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5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 21. Kr 0,–

sikter mot
stjernene

Eneste
avis
spor av a med
nøtter!
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Da har det blitt onsdag og det er på tide å
pakke sammen sakene våre og forlate Hudøy.
For denne gang. Det er ingen tvil om at vi skal
tilbake neste år. Til dere barn og foresatte på
syvende trinn som er her for siste gang: Tusen
takk for laget og for at dere har vært så supre å
være sammen med. Vi kommer til å savne dere!
Vi har vært gjennom fire dager spekket med
aktiviteter og moro, og det har vært en ren fryd
å se alle de glade ansiktene når jeg har beveget
meg rundt på øya. Mitt inntrykk er at folk har
kost seg og at stemningen har vært god på alle
koloniene.
Dette var mitt første år som Hudøygeneral, og
jeg var selvsagt litt ekstra spent før denne turen.
Med så mange flinke, hyggelige, morsomme,
kreative, ansvarsfulle og fantastiske barn og
voksne, så har jeg aldri hatt behov for å bekymre
meg for noe som helst. Sammen med Astrid og
ReA tar dere tak, ordner opp og sørget for at det
også i år har blitt en tur vi vil minnes med glede.
For en gjeng!

.
Et t a r til
neste gang...

Det var stor stas for alle med
besøk av barn og ansatte fra
Refstad. Det er en tradisjon vi
må fortsette med.
Vi er et styre som har jobbet
sammen om planleggingen av
denne turen i lang tid, og til
Aranya, Hanne, Berit, Velimir,
Lars og Gøril: jeg digger dere!
Og en ekstra takk til de fire
sistnevnte som etter årets tur går
ut av styret – det blir store sko å
fylle.
Til alle store og små: vel hjem og jeg
gleder meg allerede til neste år.
Hilsen generalen,

Inge
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VENNSKAPSDAGEN

4 | HUSBILDER 2019 |
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ABC – vi er bare tre, men vi ruler øya, – men ville
trodd det!? Vi er gode venner, her har vi det bra, har
sett den grønne manne og kjørt traktor, hurra!

😄

S L E T TA
3A & 3B

Bli med i en verden full av lek, Hudøy – det beste som vi vet.
Det er på Sletta det er bra. Her ruler 3B og 3A.

L IA
3C & 3D
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Vi er 3C og D, ingen tvil om det. vil dere være med,
stå opp og dans med oss. Syng, smile, hoppe,
kanskje floss! Hudøy – stå opp og dans med oss.

😁

H Ø G DA
4A & 4D

Astrid er best på fest og håper 7. klasse kan smøres
med litt godteri. Ellers er det boller boller og enda
mer boller med enkelte spredte vaffelplater.

😁

B U K TA
4B & 4C
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Buktagjengen koser seg med god mat og masse
gøy… Alle gleder seg til Hudøy 2020.

🌸

S TØA
5A & 5C

Vi gruer oss til siste dag, da må vi alle skille lag,
vi vil jo være sammen til huset raser sammen.

😱

R OA
5B & 5D
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ÅÅÅ Roa er så kult og stort, ja det er her vi bor.
Vi er 5B og D å alt kan skje!

🎊

N O R DA
6. TRINN

144 barn og voksne samlet på én koloni. Det ble
mye moro, latter, opplevelser, RoyBjarne-historier,
matlaging, kleshauger, vannkriger og mye mer.

💕

S T R A N N A /V IK A
7. TRINN
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Til sammen har 7. klasse vært på Hudøy over
600 ganger, og da vet de akkurat hva som må til
for å lage en skikkelig avslutningsfest!!!

🎉

F IN N
W IL LY
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siste natt
på Hudøy
Tom og Line gikk ned havnen. Der stod
Astrid og Markus sammen, arm i arm.
– Hvorfor kom dere ikke ned med en
gang, sa Astrid?
Line bare ristet på hodet, og sa:
– Dere ble jo bare borte, og sa lagde du
det spillet, Markus…
Markus lo så han ristet som lærer som
har drukket for mye kaffe:
– Hahahahaha, mine foreldre flyttet
jo til Sverige. Og Astrid møtte jo faren
og moren sin på øya den kvelden, og de
flyttet til USA sammen med familien. Er
ikke noe skummelt med det.
Line tenkte seg om. Det som hadde
skjedde den kvelden var jo litt rart. Hun
hadde løpt ut med pistolene fulle med
vann sammen med Astrid, og så hadde
de dynket de fire voksne som hadde
landet. For det var jo bare fire. Selv om
de trodde det var så mange. Og så…
– Jeg er vel egentlig skyldig, sa Tom.
Markus så på ham, og sa bare lettet:
– Neida, du kunne jo bare sagt til Line
hva du egentlig tenkte istedenfor å finne
på løgner hele tiden.
Tom lot hendene falle ned til siden:
– Hele angrepet var jo et angrep av

Del 5: Sannheten om
1986 og 2019

foreldrene til Astrid og Markus. De
skulle tulle med barna, men så ble alle de
andre voksne så sure for at de kom med
så store vanngevær. Derfor flyttet de.
Så etter at du skjøt med vannpistolene,
Line, falt du og slo hodet ditt.

