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Oh

Listen ble lagt høyt av bavianer og
andre dyr da de mange lagene fra
Refstads 2.-4.trinn kjempet seg
gjennom Hudøys jungel.
Bonuspoengene flagret da små og
mellomstore slang komplimenter
som om det var iskrem på 17.mai.
Kreativiteten var enorm i heiarop,
dans, ros og smisk. Selv om 2.trinn
aldri før hadde deltatt tok de
alle utfordringer som om det var
gårsdagens lekser. Ikke bare var det
enkelt, det var kakestykker også.
For tredje og fjerde ble det utvilsomt
noe enklere, og det var leting etter
krypdyr og kast av svamper mot
både mus og menn. I tillegg ble
det månelandinger, Eiffeltårn,
vannbæring og test av avanserte
sangkunnskaper om vestlandet.
Redaksjonen ble utrolig imponert
over kreativiteten til menneskene
bak som garantert ikke hadde tid til
noe annet natten før Oliaden.
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Hvorfor heter det
Oliaden?

Da vi fra Refstad skole begynte å reise
n
til Hudøy for veldig veldig lenge side
opp
kom
som
er
hod
e
klok
n
var det noe
dag
med ideen om å lage et rebusløp. I
tsvite
akti
e
villig
ings
er det den laminer
men
,
den
Olia
er
gruppen som arranger
en gang i tiden var det de som bodde
på Lia som hadde ansvar for gjennom
ig
herl
føring av det som nå har blitt en
tradisjon. De som bodde på Lia var
e
veldig glad i sport og tenkte de kunn
e
pisk
Olym
de
fra
lene
kombinere idea
Leker med kolonien Lia, og vips så var
navnet OLiaden.

Vinnerne
4. TRINN:
1. plass Høggerne Hoggorms
2. plass Bukta 9
3. plass Bavianene

3. TRINN:
1. plass Oliademesterne
2. plass Yellow
3. plass Red Olympic Masters
2. TRINN:
1. plass Hudøyrockerne
2. plass Frydenøst
3. plass Team 3
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#Lise 7C

#Tora

1. Festen, og å bare være på øya
2. Beste Hudøyminne? Oj, det var vanskelig for DET
er mange! Kanskje ligge på svaberget på Norda med
venninnene, og en vannkrig i tredjetrinn på Lia?

1. Det jeg gleder meg mest til på hudøy i år er
festen.
2. Jeg har mange fine minner på hudøy, men ett
av dem må vel være når Eira, Cyrenia, Amelia,
Hermine og jeg sov på rom sammen ifjor.
Vi hadde det kjempet morsomt og vi tulla mye.

1. Jeg gleder meg til 7.-klassefesten.
2. Mitt beste Hudøy minne er nok enten
fra 7.-klasse festen i fjor eller i
andre klasse når vi dro med traktor.

#Vera 7A

#Harald 7B

#Bastian 7C

1. Det jeg gelder meg mest til er å oppleve
alt det fine på Hudøy for en siste gang.
Og være med på hele 7.-klassefesten!!!
2. Traktorturen, godteribord,
7.-klassefesten, være med venner...
Det er så mange bra minner!

1. Jeg gleder meg mest til syvendeklassefesten,
og vannkrig. Jeg gleder meg også til Oliaden.
2. Det jeg husker best fra Hudøy var i
sjetteklasse da vi fikk være med
syvendeklasse på festen deres.
Jeg husker også godt da jeg og noen andre
gikk oss vill på Øya.

1. Det jeg gleder meg mest til på hudøy i år
er festen.

#William 7D

2. Jeg har mange fine minner på hudøy, men
ett av dem må vel være når Eira, Cyrenia,
Amelia, Hermine og jeg sov på rom sammen
ifjor. Vi hadde det kjempet morsomt og vi
tulla mye.

1. Det jeg gleder meg mest til siste år på øya er så
klart FESTEN, bade og ha det morsomt med venner!!

#Alexandra

😄

2. Mitt beste minne fra Hudøy er da jeg og gutta dro ut
for første gang for å finne kaptein kroks hule!!

7A

7D

| FØRSTE NATT PÅ HUDØY, DEL 4 | 5

Første natt
			på Hudøy

Del 4: 2019

Det ble mørkt før Tom og Line klarte å snike seg ut av husene.
De hadde klart å få lagt alle barna ganske tidlig, men måtte hoppe
over kveldsmaten og all den kjedelige pratingen til de voksne.
Pratingen var for så vidt greit å slippe.
Det var morsommere å se på maling
tørke. Maten, derimot, gjorde vondt i
Toms mage. De møttes på halvveien.
– Jeg er sulten, klaget han til Line.
– Spis en kongle, sa Line mens hun
løp ned mot havna.
Det var bare ett sted båtene kunne
være. Bare en brygge som var stor
nok. Seilbrygga. De kom fram mens
månelyset kikket fram. Langt borte
et sted hørte de noen voksne som lo.
Nede på brygga stod både Astrid og
Markus. De kysset.

