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Vellykket brannøvelse

Redaksjonen

Britt 90 68 13 40 

 
Bims  93 26 67 77 

Janicke  93 24 52 61

Jørgen 93 80 14 25

Ole 90 92 25 85 
 

Vebjørn  92 06 34 09 

Hudøynyttsøndag 15. juni 2008

Slåsskamp  
på Hudøy!
Det hele startet som en 
morsom vannkrig, men endte 
i en slåsskamp. Denne sluttet 
heldigvis etter kort tid, og de 
involverte har nå skværet opp 
og er gode venner igjen.

Hudøygeneral Anita ser 
alvorlig på dette. Hun vil ikke 
at dette skal skje igjen. 

På Hudøy skal alle ha en 
fin opplevelse! Generalen 
opplyser om at seriøse 
slåsskamper kan ende i 
hjemsendelse.

Aktivitetsledere - se her!
Alle aktivitetslederne bes møte klokken 18 på Saghuset i dag. På 
agendaen står Oliaden. Lederne tar med seg en representant fra 
sitt hus i tillegg.

•
•••••••••••••••••••

Klasse 2A og C på Roa fikk gjennomført brannøvelsen uten problemer. To ganger til og med 
Første gang når brannalarmen gikk og andre gang når hussjef Nils Roe Fjørtoft fikk agere 
brannvarsler.

Stranda stylet gutter Thomas Niklas 
ogFfredrik anbefaller Renati strong 
hold.

Buktajentene sminket seg før fotograferingen.



Erlend på 
Stranda. 
Litt Harry, 
likte ikke 
sola og 
ballongene

Iselin 6c, 
Bukta. 
Kjempefin 
og fantasifull

Maria 5c, 
Norda. 
Veldig fin, 
likte farven 
og logoen

Stian, 
Norda. 
Deilig å ha 
på seg, pen 
og ny

Sushil, 
Støa.  
Ny og fin, 
likte at det 
sto 10 på 
den siden 
jeg er 10 år

Ørnegjengen sitter i skyggen 
under det store løvtreet.  De 

kuuler`n  etter en herlig dukkert i 
tjernet. Det suser lett i løvbladene 
der de danser på grenene i den 
milde sommerbrisen. Plutselig er 
det akkurat som et sterkt lynglimt 
flerrer luften rundt dem. Det er 
ingen lyd, bare et sterkt gulhvitt 
lys som varer i noen sekunder, før 
det forsvinner like fort. Barna 
rykker til og ser seg rundt. Solen 
skinner fra skyfri himmel og det 
er helt, helt stille. De ser på 
hverandre – holder pusten. ”Hva 
var det?” hvisker Frida og griper 
Kristine og Mina`s  hender.  Mads 
kryper inn til de store gutta – som 
legger armene rundt ham, som om 
de vil beskytte ham for noe.  

Så er lyset der igjen og ut fra 
dette lyset former det seg en stor 
skikkelse. Barna får ikke frem 
en lyd de bare stirrer tilbake på 
denne skikkelsen som står foran 
dem – så helt ulikt noe annet de 
har sett i hele sitt liv. ”Hvem er 
du?” piper Mia, som så vidt har 
fått igjen taleevnen etter dette 
overraskende synet. ”Jeg er den 
reddende engel som vokter over 
jorden” svarer skikkelsen med en 
klar og snill stemme. ”Hva - hva 
vil du oss?” stortrer Ulrik. ”Jeg 
er kommet  for å be dere om 
hjelp”, svarer den Reddende Engel. 
”Hjelp til hva?” spør Kristine med 
nysgjerrighet i stemmen. 

Den Reddende Engel får et 
bekymret nesten sørgelig utrykk 
i ansiktet. ”Jeg trenger deres 
hjelp til å redde verden fra den 

skrekkelige Hr Grådigg.  Han har 
grusomme planer for menneskene 
i Løwenstad og resten av verden. 
Vi må stoppe han før det er for 
sent”. ”Oi det hørtes skummelt 
ut”, sa Fredrik.  ”Ja” fortsatte den 
reddende engel, ”det er virkelig 
skummelt og Hr Grådigg må stoppes 
før det går riktig galt”.  

