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Tyveri på Hudøy! 
Et simpelt tyveri har funnet sted på Hudøy. Else har blitt frastjålet beviset 

på at Hudøy tilhører henne. Beviset er en trygghet for at alle Lørenbarn kan 

få reise til Hudøy. Uten beviset finnes ingen bevis på at Else er Hudøys bevi-

selige eier. Hvem kan stå bak dette simple tyveri? Les mer på side 11.. 

Politiet med få spor! 

Hudøynytt har vært i kontakt med poli-

tiet, som sier de som vanlig har få spor.  

”Lørenbarna er på vei til Hudøy, har 

dere ingen opplysninger å komme med?” 

- ”Det har blitt sett mystiske vesener 
bærende på en kiste,” sier Karsten-Åge Åkerinn.
- ”Minner litt om huleboere” forklarer Frits-
Viggo Vannåbrød. Polititjenestemennene Åkerinn 

og Vannåbrød ber alle som har sett mystiske 

huleboervesener om å ta kontakt. 

SITATET: ” Jo flere lover, desto flere tyver og røvere.” - Lao Tze 

Politiet går ut med etterlysning! 

”- Det vakke 
oss” sier Sniken 
og Snoken !!! 

Tips Oss! 

Hilsen Hudøyn
ytt 

Redaksjonen 
 

En-

delig 

er 

dagen 

her.. 

Er du klar for 5 dager med bading, 

fotball, krabbefiske, utedo, vaffel-

spising, køyesenger, krokerier, lak-

risfjerting, nye venner, gamle ven-

ner, oliaden, døgning, godterifest, 

skolefri, mammafri, pappafri og kan-

skje frieri! Da mine venner er dagen 

her! Hudøy blir garantert like herlig 

som i fjor. På side 4 og 5 kan du se 

noen minner fra 2008. Vi gleder oss 

til å lage avis til dere, som selvsagt 

blir levert til frokosten. 

Krok er Frigitt 
Som vi alle husker ble Krok og sjørøverne hans 

satt i fengsel etter at han ble prøveløslatt til 

mammaen sin. Nå er Krok og hans usle pirater 

blitt kjøp ut av fengsel? Hudøynytt finner det-

te svært alarmerende i disse finanskrisetider. 

I følge sikre kilder skal en Firenzisk bobilhule-

boerbaron stå bak denne vannvittige investe-

ringen.  

Konkurranse 

se side 7 



Hvor skal du bo? 

ROA 1.klasse A + D 

LIA 1.klasse B + C 

ØSTRÅT 2.klasse A + D 

FRYDENLUND 2.klasse B + C 

HØGDA 3.klasse A + C 

STØA 3.klasse B + D 

SLETTA 4. klasse 

NORDA 5.klasse 

BUKTA 6.klasse 

STRANNA 7.klasse 

VIKA 7.klasse 

Hussjefer 

ROA Tone Bjørke 91 64 64 21/33 30 34 36 

LIA Espen Stensrud 48 06 39 90/33 30 34 34 

ØSTRÅT Hege Støre 90 14 25 48/33 30 34 31 

FRYDENLUND Hanne Lenningsvik 93 63 20 83/33 30 34 32 

HØGDA Nils-Roe Fjørtoft 92 30 99 09/33 30 34 39 

STØA Morten Westheim 91 77 72 45/33 30 34 38 

SLETTA Eli Sørensen 97 00 76 70/33 30 34 33 

NORDA Elin Haugland 99 32 15 77/33 30 34 40 

BUKTA Einar Kirkebø 91 35 00 09/33 30 34 44 

STRANNA/ 

VIKA 

Cathrin Lunde  

Johansen 

45 02 12 43/33 30 34 43 

33 30 34 42 

Hudøy-

nytt 

AVISEN 

Åsly 

Viktige personer 

General Anita Myhre  

91 72 58 78 

Aktivitetsleder Tone Bjørke 

91 64 64 21 

Førstehjelps- 

ansvarlig 

Frode Willoch 

48 24 58 58 

Transport-  

ansvarlig 

Olav Myhre 

90 13 61 11 

   HUDØYNYTT   lørdag  13. juni   2009                  Side 3 

Hudøynytt: Trine 480 62 727, Siv 901 04 484, Ole 909 22 585, 

Rune 40 200 210, Geir 930 36 713, Haakon 416 53 044,  

 Mobilforbud på Hudøy 

Det er fortsatt ikke lov 
for barna å ha med mobil 
på øya. Det er heller ikke 
lov med DS eller Game-
boy eller andre typer 
spill. Hvis du likevel har 
med deg noe av dette, 
kan du levere det til en 
av de voksne, som kan passe på det.  Det sam-
me gjelder iPod eller lignende. 