– Hallo? Er de kjærester. Helt
usannsynlig, sa Tom.
– Ja, sikkert. Du er bare misunnelig,
svarte Line småsurt.
Kun komplette blinde eller de som
ikke ville skjønne noe som helst
hadde latt være å få med seg at Line
var like forelsket i Tom som han var i
henne.

Så tok han fram det største
vanngeværet de noen gang hadde sett.
Han fortsatte å smile mens han ropte:
– Dere kan komme fram,
kjæresteparet som aldri ble noe av.

Plutselig så de at Markus så mot dem.
Han smilte stort.

Line dro hånden sin vekk fra Tom,
snudde seg mot ham og sa:
– Det er i hvert fall ikke oss!

– Han kan da ikke se oss, hvisket Line.
– Nei, det er umulig, svarte Tom mens
han holdt hånden hennes litt for
hardt.

Astrid fortsatte:
– Tom og Line, kom ned! Så skal vi
fortelle dere hva som skjedde etter
fort-natten.
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KLABB OG BABB
		PÅ BRYGGA

Store og små hadde sett fram til en musikalsk
indrefilet fra verdensstjernene Klabba sin
konsert på brygga mandag kveld. Men de
frammøtte fikk ikke oppleve musikk fra
superbandet, men det skortet ikke på drama
og underholdning for et feststemt publikum
likevel. Klabba ble som kjent lurt og dukket
aldri opp, og da så skitne pirater og andre
skurker sin mulighet til å prøve å frigi den
fryktede Kaptein Krok som satt innelåst i
reisefengsel til spot og spe.
Det så stygt ut en lang periode og den
krapylske piratpsykopaten herr Krok så ut
til skli vekk mellom fingrene til de eminente
politikonstabelene Klabb og Babb. Heldigvis
har den herlige ferieøyen en grønn beskytter
av barna som i siste sekund fikk slått kloa i
kjeltringen. Nok en gang kan vi puste ut og nyte
de siste dagene i et piratfritt miljø på Hudøy.
Barnehateren Krok er i skrivende stund
på veg i en strengt bevoktet bil til Bretvedt
kvinnefengsel. La oss håpe han sitter der i
mange år.
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Bukta yret av pågangsmot, samarbeidsvilje, klokskap, og fremragende
byggeteknikk da Oliaden for 5.–7. trinn utspilte seg i strålende
solskinn mandag.
Hudøynytt bøyer seg i sjøgresset over prestasjonene gjort av
Refstad skole sine elever. Gåtene ble løst på en slik at måte at
man kan tro barnas intelligens ble kraftig undervurdert av
aktivitetsgruppa. Fartøy som kunne revolusjonert båtbransjen
ble havsatt og prøvekjørt før det hele ble avsluttet med
balansekunst ol-vinnere i turn ville drøm om å besitte.
I fjor var vi sikkre på at toppen var nådd når det gjaldt
rebusløpkvalitet, men den gang ei. Vi bøyer oss i hatten for
prestasjonene, gratulerer deltagerne med vel
blåst selv om det ikke blåste så mye i går.

Vinnerne
5. TRINN:
1. plass: Roa 4
2. plass: Støa 2
3. plass: Støa 3
6. TRINN – Norda:
1. plass: Lag 11
2. plass: Lag 6
3. plass: Lag 9
7. TRINN – Stranna/Vika:
1. plass: Lag 12
2. plass: Lag 8
3. plass: Lag 9

| OLIADEN | 9

10 | SANGKONKURRANSEN |

!
e
r
æ
l
å
e
y
m
ar
h
P
G
M

Det er mange sangkonkurranser hvor det kåres idoler, det neste
store talentet eller en eller annen voice. Den største er utvilsomt
MGP, om man ikke tar med den årlige sangkonkurransen på Hudøy
fra Refstads elever.
Nytt av året var at konkurransen fikk
sitt eget Australia ved at ReA stilte som
en joker i kortstokken av 2, 3, 4, 5, 6 og
den evige 7. klasse som alle forventet at
nok en gang skulle stikke av med den
vandrende pokalen.

hussjefen mente de var klar forhånds
favoritt. De forsøkte i hvert fall å
imponere Astrid med å melde at hun
var best på fest. Smisk ble det også til
syvende som fikk slengt godteri fra
Høgdas elever.