Fredrik har et bekymret uttrykk. 
Han tenker så det knaker. Hvordan 
i all verden kan ørnegjengen stoppe 
en mektig mann som Hr Grådigg?  
Han hadde hørt så mye om denne 
slemme mannen som kunne gjøre hva 
som helst og slippe unna med det, 
bare fordi han er så rik og mektig. 
Fredrik kremtet før han snudde seg 
mot den Reddende Engel og spurte 
nesten opprørt; ”Hvordan kan vi,.. 
noen unger fra Lørenløkka hjelpe 
deg med å stoppe Hr Grådigg?” 

”Hør nå godt etter barn, så skal 
jeg fortelle dere hvordan dere kan 
hjelpe”, sa den Reddende Engel.  

I Løwenstad er Hr Grådigg 
svært fornøyd med seg selv. Nå var 
nyheten sluppet og alt var under 
kontroll. Om noen dager skulle han 
sette i gang med arbeidet med 
å grave opp så mye rikdom som 
verden aldri hadde sett. Gull og 
diamanter i uhorvelige mengder. Og 
ikke nok med det i sør- Løwenstad 
hadde arbeiderne hans også funnet 
vendens største oljefelt. Med all 
denne rikdommen kunne han kjøpe 
og ta kontroll over hele verden . 

Det kriblet i magen og det var 
vasnkelig for ørnegjengen å falle 
til ro den kvelden. Alle seks var 
spente på morgendagen og reisen 
til Løwenstad for å stoppe Hr 
Grådiggs skumle planer. 

Ørnegjengen og den 
magiske krystallkulen 
Novelle del 2

5om 
t-skjorta

Hudøynytt er glad for 
å kunne introdusere 
en ny fast spalte i 
vår eminente avis 
Uttaforøya gir deg 
siste nytt fra verden 
utenfor Hudøy. Vi er klar over at den knapt 
eksisterer for hudøybeboerne disse fem 
dagene.  Vi føler likevel det er vår plikt å 
informere om hverdagen Uttaforøya. 

Bæsjet på politimann•	   
(VG Nett) 
«Holy shit! Vi er INNE i •	
tornadoen» (VG Nett)  
Vil stanse diaré med  •	
E.coli-plaster (VG Nett)  
Full kvinne tisset i •	
avgangshallen  (VG Nett)  

Lørdagens viktigste nyheter



––

Et sjørøverskip ble 
observert ved Tønsberg på 
vei til Hudøy i går. Det er 
uvisst om dette er skuta til 
Kaptein Krok.
Det ble liv og røre på bussen til 1 A og 
C på vei til Hudøy i går. Da de passerte 
havna i Tønsberg, oppdaget en av 
guttene lengst fremme i bussen et stort 
sjørøverskip. Det lå til kai, og det var 
umulig å se om det var noen ombord.

Skuta var stor og brun. I toppen av 
masta var det en utkikkstønne. Fargen 
på skuta var brun med deltaljer i rødt 
og grønt. 

– Det var en lang mast foran og det 
så ut som en planke, forteller Jesper.

Nettopp den lange masten i front 
av skuta, kan tyde på at det er et 
sjørøverskip, siden det er kjent at 
sjørøverne må gå denne planken dersom 
de ikke har oppført seg helt greit.

Krok på vei?
Hudøynytt kan 
opplyse om at det 
ikke finnes spesielt 
mange sjørøvere 
på havet utenfor 
Hudøy, og mye kan 
tyde på at det er 
Kaptein Krok som 
er på vei.

Dersom dette 
er tilfelle har 
Kaptein Krok 

sluppet ut av fengslet før tiden!
Det var i utgangspunktet meningen 

at han ikke skulle få friheten sin 
før mandag. Politiet har tidligere 
fortalt Hudøynytt at han slipper ut av 
kasjotten på grunn av dårlig oppførsel. 
Har han rømt?