Parkering av privatbiler skjer ved Stiftelsen 
Hudøys parkeringsplass. Par-
keringsbevis må ligge i 
frontruten, de fås på for-
hånd hos Transportansvarlig 
Olav Myhre, tlf 90 13 61 11. 
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Hvem er Hvem på Hudøy ? 

Kaptein Krok er Hudøys grusomme pirat. Han bor på Fosforøya etter å ha 

tilbakelagt mange år og mange sjømil ute på de syv hav. Krok ble i fjor for-

vist til fengsel etter en prøveløslatelse til mammaen sin. sine menn og Krok

-e-diller. Han sitter trolig fortsatt i fengsel med, sine menn og Krok-e-

diller. Da er han fort tilbake for å erobre Hudøy.   

Piratdronningen Else har sterke følelsesmessige bånd til Krok. Om Krok 

hadde vært til å stole på ville de sikkert vært ”smidd i Hymens Lenker”, 

men Else er klok av erfaring ikke trygg på Krok. På tross av dette pleier de 

to å danse på hemmelige steder.  

Kaptein Blåskjegg, er en noe skeptisk og litt 

sart, ofte tissevåt, behåret sjøulk med utøy i trebeinet. Blåskjegg er likevel en be-

ryktet og småfarlig sjørøver som følger Krok i tykt og tynt hvis det ikke er for 

skummelt. 

Sniken og Snoken er øyas store godteri tyver. De er 
viden kjent for luft i magen og har hatt jobb som tåke-
lur på Færder fyr. Det ryktes at Sniken og Snoken had-
de fått seg jobb på en hemmelig sydhavsøy, der de had-
de drømmejobben som Overlakrisprøvesmakespisere. 

Lyden og lukten av prompen deres har imidlertid blitt sterkere og sterkere, så det 
er stor sjanse for at de er tilbake som godterityver på Hudøy også i år. 

Den Grønne Mannen er litt redd for folk. Derfor har 

han en underjordisk gang fra Det hule treet, under øya 

og vannet, og helt frem til kjelleren i Tjøme kirke. Den Grønne Mannen har mange 

ganger hjulpet til med å redde øya fra Kaptein Kroks makt, men har også reddet 

viktige ting, som Hudøybarnas godteri - det ble nemlig en gang stjålet av Sniken og 

Snoken.  

Den Forbløffende Blå Ballerina har bodd på Hudøy nesten 

siden tidenes morgen. Den har sverget hevn over Kaptein 

Krok, som for mange år siden frarøvet den muligheten til å bli 

en ekte ballerina. Den drar god nytte av sine forbløffende 

magiske krefter og har både vunnet og tapt slag mot Krok, og gir ikke opp lett.  

De Tre Trillende Trallende Ballerina Trubadurene er hjelperne til Ballerinaen og er til 

stor glede for alle på øya. De vakre muntre sangene deres er foreslått tatt inn i Lørens 

store sangbok. 

Krok-e-dillene er Kroks medsammensvorne sjørøversigøyners-
østre. Krok bruker Krok-e-dillene til slue sjørøver propaganda 
triks. Deres sang og musikk kan trollbinde et hvert barn og vok-
sen, men husk dette er slue, olmske, sluskete, - søstre         
(SoS – søstre) 
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Gjett hvem vi traff? 

Thii-hiii—så søt! 

Hudøy-Hudøy-Oooh! 

….Vi bader sikkert? 

… og må sikkert bade… 

…..og all den goe maten ! 

Husker du noe fra   

Hudøy i fjor? 

Tiårsfest ! 
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Krokfest ble suppedrama 

Med trylleordene ”papandreo” ble 
sjørøverne offer for Lørenbarnas 
dyktig produserte trylledrikk. 

Krok er slått for tiende gang! Lulla skulle passe stompen sin! 

Er det sant?  

Krabbene i bøtta igjen...>>> … Er den der?...>>..og andre bøtteøvelser... 

Sikre spor av 

grønne mann ! 

