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Tyst i etern  
Vann i miksern

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 
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Storfint besøk  
ventes til  
Hudøy fra  
hovedstaden 
I dag får vi besøk fra 
hovedstaden. Tina Arnesen fra 
Bydel Bjerke og Anne Lise fra 
Linderud SFO vil bli møtt av 
Marianne på brygga ved 11 
tiden. Noen lærere fra Løren 
skole kommer også. Velkommen 
skal de være!

Redaksjonen finner du på Østly rett 
ved siden av Roa.

Fotograf gikk planken
Sjuendeklassingene jagde Hudøynytts bildesjef ut i vannet etter at han beskyldte dem for 
usportslig opptreden under søndagens fotballturnering. Bims demenserer (husker ikke 
riktig stavemåte) alt og hevder at det var sjetteklassingen som var meget usportslige. (Han 
forventer et nytt dupp i morgen. Red anm )

& funnet

Søker bæsjens far
En stor illeluktende kabel 
ble funnet ti centimeter 
FREMFOR doen på Støa 
søndag ettermiddag. 
Ingen har så langt meldt 
den savnet, og hussjefen 
på Støa etterlyser derfor 
eieren.

Savner jakken
En beige og svart Norrøna 
jakke ”Pack light” er savnet 
etter mandagens Oliade. 
Rut Anne Thommesen 
mangler jakken sin som er i 
voksenstørrelse Small. 

Kamera funnet
En HP Pocketsmart M447-
kamera ble funnet i en sofa 
på Saghuset. Kan hentes på 
redaksjonen.

Kniv funnet
En SOG USA kniv ble funnet 
på veien ned mot brygga 
mandag kveld. Ta kontakt 
med pappaen til Sigurd  i 
førsteklasse eller henvend 
deg til redaksjonen.

Sydd i hodet
Simon fra Sletta måtte til Tønsberg 
og sy. Alt gikk bra, og vel tilbake på 
Hudøy fikk han trøst av kameratene 
Mattias, Bhavnish og Oskar.

•



Det er mange som har siste reis til 
Hudøy. Hudøynytt fant noen av dem, og 
spurte dem om hva de synes om at det 
var siste gangen?

Maja og 
Therese fra 
Vika:
– Synd og trist, 
en tradisjon vi 
skulle ønske 
de kunne 
føre videre 
på ungdoms-
kolen.

Eirik fra 
Stranna:
– Samma det

Menal fra 
Vika:
– Trist, har lyst 
på flere turer.

Niklas fra 
Stranna:
– Skulle ønske 
det varte i flere 
år.

Charlotte fra 
Vika:
– Veldig trist, 
vurderer å ta 
en TollFinn, 
eller er det 
noen kjekkaser 
her ! Tlf 
90922585

Mads bråstopper, ”Vi er ikke usynlige – 
tenk om Hr Grådigg ser oss og tar oss 
til fange”. 

– Ja det ville være helt forferdelig 
om vi ble oppdaget nå og vi ikke greier 
å stoppe han, sier Mia. 

– Fort vi må gjøre oss usynlige, 
sier Ulrik og tar Kristine i hånden og 
Ørnegjengen danner en sirkel. 

Helt usynlige når Ørnegjengen 
porten foran Hr Grådigg`s gullpalass.  
De lister seg forbi vaktene som passer 
på palasset. Selv om de er usynelige 
er de ikke lydløse. Nå får de øye 
på gullpalasset og de stopper opp – 
nærmest måpende. 

– Jeg forstår ikke hvordan noen kan 
bli så ufattelig rik, sukker Fredrik.

Hr Grådigg snur seg mot vinduet. 
Storfornøyd ser han ut. Dette er 
strålende dag på alle måter tenker han.  
Ennå vet han ingen ting om hva som 
snart skal komme til å skje med han. 

Ørnegjengen har gått opp de mange 
hundre trappetrinnene og står foran 
den digre inngangsdøren. 

– Stopp, vi må bruke den magiske 
krystallkulen igjen for å finne ut hvor 
Hr Grådigg er. Vi må finne oss et trygt 
gjemmested inne i palasset først, 
sier Fredrik. Vi kan ikke både se i 
krystallkulen og være usynlig samtidig. 
De går inn i palasset. 

– God dag Hr Grådigg. Vi er kommet 
hit for å stoppe deg og de grusomme 
planene dine, sier Ørnegjengen i kor. De 
går gjennom døren og inn i Hr Grådiggs 
kontor.  Hr Grådigg skvetter til. Han er 
helt uforberedt på å bli forstyrret.    

– Hvem er det som har våget slippe 
dere snørrunger inn hit, snerrer han. 
Vakter, roper han, kom og grip disse 
ufyeslige inntrengerne. 