Kaptein Krok måtte i fengsel i fjor, 
fordi han forsøkte å lure Lørenbarna. 
Det var niende gang han forsøkte dette, 
og mislyktes. I fjor ble han hentet av 
politiet og bragt til fengslet sjøveien. 

Sett også på Hudøy?
Da klassene 1 A og C var vel installert 
på Frydenlund, var det flere som 
syntes de skimtet hatten til Kaptein 
Krok i buskene. Den svarte hatten med 
sjørøvermerket ble observert av flere. 

Dette er i så fall skremmende 
nyheter for alle oss på Hudøy. Det 
betyr at den fryktede sjørøveren igjen 
vil lage vansker for oss.

Hudøynytt følger dette nøye og vil 
komme med flere avsløringer.

Sikker observasjon av 
Den Grønne mannen!

Markus og Bhavnish i 3B 
fikk en marerittstart på 
Hudøyturen. Det var ikke nok 
t-skjorter med på bussen 
deres. De måtte derfor, 
sammen med flere andre, 
komme til øya uten den 
offisielle t-skjorta.  
– Skandale sier de to.
Det var en spent gjeng fra 3B som 

satt på bussen og skulle få delt ut 
årets Hudøyt-skjorter. Markus og 
Bhavnish satt nesten bakerst i bussen 
og hoppet i setene av spenning.  De 
gledet seg rått til å ta på seg den 
flotte lyseblå t-skjorten.

– Skjorta så dødskul ut, sier 
Markus, og Bhavnish sitter og nikker.  
Med sjokk og vantro kunne imidlertid 
de to konstatere at det ikke var 
noen t-skjorter igjen til de bakerst 
i bussen. – Nesten alle de andre fikk, 

sier Bhavnish med skuffet stemme. 
–Vi krever at de voksne ordner opp 

sier de to.
Også på andre busser skal 

elever og foreldre ha hatt lignende 
opplevelse. I minst et tilfelle fikk også 
en voksen utdelt en t-skjorte for barn. 
Per Morten på Stranda bestilte en 
t-skjorte i størrelse XL, men endte 
opp med en i barne-XL. Per Morten er 
likevel godt fornøyd. 

– Damene synes det er flott fordi 

Ida og Helene 
fra Sletta var på 
tur og forteller 
at de har sett 
den grønne 
mannen ved 
Roa, bak noen 
busker, bak et 
tre. De snakket 
ikke med han, 
men han sa 
sssshisshh !

Simon, Konrad,Mathias,Markus og 
Nora fant skjell på land, kan det 
være Skjell Skjetting? Lurte barna

Krok på vei?

T-skjorteskandalen

Hudøynyttsøndag 15. juni 2008
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Elevene i klasse 1B og 1D 
er rammet av en ufattelig 
katastrofe. Sekken med 
innsamlet godteri ble nemlig glemt 
igjen på bussen til Hudøy. De 
ansvarlige har ikke turt å fortelle 
barna den grufulle sannheten av 
frykt for opptøyer.

Rett etter at bussen kjørte fra Løren 
skole kom beskjeden alle foreldrene 
hadde forberedt barna sine på. Alt 
godteriet måtte leveres inn. 

Uten å vite hvilken tragedie som 
snart ville ramme dem leverte elevene 
fra seg godteriet i en sekk som ble 
båret rundt i bussen. Marthe i 1B 
sier at det var greit å levere fra seg 
godteriet sitt. � Vi får det jo tilbake, 
sier hun. Men tiltroen til de voksne var 
nok for stor. Hussjef Roar på Østeråt 
forklarer hva som skjedde med 
godterisekken. 

Da godteriet var samlet inn ble den 
tunge sekken lagt opp på hattehyllen 
i bussen. Sekken ble skjøvet godt inn 
slik at den ikke skulle falle ned eller 
noe av godteriet skulle falle ut. Det 
var da vi forlot bussen at det fatale 
skjedde. Anne fra SFO gikk gjennom 
bussen for å se at ikke noe var glemt 
igjen, men hun er så lav at hun ikke så 
at godteriet lå innerst på hattehyllen.

