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Hudøy gir barn og voksne påfyll med tilstedeværelse for 
hverandre. Jeg har vært på Hudøy to ganger, men har et 
ukjent antall fantastisk fine samtaler i minneboken allerede. 

Når 3-4 foreldre sammen forbereder bolognese til hele  
kolonien (for øvrig en oppgave man ikke tar lett på når  
kjøkkensjefen er italiensk…), så blir man godt kjent.  
I alle fall mye bedre enn om man ikke hadde stått sammen.  
Eller alle slåballkampene som gikk av stabelen når jeg var 
der med 2. trinn for to år siden. Fantastisk aktivitet hvor 
voksne og barn leker sammen. 

Å se, å oppleve, og å bidra til at Hudøy i 5 magiske dager 
forvandles til et drømmested, det håper jeg at jeg kan være 
med på hvert år så lenge jeg har barn på Refstad. Det er 
utrolig mye som skjer, og jeg oppfordrer alle som har mulig-
het til å bli med på å skape magi og trygghet for barna. Uten 
nok voksne som er med, så blir det mindre magi for alle. 

Da er vi i gang.
Som mange nok har fått med seg så har Hudøystyret  
i år vært på foreldremøteturné på Refstad skole. Her 
har vi gitt nye og gamle Hudøyfarere informasjon 
om hva som skjer, når det skjer, 30. mai til 3. juni, 
og hvordan man kan bidra.

Foreldremøtene har vært en skikkelig ”motivasjons- 
boost” for oss i styret. Veldig hyggelig å møte så 
mange engasjerte foreldre som ønsker å bidra til  
å gjøre Hudøyturen til et drømmepraradis for oss på 
Refstad/Risløkka. Det setter vi stor pris på!”

Presentasjonene er delt på www.aldrietaruten.org  
under fanen for ”Praktisk info”. Her vil dere også 
finne linken til påmeldigen. Så nå håper vi at dere 
melder dere på. 

Husk at fristen for påmelding er 22. mars.

Tekst: Tone Strugstad Kongsro, mammaen til Ingrid og Signe

MELD DERE PÅ!
Påmeldingslink finner du på 

aldrietaruten.org

Hudøy 
må oppleves!
Hudøy 
må oppleves!

Ingrid skal med 4.trinn, Signe og jeg reiser med 1. trinn. Far i huset 
reiser med 4.trinn, men han var på bandøving, så han ble ikke med på 
bildet dessverre. Vi gleder oss!

Påmeldingen er
      åpnet, hurra!
Påmeldingen er 
      åpnet, hurra!

HUDØYNYTT lurer på... om noen kjenner noen som 
kjenner noen som kanskje vet om en printer som kan 
være ledig i tidsrommet 30.05-03.06.20 og som vi 
kunne ha lånt eller leid.

Printeren må kunne printe A3 og kunne stifte.

Ta kontakt med Aranya, info@aldrietaruten.org 