Showet startet med ReA som fortalte om
sin redsel for å gå på do før andre klasse
debuterte med imponerende innsats.
Det var tredje trinn, med C og D som
sparket i vei med neste sang. Ingen tvil
om at Lia stod opp og danset.

Bukta kom med samme låt, men annen
tekst. Denne gangen var det den grønne
mannen og fotball som fikk hyllesten.
Akrobatikk og popcorn til folket var
avslutningen.

Sletta fortsatte showet med trampe
klapp fra syvende. 3B og 3A rulet scenen
med en bønn om å være med på fest. En
bønn som ga jubel fra syvendes elever.
Sjokkerende mange, for sarte sjeler,
kunne de fleste danser fra Fortnite også.
Høgda fortsatte med en sang hvor

Femte klasse på Roa fulgte opp med
en sang med følelse og patos om hvor
gøy det er på Hudøy. Så spørs det om
syvende hørte deres innstendige bønn
om å få være med på fest.
Femteklassingene på Støa var klare
på sitt: Bading er best uten vest. Noen
fordeler er det selvfølgelig å bli eldre. De

skulle også være sammen til huset raset
sammen.
Sjette på Norda var nest siste ut i sitt
nest siste år med mange bønner om å
komme langt, om ikke lengre med sine
Sjokade-kast. Kristin fra trinnet var
dirigent for sin egen klasse.
Det hele ble avsluttet med Stranna/Vika
og syvende trinn i sine CSI-inspirerte
drakter med mye innsats, gode ønsker
og minner som om det startet i går. Med
Astrid på scenen ble det en pangslutt.
Åpen klasse hadde en deltager – ReA,
som tok en legendarisk seier.
3. plass gikk til Støa 5A og 5C. 2. plass
var det andre trinn som stakk av med.
Overraskende nok var det syvende trinn
som vant til slutt.
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DAGENS
BESTE
MAT!!

STØA

1) Hvordan er atmosfæren?
2) Hvordan er servicen?
3) Hvordan er smaken på
maten? 4) Hvordan er
maten presentert?

HØGDA

1) Hva synes dere om maten på årets Hudøytur?
2) Hva er den beste maten til nå?
3) Hvor spiser dere maten?
4) Hva slags mat får dere på Hudøy?

1) Atmosfæren er bra og fin.
2) Servicen? Er det service? Den er kanskje fin den også.
3) Maten er sånn passe.
4) Presentasjonen er ganske bra.

1) Den er veldig, veldig god. Bedre enn hjemme.
2) Adrian: pasta bolognese - Avanish: pizzaboller
3) Vi har spist både inne i spisesalen, men også utendørs idag
(mandag)
4) Den er god og kjempesunn. Sjokade er bra for kroppen

2.5 kanelbolle

Thea og Mari (som var delt mellom 2 og 3 kanelboller)

🤞

Begge gir tre av tre boller

Avanish og Andrian

DAGENS TØFFESTE!! Delia på
Frydenlund etter tåoperasjon.
Makan til jente!

christina
klasse 7b

DAGENS UTVALG AV DILEMMAER ER:

1. Gå på dansekurs med mamma og pappa i et halvt

ENDELIG
år eller se mamma og pappa opptre på MgP Junior.
2. V åkne opp og bare kunne snakkeHUDØY
dansk eller si

Dilemma

I NEED

vitamine
SEA

Aldri et år uten...

annenhver setning på norsk og engelsk.

3. G
 å med snorkel på skolen i en måned eller ha på deg
badekåpe hver mandag i et helt år.
4. Alltid gå å med altfor store sko eller aldri bruke sko.
5. E n måned uten tilgang til telefon, nettbrett, pc og tv
eller et år uten godteri og brus.

all you
need is
SUN

RER!

GRATULE
ole

ENDE
LET THE

adventure
BEGIN

summer
time

har fått hilsen fra sin
kjære som ønsker han
en fantastisk bursdag.