Full panikk
– Det var ikke før alle var kommet 
frem til huset der 1B og 1D bor at 
tabben ble oppdaget. 

– Vi fikk panikk da vi ikke fant 
godteriet. En leteaksjon ble straks 
iverksatt, men vi skjønte snart at det 
verste som kunne skje hadde skjedd. 
Godteriet var borte! Sekken var glemt 
igjen på bussen, sier hussjef Roar til 
Hudøynytt. 

Frykter opptøyer
Lørdag kveld levde elevene i klasse 
1B og 1C fortsatt i lykkelig uvitenhet 
om tragedien som har rammet dem. 
Roar  sier at de ikke har turt å fortelle 
barna at de har mistet godteriet 
deres. Først prøver han å unnskylde 
seg med at de ikke vil skremme barna, 
men innrømmer deretter at de har 
holdt opplysningene hemmelig for å 
beskytte seg selv. 

– Vi er rett og slett er redde 
for ufred og opptøyer dersom barna 
blir informert om at godteriet er 
forsvunnet, sier han beskjemmet.

Lover godteriet tilbake
Det forsvunnede godteriet utløste 
en panisk aktivitet hos flere av 
foreldrene. 

- Godteriet ble etter kort tid 
lokalisert sier Hussjef Roar lettet.

Han lover at personer som ankommer 
Hudøy søndag morgen skal ha med seg 
godteriet. Hvordan barna på Østrådt 
vil reagere når de finner ut at godteriet 
ble glemt igjen på bussen vet han ikke. 

– Jeg håper gleden over å få igjen 
godteriet overskygger sjokket over de 
voksnes tabbe, mumler han.

Glemte godteriet på bussen

det blir mer hud. Majoren takker Generalen, sier 
han og smiler.
Leverte ut feil
Hudøygeneral Anita er tydelig oppgitt over den 
situasjonen som har oppstått.  Hun forklarer at 
enkelte hussjefer har gjort feil da de delte ut 
t-skjorter på bussen. 
-Barn som hadde byttet buss fikk utdelt 
t-skjorter fra feil hussjef, og det ble også ved en 
feil delt ut skjorter til SFO-ansatte på bussene. 
Det skulle ikke skjedd, sier Anita. Hun hadde 
allerede lørdag ettermiddag en ”generalsamtale” 
med de aktuelle hussjefene, og i løpet av 
kvelden skulle situasjonen løse seg. – Det er nok 
t-skjorter til alle, sier Anita, som lover at alle 
de t-skjorteløse på Hudøy i løpet av kort tid skal 
kunne ikle seg året fantastiske lyseblå t-skjorte.
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De syngende Krok-e-dillene var rundt omkring på hele øya 
med sang og godteri.

Den store  
invasjonen

Lang, lang rekke...de fleste benyttet sjansen...

Båtsmann Arild gikk igjennom 
båtreglene med alle

Det blåste friskt under deler av overfarten, og flere fikk saltsprøyten 
midt i ansiktet.

Sikkerheten ombord var viktig, og her går Anne ved SFO i  

gjennom rutinene.

Dagen startet i øsende regnvær, 
men godværet hvilte over Hudøy.



Bims bildebilag

Skikkelig friskus! Men vannet 
var kaldt mtydeligvis...

Henning stortrivdes i vannet, og 
syntes slettes ikke det vra kaldt.

Vannkrig blant 
guttene på 
Stranda.

Amalie på Østeråt slår hjul.

Krabbefisking fra brygga.

Og så var middagen klar... På Høgda bestod menyen hamburger 
 og pølser.

Napp! Krabbene bet villig vekk på snøret.

Vannkrigen krevde sine ofre på 
Roa, Tanja ble gjennomvåt.

jentene på Norda har gitt massasje 
til alle som ønsket.

Volleyball på Vika.
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Det er Hudøy det!

Smil, latter og glede!

Hudøy er toppen! Det var mange glade  

ansikter å se lørdag ettermiddag.

