av tobente 
midt på dagen i sentrale strøk, 
med etterfølgende vennskaps-
bånd, lek og moro. Badeværet 
fortsetter med noenlunde like 
mengder grader i vann og luft.

Ukulturen fra europeiske og russiske fotballstadioner har 
nå spredd seg til Hudøy. Vi har alle sett stygge bilder når 
fotballpøbler barker sammen så tenna flyr, og vi frykter nå 
at det samme kan skje på Hudøy. En haug med sinte og frus-
trerte mødre har nå samlet seg i en såkalt gjeng. Disse kom 
til syne under gårsdagens konkurranse og aktivitetsgruppen 
så seg nødt til sende sekretagentene ut blant publikum for 
å isolere tribunevoldskvinnene.

Hudøynytt velger nå å gå ut med fullt navn og bilde på 
disse livsfarlige mammaene slik at vi kan beskytte våre 
kjære barn. Til venstre, i stripete genser ser vi Katja Kamp-
fiksing som nylig ble kastet ut av Fredrikstad kretsfengsel 
på grunn roping. I lilla jakke har vi den beryktede Trude-Lill 
Rundjulingen, beryktet supportereffektstrikker for flere klubber 
på tvers av fylkesgrenser. Med tomlene i været har vi 
lederen, Mata Hari Grov Vold, også kjent som «Tom-

melise», som ikke tar fem øre for å banke godteposen ut 
av en femteklassing. Nylig ute på prøve fra Nationaltheatret. 
I grønn jakke med blått bandolær ser vi talskvinnen for 
gjengen, Gry Slagsmål Medium, som skrattler ondt mens 
hun legger ut selfies av sin siste voldsepisode på YouTube. 
Til høyre vises Trude Dyrearter, som ikke får en god natts søvn 
før hun har minst en sklitakling i knehøyde på stamfoten 
med knottene først. Bak enhver suksessfull voldskvinne 
finner vi alltid en bakmann fra Finland, for anledningen 
Harry Limpinnen ikledd blå caps.

Nå er det viktig at vi på Refstad står sammen slik at denne 
ukulturen ikke brer seg i fremtidige sangkonkurranser,  
Oliader, vannkriger eller fotballkamper mellom elever og 
lærere. Ser du en av disse mødrene med kanelboller  
i blikket, nøl ikke – løp fra stedet.

VÆRMELDING 
TIRSDAG 

Eneste avisa med Oliadedekning på alle trinn. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 20. Kr 0,-
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Vi beklager veldig skikkelig mye til våre lesere, og da spesielt 
til Vince Victor, Lukas, Tristan og Max på Stranna/Vika. Vi hadde 
selvfølgelig ikke noe ordentlig pluss utgave på ordentlig. Såpass 
late er vi faktisk, men vi tenkte det var en rask vei til kanelboller og 
håndklaps. Dagen vår er nemlig reddet hvis vi får klasket hardt i en 
håndflate mens vi har munnen full av bolledeig med kanelsmak.  
Vi trodde faktisk dere hadde lært å ikke gi søtsaker til voksne menn 
dere ikke kjenner så godt.
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>> Les mer om Oliaden i sporten
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Tro det eller ei, men leger ka
n også få 

barn. Her ser dere to flotte e
ksempler.  

Fra venstre: Live datteren ti
l lege 

Stian og Oda datteren til leg
e Liv.

Brutal start på dagen for barna på Roa. Alle måtte stille seg i kø 
for å bli tatt blodprøve av, ettersom det kan være smittsom om-
gangssyke på øya. Noen løp tilbake til sovesalen, men når de fikk 
høre det kun var et lite stikk i fingeren - kom alle inn på en 
rekke klar for testing.
 
Lettelsen var derfor stor når de ble tatt inn til legen – og det 
viste seg at den beste forebyggende behandling bestod av 
mengder av godteri!

Velkommen tilbake Marianne Ra
ngsvåg

I 1999 var du her som mamma, i 2018 som lærer for 2B.