En solstråle treffer i samme 
øyeblikk den magiske krystallkulen. 
Strålen forandrer retning og et sterkt 
gulhvitt lys treffer Hr Grådigg midt i 

brystet.  Hr Grådigg knekker sammen. 
Han luter seg fremover og holder seg 
for brystet. Han synker ned på knærne 
og blir stående noen sekunder før han 
faller helt om og blir liggende helt 
urørlig med øynene lukket.  Før han 
besvimer kjenner han at noe er i ferd 
med å skje inni ham. Det er akkurat 
som om noe smelter. En underlig 
følelse.  Det brer seg en varme fra 
hjertet og ut i resten av kroppen.  Han 
greier ikke å røre seg – han er som 
lammet. 

Hr Grådiggs vakter stormer til og 
retter sine våpen mot Ørnegjengen. 

– Hva har dere gjort brøler en av 
vaktene. Dere har dept Hr Grådigg 
snerrer en annen.  De beveger seg 
truende mot Ørnegjengen, som klynger 
seg sammen mens de holder hardt i 
hverandre.  Nå er det ute med oss. Hva 
gjør vi nå?, hvisker Mia. 

Ørnegjengen løfter den magiske 
krystallkulen slik at en lyskjegle 
omslutter Hr Grådigg. Den løfter ham 
opp fra gulvet og setter han forsiktig 
i stolen bak den digre kontorpulten.  
Vaktene er helt paralysert når de 
ser at våpnene de bærer er blitt til 
store, vakre blomsterbuketter.  Med 
ett åpner Hr Grådigg øynene og ser 
seg litt fortumlet omkring. Han gnir 
seg i øynene. Han smiler varmt og sier 
vennlig. 

– Nei så hyggelig, er dere kommet 
med blomster til meg? Åh så koselig. 

Han knipser i fingrene to ganger og 
vips er tjeneren hans, Georg der. 

– Kjære Georg, vil du være så snill 
å hente noen blomstervaser til disse 
flotte blomsterbukkettene disse søte 
barna har vært så snille å ta med til 
meg? Georg tror ikke sine egne ører. 
Han som aldri har hørt et vennlig ord 
fra den kanten i løpet av de 30 årene 
han har vært i Hr Grådiggs tjeneste.  
Hva i all verden er det som holder på å 
skje tenker han før han går for å gjøre 
det han er blitt bedt om. 

Ørnegjengen og den 
magiske krystallkulen 
Novelle del 4

5om siste  
reisen

Voksne drikker for lite alkohol •	 (VG)  

Ingen buss til jobben i dag •	 (Dagbladet)

Barn spiser for lite frukt og grønt•	   (VG)  

Mandagens viktigste nyheter



Det ble en heller kort frihet på 
sjørøversjefen. Den planlagte 
festen ente opp i en suppe av 
kaos.   

Det hele startet så hyggelig med 
sang og dans fra glade sjørøvere og 
en feststemt Lulla. Et sammensatt 
orkester av Trillende, Trallende 
Ballerina Trubadurer og sjørøvere 
spilte vakker musikk. Her 

skulle det feires at 
Stumpen slapp ut 

av kasjotten. 
Sjørøverne 

var alle 
glade og 

oppstemte. Krok-e-dillene danset og 
sang i ellevill jubel for Kroks frihet. 
Til og med Kaptein Blåsjegg våget seg 
utpå med et funky bidrag. For Krok var 
imidlertid gjensynet med Lørenbarna 
en påminnelse om ni års fiasko. 

Sakte men sikkert gikk det opp for 
alle at Den Blå Ballerinaens skeptiske 
antagelser var høyst berettiget. 
Madam Intrikata viste seg å ikke være 

et spøtt bedre enn sin sønn. Hun 
lovet fest, men alt var bare 

et skuespill, satt i stand 
for å hjelpe Stumpen 
med å vinne Hudøy. Den 
såkalte ”gode suppa”, 
som alle skulle få, var 

en styrkedrikk for Krok og hans menn.  
Med denne styrken skulle Hudøy vinnes 
og Lørenbarna kastes ut. 

Til alt hell hadde Den Blå Ballerina 
og hennes spioner avslørt Madam 
Intrikatas komplott. Ved hjelp av 
Ballerina-kløkt fikk Krok og hans 
sjørøvere lurt i seg Lørenbarnas 
magiske drikk og ikke innta Madam 
Intrikatas styrkedrikk.  Med 
trylleordene ”papandreo”  ble 
sjørøverne offer for Lørenbarnas 
dyktig produserte trylledrikk. Når 
avsløringen var et faktum gikk Krok til 
angrep på Den Blå Ballerina, men nok 
en gang reddet Den Grønne Mannen 
dagen med et punktlig kirurgisk 

Krokfest ble suppedrama
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gymnastisk angrep. 
Den sjanseløse 
sjørøverkapteinen 
ble lagt i jern og ført 
tilbake til tiltalebenken. 
Vi blir ikke overasket om 
sjørøverstumpen havner i 
fengsel igjen. Lulla havnet 
også i politiets klør sammen med 
resten av sjørøverulla.