Hurrarop fra barna på Høgda.

Iver er fotoglad og mulig  reporter i avisa. Kalde badejenter.

Godnatta-historier på Østeråt.

Marie, Sofie og Annike fra Støa.

Jentene ga seg aldri...ømme muskler fikk god hjelp.

Bims trenger hjelp 
av nye barn hver dag, 
MeLD DeG!

Radio Hudøy.

reportere!

Bims trenger



Bims bildebilag

Fortrolige samtaler mellom 7. klasse-jentene på 
fjellet.

Det er Hudøy det!

Smil, latter og glede!

Flere prøvde lykken på brygga.

Storebror emil sier natta til lillesøstrene sine, 
Amalie og Martine.

Ingvild på Østeråt opp ned i fotball-
målet. 
 
Guttene på Lia hadde medbrakte 
pistoler som de fylte med vann.



•••••••••••••••••••
Jeg håper at den første natta på Hudøy har 
gått godt for dere. Selv lurer jeg på om han 
gamle Kaptein Krok holder til i området hos 
dere ennå. Av det jeg har lest, har han gang 
på gang forsøkt å erobre Hudøy, uten særlig 
hell. Dere får gjøre det dere kan for å holde 
øya unna klørne hans hvis han er i området. 
Da sikrer dere at Lørenbarn kan reise til 
Hudøy til neste år også. 

I fotball-EM holdt Sverige på å få til et 
kjemperesultat mot favoritten i gruppe D. 
I går kveld spilte de nemlig mot Spania. 
Selv om Spania tok ledelsen på sin første 
sjanse i kampen ved Fernando Torres 
etter et flott innlegg fra Diego Silva, kom 
Sverige mesterlig tilbake. Det skjedde 
ved Rosenborg-backen Fredrik Stoor og 
Sveriges stjernespiller Zlatan Ibrahimovic. 
Etter 34 minutter sendte nemlig Stoor en 
flott pasning til Zlatan. Selv med spanske 
forsvarere i ryggen klarte Zlatan å snu 
og sende i vei ballen under hånda til den 
spanske keeperen Iker Cassilas. Det var en 
sterk prestasjon.

I andre omgang la Sverige seg bakpå og 
forsvarte seg med nebb og klør. Taktikken 
så lenge ut til å lykkes. Helt til David Villa 

mottok en langpasning fra Joan Capdevila 
to minutter på overtid. Da smalt det i 
nettmaskene bak svenskenes målvakt 
Andreas Isaksson, og Spania kunne gå av 
banen med 2-1 over Sverige. Spania leder 
dermed gruppe D med 6 poeng.

I den andre kampen i gruppe D spilte 
regjerende europamestere Hellas mot det 
unge russiske landslaget. Jeg kan fastslå 
at Hellas ikke blir europamestere denne 
gang. De kan nemlig ikke gå videre fra 
gruppespillet til sluttspillet etter sitt tap 
mot Russland sent i går kveld. Mye av 

skylda må den greske målvakten Antonios 
Nikopolidis ta, etter en gedigen tabbe som 
gjorde at russiske Konstatin Zyrianov fikk 
servert ballen for åpent mål. Dermed kunne 
Russlang gå seirende ut av kampen med 1-0 
over europamestrene fra 2004.

Resultat i kampen mellom Hellas 
og Russland betyr at Sverige beholder 
andreplassen i gruppe D med 3 poeng og 
bedre målforskjell enn Russland som har like 
mange poeng. Hellas har 0 poeng etter 2 
spilte kamper.

Tidligere har jeg sagt at Tyskland er 
min favoritt til å bli årets europamestere. 
Samtidig fortalte jeg at jeg ikke er god 
til å tippe. Slik det ser ut nå framstår jo 
Nederland som det mest spennende 
landslaget. Likevel er det tidlig i 
mesterskapet.

Kos dere på Hudøy i dag. Håper vannet 
er såpass at det går an å bade. Ellers går det 
jo alltids an å spille fotball. I kveld følger jeg 
Sveits mot Portugal i Basel og Tyrkia mot 
Tsjekkia i Geneve. I morgen tidlig får dere 
vite hvordan det har gått. 