Line begynte å le høyt. Så høyt at sikkert
Kaptein Krok ville snudd seg i senga om
han sov.

Line så på ham:
– Du sa det var noe mystisk som hadde
skjedd, noe du ikke kunne fortelle.

Tom så på henne:
– Ikke var. Jeg er.

Markus stoppet henne:
– Ja, det var min feil. Jeg sa at mine
foreldre var så flaue over hva de hadde
gjort at de ba oss om ikke å si noe. Det
var jo rimelig teit å skremme barn slik.
Ikke så galt at det ikke var galt for noe,
jeg fikk da laget et spill – og så måtte jeg
jo Astrid igjen året etter da de flyttet til
Sverige. Vi har vært kjærester siden.
Line ristet på hodet:
– Men, hva er det du ikke
kunne si til meg da?
Astrid lo høyt:
– At han sikkert var like
forelsket da som nå.
Så prøvde han å skjule
det at du falt da han
prøvde å kysse deg
etter at du hadde
skutt vannpistolene
tomme.

– Du fant på en avansert rar historie
bare fordi du var forelsket?

Line ristet på hodet igjen, og kysset Tom
midt på munnen. Akkurat da så de opp
mot himmelen igjen. Foran månen så
de noen prikker som kom nærmere og
nærmere.
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N
E
T
FES
Tenk om man hadde vært 13 år og hatt livet foran seg, og vært
en del av den mest strålende ungdommen som har satt sine bein
på denne planeten. For syvende på Refstad skole er den fineste
samling av ungdom man kan tenke seg.
Og en strålende avslutning på deres aller siste Hudøyreise er et
passende adjektiv å bruke. Neonfesten over alle Neonfester holdt
sted i Saghuset etter at 7. trinn rulla gjennom Roa og Støa før de tok
med seg 6. trinn fra Norda opp på fest. Lykke og glede skinte ut av
øynene på 7. som nå tar farvel med sitt elskede ferieparadis. Siden
vertene er av beste sort, ble de som neste år skal ha sin fest tatt
imot som konger og dronninger. Festbriller ble utdelt, og det yret
av liv på dansegulvet, i baren og i loungen. Spåmannen hadde en
god dag på jobb da fremtiden så lysende ut for hele gjengen. Dette
var mildt sagt en verdig avslutning for de festglade Refstadbarna.
Lysbildeshowet i taket minnet oss om den gang denne gjengen
var små, førstereisende Hudøyfarere. Noe som fikk fram tårer i
øyekroken til mødre og fedre som tok turen innom.
7. trinn på Refstad skole – selv om det kanskje ikke alltid virker
slik, så digger vi dere noe helt innmari mye.

Lykke til videre i livet.
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Soleklar seier for guttene
i spennende kamp

Det var ingen tvil om at det var en kamp som betydde mye for de
voksne da de skulle møte avgangselevene i en kamp om det aller
gjeveste herretrofeet. Det ble en tidlig ledelse til talentene over de som
er godt over middagshøyden med 1-0 etter angrepsspill som hadde fått
Vålerenga til å lete etter notatblokka og Youtube-klipp.
Etter glitrende lagspill og mange finesser ble det veldig raskt 2-0 til
de unge selv om målvakten hos gæmlisene prøvde å etterligne en
tredje stolpe. Mange målsjanser senere stod det fortsatt 2-0 selv om
bærturene til de syvende fedrene i husene var lengre enn storefri.
Råtassene med gråspreng kjempet seg tilbake i kampen med 2-1, men
da de unge la på til 3-1 gikk redaksjonens sportsjournalist for å spise
burger. Etter det vi har fått opplyst ble sluttresultatet 3-2 til
syvende trinn. Vi gratulerer med en velfortjent seier.

⚽

Mamma
ene
se!
nselø
sja
Nå er det lenge siden mødrene fra Refstad stakk av med seieren i den
store foreldrekampen på Hudøy, men ryktene gikk dagene før om at
mammagjengen fra 7. klasse hadde toppet laget. Derfor var det en
nervøs stemning blant 7-jentene før kampstart.
Det skulle midlertidig vise seg at jentene hadde lite å frykte. Mødrene
prøve seg med en del skitne triks, men heldigvis var dommer Viggo på
jobb og fikk fort kontroll på kampen. Tempoet i jentenes spill var altfor
høyt til at mødrene skjønte hva som foregikk. I første omgang fyrte jentene
av et skudd fra egen 16-meter som var utagbart for keeperen til mammalaget,
og det stod 1-0 til pause. Jentene kontrollerte kampen gjennom 2 omgang, selv
om mammaene hadde noen sporadiske angrep kun grunnet flaks.
Nok en gang står pokalen nede på Stranna/Vika og Refstads mammaer må hjem og
trene.