Sniken og Snoken fikk 
husketekstogmelodihjelpdryss av 
Den Blå Ballerina og kunne fremføre 
seierssangen sammen med Lørenbarna 
i en feirende avslutning. Nok en gang ser 
det ut for at Hudøy er trygg? 

Krok er slått for tiende gang!
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Det var andreklassingene fra Roa 
og femteklassingene fra Norda 
som sang og danset seg til seier 
i Hudøyas Madcon-konkurranse. 
I knivskarp tevling med flere 
andre svært gode nummer var det 
avansert koreografi, innlevelse og 
spilleglede som ble avgjørende.

-Avansert koreografi
Jubelen sto høyt i sky da dommerne i 
ettermiddag personlig møtte opp hos 
andreklassingene på Roa og avslørte at 
de hadde vunnet den yngste klassen. I 
sin begrunnelse sier dommerne; 

-Avansert koreografi med elemen-
ter som riverdance, breakdance og 
akrobatikk var avgjørende for at Roa ga 
det beste totalinntrykket. 

Alle gruppene i den yngste klassen 
viste engasjement og sangglede. 
Skarpest konkurranse fikk Roa imidlertid 
av fjerdeklassingene fra Høgda, som 
med sitt ernergiske nummer også fikk 
svært rosende omtale av dommerne.

-Profesjonelt nivå
Også hos femteklassingene på Norda 
var det stor stemning da dommerne 
fortalte at de hadde slått sjette- og 
sjuendeklassingene. 

–Vi slo alle de som er eldre enn oss, 
var den umiddelbare kommentaren fra 
flere av jentene. 

Dommerne sier at det om mulig 
var enda vanskeligere å peke ut en 
vinner blant de eldste. Aller nærmest 
toppen var sjuendeklassingene fra 
Stranna/Vika, som hadde laget sitt 
show uten noe innblanding fra foreldre. 
Femteklassingen var likevel hårfint 
hvassere og dommerne sier at;

-Dette var musikalsk innlevelse og 
utførelse på et profesjonelt nivå, og 
at det utrolige engasjementet og den 
enorme spillegleden var avgjørende for 
at Norda rappet seieren.

Opptrer i kveld
Premien for Roa og Norda er å få  
opptre for alle oss andre Hudøyværinger 
tirsdag kveld. Etter at jubelen hadde 
lagt seg meldte imidlertid lampefeberen 
seg i begge leire, og sent i går kveld 
ble Roa-gjengen observert frenetisk 
øvende på showet sitt. Om øvelse gjør 
mesterene enda bedre får vi svar på i 
kveld.

Rappet seieren

Vinner 1:  Andreklassingene på Roa vant i klassen for de yngste.

Vinner 2:  Femteklassingene på Norda vant i klassen for de eldste.

Dommerne Siw, Hilldee, Chris og Vic:  – Det var en knalltøff oppgave å kåre vinnerne.



•••••••••••••••••••
Jeg håper dere hadde morsomt under 
Oliaden i går. Selv hadde jeg det morsomt 
med EM i fotball. To nye lag er klare for 
kvartfinalen etter gårsdagens gruppespill i 
gruppe B.
Ballack sendte Tyskland til kvartfinale.
Det ble en spennende og jevn kamp 
mellom Østerrike og Tyskland der ingen 
av lagene klarte å sette ballen mellom 
stengene før Michael Ballacks frispark 
sendte Tyskland til kvartfinalen der de 
møter Portugal.  Kroatia slo Polen 1-0 og 
møter Tyrkia.
God Ball 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.

Skimrende øyeskygger 
i pastellfarger, 
fargerike hårbånd 
og gele i håret. 
Trendfaktoren er høy 
på Hudøy i år. Og 
alderen spiller ingen 
rolle, alle er like 
oppdaterte.

Høy trendfaktor på øya

Best med bånd: Disse tre jentene satser på å holde 
håret på plass med fargerike hårbånd. Moteriktig og 
lekkert, samtidig som det er spesielt praktisk når man 
har langt hår. Fra venstre: Maren Elise, Frida og Tyra.

Ned i gjørma: Disse tre fra femteklasse satset på å 
pleie huden med et realt gjørmebad. Markus, Nora 
og Rakel fra Norda hevder bestemt at man får bedre 
hud av gjørmen, som holdt cirka 20 grader i går.