Sommerhilsener fra  
Arne ”Ball” Scheie.

Ingen har kommen-
tert så mange  
fotballkamper på 
TV som Arne Scheie 
i NRK. Nå skriver 
han til Lørenbarna i 
Hudøynytt.

Hudøy-cup – Årets største sportsbegivenhet fra kl. 10.00
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Første gang 
på Hudøy 
Villfred på Bukta. 1 år 
på Hudøy, synes det 
var litt kjedelig, lite 
aktiviteter å gjøre, 
tror det blir mye be-
dre de neste dagene, 
synes Hudøyavisa var 
TOPP.

Hudøyruss. Rikke 
Hedda Alexandra Kristin 
fra Stranda og Vika
feirer sitt siste år med å 
lage egne russedrakter.

Hei alle Hudøy-tøffinger. Nå skal vi lage en 
skikkelig Hudøy-rap. Altså en ræpp, ikke en rap. 
Alle husene skal lage sin låt, og det er ”Beggin” med 
Madcon som er bakgrunnslåta. Refrenget skal være 
felles. Låta starter med refrenget, dere lager to 
vers, og så avsluttes det med et refreng.
Refrenget er som følger:

”HUDØY Hudøy- ooooooh
Kuleste plassen på jorda
HUDØY Hudøy- oooohh

Lørenbarna rocker i sola”

Dette blir en konkurranse som gjennomføres som 
første post på Oliaden på mandag. Vi deler opp i 
to grupper: i 1.-4. klasse mot hverandre. Så skal 
det kåres en vinner blant dere i 5.-7. klasse. Begge 
vinnerne skal fremføre sin Hudøy-rap på det store 
jubileumsshowet på tirsdag.
Husene velger selv hvem og hvor mange som skal 
fremføre låtene. Men juryen legger vekt på: 
samarbeid, sangglede, engasjement! 
Hudøøøøøøy- Hudøy- oooooooh

Hvem er best på Hudøy-rap?

Oliaden går av stabelen på mandag, og alle skal møte opp på Saghuset. Første post er 
Talentkonkurranse (som dere må forberede dere til; stikkord Madcon, rap, CD).  Tallet foran 
husnavnet er antall lag dere skal være inndelt i.

Oppmøte tider for Oliaden

Frydenlund (3) og Østeråt (3)  kl 0930

Norda (3)  kl 1000

Sletta (6)  kl 1100

Bukta (5)  kl 1130

Roa (3) og Lia (3)  kl 1230

Stranna/Vika (6) kl 1300

Høgda (3) og Støa (3)  kl 1400
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Brygefest mandag
Jeg, Madam Intrikata Lulla innvitirerer till 

parti fordi atte Stumpen Kaptein Krok slepper 

ut fra fengsling. Da blir det stor fest 

får ale Lørenpingler barn å d i  våksne 

såm er på øyja.

Vi har musikkk OG supe. Deilig supe. 

Sjørøvørene vil sange og danse og jøre mase tuling å 

flinke saker. Ale må kåme der dit ellers er døre 

noen økle bleiungor og puslepupper blir det ike 

så gøyalt.

Hilsenn 

Lulla Krok (født fiske) / Madam Intrikata

Sjørøverheks og Morra tell Stumpon Kaptein Krok

Hipp hurra!
Hipp hurra for  
Terese i 5 D som 
fyller 11 år.

Hipp hurra for Bente 
Grønnevik, mamma 
til Adrian i 1 C, som 
fyller 29... år (?)  

& funnet

Hjelp! Dynetrekk og 
putevar savnes. 
Er det noen som kan hjelpe Ingeborg og 
Elisabeth ved SFO med dette?

Bamse borte 
Thea Helene har mistet 
sin isbjørnbamse. Den 
er veldig savnet. Om du 
finner den lever den til 
avisredaksjonen. 

Prada-briller funnet...

...og tapt igjen!
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