….VI FANT! — VI FANT! …. og, ...   …. VI VANT! — VI VANT! 

GODTERI PÅ HELE ØYA! Roar? 
Skjell på land? ..Skjell 

Skjetting? 



 sjetteside 
 ..ide og side laget av journalister fra sjette klasse på Løren skole..ide og side laget av journalister fra sjette klasse på Løren skole..ide og side laget av journalister fra sjette klasse på Løren skole..ide og side laget av journalister fra sjette klasse på Løren skole.. 

FØLJETONG..”Mysteriet på øya” 

- Etter å ha vært på Hudøy i to dager, var det fire elever i sjet-
te klasse som bestemte seg for å dra ut på ekspedisjon. De had-
de sett at det lå en annen øy ikke langt unna, og de spurte om de 
kunne få lov å dra over dit. 

Og det fikk de lov til, men Dagfinn fra SFO måtte være med. De 
fire sjetteklassingene – Jens, Kristin, Erna og Lars – og Dagfinn, 
lånte en av robåtene. Det tok bare ti minutter å ro over til den 
andre øya. 

- Vi legger båten her, så går vi og ser oss rundt, sa Dagfinn og 
alle fem fulgte en sti innover øya. 

Det de ikke visste var at noen holdt øye med dem. 

Da de kom opp på en liten fjellknaus så de at det var et gammelt 
fyrtårn på den andre enden av øya. 

- Dit bort vil jeg, sa Jens. 

- Ja, kanskje det går an å gå opp i fyrtårnet, sa Erna. 

De andre synes det så litt langt ut, men ble med de også. De 
gikk nesten et kvarter, og ingen av dem la merke til at et av 
vinduene på fyrtårnet ble lukket igjen mens de nærmet seg. 

Jens var først framme, og han kjente på døra. Den var 
åpen….> 

Resten av denne historien kan du lese i de neste numrene av 
Hudøynytt 

Sjette klasseeleven kommer hjem fra skolen og sier begeistret til moren:- Jeg skulle takke deg fra læreren. Moren: - Hvorfor det, da?  Ole: - For at jeg ikke har søsken.  

Jippiii !!! - Vi ska’ lage avis !!! 
Nytt i årets Hudøynytt ! 

Elevene i sjette klasse på Løren skole la-

ger egen side i Hudøynytt. Fire grupper av 

elevene i sjette klasse vil en dag hver lage 

sjette side, eller sjettes ide om dere vil. 

De er veldig klar for oppgaven, og vi gle-

der oss til å jobbe med sjetteklassingene, 

som helt sikkert vil gi dere en innholdsrik 

og morsom side. Vi har laget 1. etappe i en 

”stafett-føljetong” til dem. Det blir spen-

nende å lese hvor dette ender. 

Vi ønsker dem lykke til som redaktører ! 

Sjetteklasseelevene vil sitte sammen 

med redaksjonen på Åsly å lage sjette-

side, men vi håper dere også får besøk 

av ivrige journalister. Ta godt imot 

dem! Vi vil bare nevne at når de ikke 

lager avis, er de sikkert å finne på hu-

set sitt, Bukta 
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AKTIVITETSGRUPPAS  KONKURRANSE! 
Kan dere skrive en 
ny Fairytale? 
Aktivitetsgruppa vil dele ut en CD til alle 
husene med en playbackversjon av Alex-
ander Rybaks Fairytale. Gruppas leder 
Tone Bjørke ble inspirert av fjorårets 
suksess med ”Beggin’” og oppfordrer alle 
til å forsøke å skrive en ny tekst, og til å 
fremføre denne på Hudøyradioen. 

 

 

Svar på neste side ! 
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Svar musikk quis 

Hva sier hanen når 
den blir sint? 
 - Kykkelyfy 
 Hilsen Thea Louise 
på  Roa ☺ 
 
 

Hvor fort 

kjørte ra-

cerbilen da 

den vant? 

- Den kjørte 

ikke den 

stod i mål! 