– armbånd laget av knyttet tråd som gjerne blir gitt 
som symbol på vennskap. Skikken og håndarbeidet 
stammer fra innfødt latinamerikansk kultur og er en 
form for makramé.
 
Vennskapsbånd spredde seg som mote fra Latin-
Amerika til USA fra 1970-tallet, og er nå kjent over 
store deler av verden. I tillegg til vennskap har de 
også vært symbol for tilstøtende temaer, som fred, ut-
viklingshjelp og støtte for homofile.

Ifølge tradisjonen skal en ha på seg et vennskaps-
bånd til det er blitt så utslitt at det faller av. Dette 
ærer arbeidet og kjærligheten vennen som laget det 
har lagt ned i båndet. En annen tradisjon sier at man 
får et ønske oppfylt om man har på seg armbåndet i 
så lang tid.

Fremgangsmåte
Man lager vennskapsbånd ved å knytte to eller flere 
tråder på hverandre. Knutene skaper et ruglete, smalt 
bånd som har et særskilt mønster. Det enkleste møn-
steret er sikksakkstriper, som man får om man alltid 
tar tråden fra en side og knytter den i hver av de andre 
før man begynner på neste omgang. Andre mønstre 
får man ved å benytte forskjellig rekkefølge.

Årets Oliade ble av det storslagne slaget. Mange var spente på hvordan de skulle 
få tilkjempet seg bonuspoeng nå som dommerne ikke var like lystne på bakverk 
som tidligere år. Det ble derfor laget tegninger, plukket blomster og tørrtrent på 
smisking før lagene tok turen fra koloniene bort til Oliade-arenaen. Spenningen 
var derfor stor utenfor Saghuset før oppstart, ville de nye smiskestrategiene virke?

3. og 4. trinn visste hva som kom, de gledet seg og planla utførelsen av postene 
til minste detalj. 2. trinn på sin side var spente på hva Oliaden var og kunne ikke 
vente med å komme i gang. Hudøynytt sendte ut sine relativt spreke journalister 
for å følge dramatikken på nært hold. Etter at startskuddet gikk fløy svamper ut 
av små barnehender med en treffsikkerhet som gjorde mang et voksent ansikt 
kliss klass. Ivar Dyrhaug ville blitt mektig imponert over hvor raskt dere barn 
fant ut rett sangtekst basert på bare ordet og eller en. Fryktløsheten før man i 

30 lag fra Refstads 2.–4. trinn slo alle tidligere rekorder i årets «lille Oliade». 
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blinde stakk hendene dypt ned i guffe-bøtta for å lete 
etter skumle dyr. Lars Monsen blir som en liten frøken 
sammenlignet med 2.-4. trinn på Refstad Skole. 

Etter at alle var ferdig tok vi turen over til Saghuset for å se 
om innsatsen ble gjenspeilet i resultatene. Vi kunne ikke 
tro våre egne ører og øyne når vi fikk høre hva slags poeng- 
summer som ble oppnådd. Hadde dette vært i fjor tror 
vi alle hadde vunnet. Men selv om dere alle er vinnere er 
noen av dere bittelittegrann mere vinnere en resten og vi  
i Hudøynytt vil gratulere Oliademesterne fra Frydenlund 
med seieren på 2. trinn, Godteri fra Lia med seieren på  
3. trinn og Champion8 fra Høgda med seieren på 4. trinn.

Roa hopper til sjøs!
Salma fra Roa går på vannet.

Stiv som en stokk!

Sjokoladegjengen fra SlettaBlåveis fra Lia

Felles muffinslaging Vika

Godisglis på Sletta!

Mathilde viser oss pimpa 
do på Støa.

Monsterkrabbe

Zombifisering av andreklassing etter  
ganske alvorlig hodeskade på Østråt. 
Vær forsiktig når du slenger rundt på 
tunge ting, sier offeret.