FØR

ETTER

FØR

ETTER

Slik gjør du det? 

Juniorreporternes beste sminketips
Ada Ds beste tips: – Bruk kun eyeliner og maskara. Alt for mye er stygt.
Ada Hs beste tips: – Fargerik eyeliner er fint. Da blir du ikke kjedelig.
Julies beste tips: – Ikke ta alt for mye maskara, det kan ble klumpete.
Hanna Sofies beste tips: – Ikke bruk brunkrem i sola, den kan begynne å renne.
Bushras beste tips: – Ikke bruk brunkrem først og så ta på solpudder etterpå.

Naturens under: Alexander, Gustav 
og Tobias på Frydenlund funderer 
over hvordan man best lager 
sneglelakk for å gi bort til jentene i 
klassen.

Resultater  
fra Oliaden
1 – 4 klasse 
Støa gikk av med seieren i klassen 1.- 4. med 
124 poeng. Deltagerne på vinnerlaget er 
Helene, Natalie, Kristine S.L, Emma, Celine, 
Maria, Sander, Nicklas, Paul, Benjamin og 
Sushil. Super innsats!
Øvrige resultater i denne klassen: 
Høgda 1 112p, Roa 106p, Sletta 105p, 
Frydenlund 3 104p, Østråt (Ylva & co) 
103p,Støa (Una &co)100p, Sletta 1 100p, 
Høgda 3 100p,Frydenlund (Celina & co) 99p, 
Lia 3 97p, Roa2 97p, Roa 3 94p, Lia 2 91,5, 
Høgda (Stian & co) 90p, Støa 3 88p, Sletta 
3 82p, Østråt (Martine &co) 82p, Lia 1 81p, 
Sletta 2 79p, Frydenlund 2 (Rockebarna) 
77p, Østråt 2 72p. 

5 -7 klasse 
I denne klassen var det Bukta 3 som vant 
med 118p. Deltagerne på dette vinnerlaget 
er Hanna, Nicolai, ,Ada H,  Andre, Julie, 
Fredrik, Ada D, Helene R og Jenny. 
De øvrige resultatene: 
Bukta 1 95p, Stranna/Vika 2 91,5, Stranna/
Vika (Oskar & co) 88p, Bukta 5 83p, Bukta 
4 82p, Stranna/Vika 3 78,5, Stranna/Vika 
(Wilfred & co) 78p, Stranna/Vika 6 73p, 
Norda 5 72,5p, Bukta 2 66p, Norda 2 64p, 
Norda 3 50p, Norda4 46p, Norda 1 40,5. 
Kommentar: ”Det er tydelig at Norda la mest 
energi i talentkonkurransen”. 
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Opp 
ned
Etter at 
Oliadem 
var avslut-
tet ville 
Siri i 1C se 
Hudøy fra 
et annet 
perspektiv.

Spiste 
med stil

På Sletta ordnet 
Malin F og Annett at 
beboerne fikk spise 

fin middag med  pent 
brettede servietter 

Lever  
i sin  
egen  
boble
På Vika lekte barna
med såpebobler 
modell større. 
Plutselig var Jenny 
fanget i en av dem.

Det ble dramatisk natt til mandag hos sjetteklassingene på Bukta. Kl 04:30 
smalt det skikkelig da lynet slo ned rett utenfor huset. Brannalarmen ble 
utløst og alle barna var ute av huset før de voksne helt hadde summet seg.  
Ute var det et forrykende uvær.  Det haglet og de ble våte og kalde i løpet av 
noen få sekunder. Bildet ovenfor er en rekonstruksjon av nattens hendelser. 
Legg merke til de voksne foran til høyre i bildet som ligger å kuler’n, mens 
barna løper for livet. 

Lynet slo ned - full larm på Bukta

Skremt opp midt på natten
Natten før ble 6. Klasse angrepet av 7. 
klassingene stormet inn på soverommene 
akkompagnement av fløyter, lokk og kjeler 
som bråkte noe helt forferdelig.  Sengene 
ble overstrødd med knekkebrødsmuler for 
at det skulle bli ekstra behagelige for de 
oppskremte å legge seg igjen. 

7. klasse på militær 
skremmetokt  
Som sistereiskull er det en 
tradisjon for 7. Klassingene 
”å døgne” første natten 
på Hudøy. Denne natten 
rykket de ut kl 01:30. Med 
full militærdisiplin og i 
total stillhet marsjerte de 
gjennom skogen. Målet 
var å skremme opp 6. 
Klassingene. 

Jubileums-
fest

på Brygga 
kl. 19.00