⚽

| VOLLEYVENNSKAP | 13

Volleyballturnering

En av de mest populære
publikumssportene i verden er
strandvolleyballen fra Hudøy.
Årets turnering var av den
jevne typen, og mange mente
Transportgruppa var klare
favoritter. Slik ble det dog ikke,
det var Roa som gikk av med
seieren etter overbevisende
slag, hopp og blokkeringer. En
stund trodde redaksjonen det
var Rea som vant, men de kom
bokstavelig talt til kort.

Vær en god venn!

Hudøynytt vet at gode og omtenksomme ord kan
lyse opp det mørkeste sinn. Nå har vi hatt mange
fine og lange dager på Hudøy, og det kan derfor
være at man blir litt sliten. Da kan det være
ekstra lurt å tenke seg om og være en god venn.
Dette g jelder både store og små.
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MANGLENDE TANN
manko.
Støa har en tann i

døy kan
FOTBALL Kun på Hu
re slik side
disse to draktene væ
om side.

HAVFRUER Helene,
Marie og Shakithia møter
sjefshavfruen Astrid på
stranden.
Roa fikk besøk av noen som hadde hørt
om den gode maten på huset.

ønsket
Team-Ingebrigtsen
7. en god fest!

BOLLER Redaksjonen
takker for mange
gode dager med
bollesmøring.
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SPREKE Amelie og Dina (2B) satser på at
spagaten er nok for å komme i avisen.

ROCKER James Hetfield er
nå sponset av Pepsi Max.

Avisen rekrutterte inn Shaima som
ekstra fotograf under vennskapsdagen.

Elen i syvende har tegnet på
både t-skjorta og drakten. Vi
anbefaler en tidlig investering i
kunsten for framtidig avkastning.

HUGGORMEN Kåre dukket opp på Roa for
5A/5D. Etter en liten gjesteopptreden forsvant
den igjen, men Vellemir ble en reddende engel.
Nok en gang.

Familien Hernandez sin siste tur sammen.
Storesøster Amelia har sin siste tur.

16 | BAKSIDA |
DAGENS UTVALG AV DILEMMAER ER:

1. Løpe maraton (42 km) i slalomsko eller sykle fra Oslo
til Bergen på en sykkel med ett gir.

2. Rope høyt Her er jeg hver gang du går inn i et rom eller
alltid håndhilse og presentere deg med fullt navn til
alle du møter hver gang du møter dem.

3. Du hikker fra lunsj til middag annenhver tirsdag i fem 5 år eller du må
nyse hver gang du spiser Taco resten av livet.

4. Bare kunne et vits som er skikkelig god eller kunne mange vitser som
ikke er veldig morsomme.

5. Du snubler i dine egne ben og faller en gang hver dag eller du må gå
baklengs hver gang
du er på besøk hos venner.

6. Majones som tannkrem eller tannkrem som majones.

Busstider
Klasser
2A
2BC
3CD
3AB
4AD
4C
4B
5AC
5BD
6AD
6BC
7BD
7AC

Bagasjen
Møte på
Avgangshentes Hudøy-brygga
tid
09:00
10:00
11:00
09:00
10:20
11:20
09:40
10:40
11:40
10:00
11:00
12:00
10:20
11:20
12:20
10:40
11:40
12:40
10:40
12:00
13:00
11:20
12:20
13:20
11:40
12:40
13:40
12:00
13:00
14:00
12:00
13:20
14:20
12:40
13:40
14:40
12:40
14:00
15:00

Busstiden er beregnet til 1 time 45 min, oppfordrer
foreldre på bussene til å holde dere oppdatert.

HVOR ELLER HVA ER DETTE?

VINNERNE av Lille Oliaden ville gjerne påpeke at de ikke var
avbildet i i dekningen av mesterskapet. Siden denne meldingen
kom sammen med en stor haug med boller får de bilde i avisa.
MANDAGENS

LØSNING:

et ved Lia

Klatrestativ

GÅRSDAGENS LØSNING PÅ HVA ER DETTE?
ALTERNATIV A – Dette er en såkalt personsøker.
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KATHRINE
ØYVIND, HANNE og
ARANYA, PÅL, SUSAN,

christina
klasse 7b

GRATULERER!