6 Bryggetreff

Else og teatertruppen Tant og Fjas hadde invitert alle Refstadbarna 
til brygga for å vise et skuespill om Kaptein Kroks barndom. Ka-
ptein Krok, som likevel ikke var borte, returnerte til Hudøy for å ta 
alle pengene fra billettsalget. At forestillingen var gratis hadde han 
ikke fått med seg, og da Krok innså at det ikke var noen penger å 
hente truet han med å ta rotta på skuespillerne. Akkurat da det så 
stygt ut for teatertruppen kom vår helt Den grønne mannen og fikk 
jagd bort Kaptein Krok og hans folk.

Skuespillet til teatertruppen viste barndommen til Kaptein Krok - 
en historie som delvis ble bekreftet av Else. Gjennom forestillingen 

fikk vi se hvordan Krok tilbragte somrene på øya som barn sam-
men med sine mange søsken og foreldre. Foreldrene til Krok var 
mer opptatt av å gjøre oppholdet på Hudøy best mulig for alle de 
besøkende barna, at de ignorerte Krok fullstendig. Han ble i stor 
grad overlatt til seg selv og forsvant gradvis mer og mer inn i sine 
egne fantasier. Når Krok ble gjenglemt på øya etter endt sesong, 
fikk vi se det første møtet mellom han og Else og hvordan de ble 
gode venner og sannsynligvis kjærester. Dette forklarer de varme 
følelsene Else alltid har næret for Kaptein Krok på tross av alle 
hans senere slemme påfunn. For ingen blir vel født slem? Ida og Elisabeth har funnet en mulig årsak til at denne grønne mannen er grønn. Hvis dietten består av denne 

grønne planten er det ikke rart hele mannen er grønn.
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I strålende solskinn (jo, det var det!) ble årets Oliade for de største barna gjennomført.  
Alle stilte med topptente lag som sprutet av motivasjon og gjennomføringskraft. Sjelden har så  

mange aviser blitt flyttet så raskt, pinner brukt på så rare måter forbundet med en fremoverrettet  
bevegelse, så mange flytende konstruksjoner bygget så hurtig (uten at mange av dem var flytedyktige),  
så mange vinduer tellet så mange ganger feil, så mange låser gått i vranglås eller så mange barn blitt  

møkkete på beina. Ei heller har så mange barn ikke klart å stave T. 

Det ble også resultater. Gratulerer!

VINNERE
5. TRINN

1 Støa 6 57 min
2 Roa 5 1 t 02 min
3 Roa 1 1 t 03 min

6. TRINN
1 Norda 4 48 min
2 Norda 11 & Norda 7 56 min

7. TRINN
1 Stranna 1 45 min
2 Stranna 3 52 min
3 Stranna 9 54 min
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Neste gang Melodi Grand Prix sendes på tv anbefaler vi alle å 
skru av tv’n så raskt det lar seg gjøre. Vi er redd det vil være 
vondt å se på da kvaliteten ikke en gang vil nå opp til over lilletåa 
sammenlignet med det som ble vist på brygga i går. Vi sendte 
sporenstreks et telegram til Eurovision produsentene og ba de 
komme seg til Hudøy neste år for å lære seg et triks eller tre.
 
Frydenlund og Østråt startet med å fremføre sanger som stiller 
det mest suksessrike kor i skyggen. Da vi ikke trodde det kunne 
bli noe bedre fulgte Lia og Sletta opp med synging helt i ver-
denstoppen. Høgda og Bukta vartet opp med friere til syvende 
klasse og koreografi som selv danserne til Justin Bieber har 

noe å lære av. Støa og Roa bidro til stemningen gikk i taket før 
Norda dro fram en ny versjon av en gammel Bon Jovi låt som 
gjør originalen til å høres ut som dårlig kopi.

Showet kunne ikke fått en mer rørende og fantastisk avslut-
ning. Dette førte til at det ikke fantes et tørt øye på hele Hudøy. 
Stranna/Vika tok oss med på reise som delte alle vakre min-
ner våre sistereisende har opplevd her ute i Paradis. Nå kor-
eografien stod i stil kan man ikke gjøre noe annet enn å lene 
seg tilbake og fastslå at elevene fra Refstad skole er de mest 
fantastiske barna som finnes. Takk skal dere ha.