Hilsen Torbjørn fra Lia☺ 

Butikkmannen trengte en vikar, og det ble en 

”anderlandsk” som ikke kunne så godt Norsk. - Hvis 

noen spør hva pølsene koster, si ”500.” -  Hvis de spør 

om de er varme, si ”sånn passe.” Hvis de sier -  ”Da vil 

jeg ikke ha dem” , si ”vil ikke du ha, vil jeg ha.” Så kom 

det en kunde og spurte -  ”Hva er klokka?” ”500” sa 

mannen, ”Er du dum eller” spurte kunden, - ”Sånn pas-

se” sa mannen. ”Skal du ha juling?” ”Vil ikke du ha, vil 

jeg ha sa mannen.”       Hilsen Hedda fra Roa ☺ 

Hvorfor åpner Svensken melken i butikken? 

- Fordi det står ”Åpnes her” 

Hilsen Sonia og Malin fra Sletta.☺ 

Vits? 

Sandwich?! 

Sier Haytan 

Fra Lia☺ 

Dum og Ingen var å badet, så falt Ingen 

i vannet. Dum ringte badevakten og sa, 

”Ingen har falt i vannet”. Det var bra sa 

Badevakten. Ja, men Ingen har falt i 

vannet sa Dum. Jeg hørte det sa bade-

vakten, er du dum! eller? Ja sa Dum! 

Hilsen Christina fra Roa☺ 
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Sjekketriks med forventet svar! 
Han : Jeg er fotograf av yrke, og jeg har sett lenge 

etter et ansikt som ditt. 

Hun: Jeg er plastisk kirurg, og jeg har lenge sett 

etter et ansikt som ditt. 

Han: Hei, gikk ikke vi på date en gang? Eller var det to ganger? 

Hun: Det må ha vært én gang. Jeg gjør aldri den samme feilen 

to ganger. 

Han: Vil du gå ut med meg på lørdag? 

Hun: Beklager, jeg har hodeverk i helgen. 

Han: Kom igjen, ikke vær sjenert. Spør meg ut! 

Hun: Okay, kom deg ut! 

Han: Kan jeg få navnet ditt? 

Hun: Hvorfor det? Har du ikke et fra før? 

Han: Skal vi gå og se en film en dag? 

Hun: Jeg har allerede sett den. 

Ole: - Mamma, hvis du var grevinne og pappa greve, var jeg grevling da?  

Hva kaller man hjernen til en blondine? Svar: Airbag.  

Det står 17 blondiner utenfor en nattklubb. Hva venter de på? 
Svar: Den siste. Man må være 18 for å få komme inn.   

Petter var hos legen og legen sa: 
- Vi må ta en urinprøve. Bruk det glasset der borte. 
- Herfra?  

Kan jeg få noe for hodet mitt, dokter? spurte mannen da han kom inn 
til doktoren. - Dessverre, vi kjøper ikke hoder.  

Doktor, jeg snorker så høyt at jeg vekker meg selv. Hva skal jeg gjøre? 
- Sov i et annet rom, sa doktoren.  

Hva gjør kannibaler når de 
skal ha lørdagskos? 
Svar: Bestiller et pizza bud.  

Har du hørt om kannibalen som 
dreit ut broren sin?  

Definisjo
nen på

 en læ
rer: 

En som
 hjelpe

r deg m
ed oppg

aver 

du ikke
 ville ha

tt uten
 han.  

- Jeg vil ikke på skolen i dag, mor! 
- Ta deg sammen, Knut. Husk at du er 54 år og rektor 

på skolen.  

- Min sønn er helt umulig på sko-len. Når vi går på foreldremøte må vi bruke falskt navn.  

Mor: - Hvor er karakterboka di, 

Jens? 

Jens: - Petter har lånt den for å 

skremme foreldrene sine.  

Hvorfor ble boksekampen avlyst? 

- Jo, bokserne ble uenige, og ville 

ikke slåss. 

Driver du med 

sport? 

- Ja, jeg spiller 

sjakk. 

- Det blir du 

vel ikke sliten av! 

- Jo, jeg blir helt matt. 

To skotter spilte golf: 

- Har du hørt siste nytt? McRory har 

begynt å spille golf igjen etter tre 

års avbrudd. 

- Jaså, har han funnet igjen ballen? 

Hørt på søndagstrening: 

- Flaks at vi har svømming på fredag, 

for nå er jeg svett. 

SPORT! 

- Lars, kan
 du si meg

 navnet på
 en 

by i Bulgar
ia? spurte

 læreren. 

- Ja da, sv
arte Lars,

 hvilken by
 da?  
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LØRENBARNAS HUDØYSANG 

Mel. Norge i rødt, hvitt og blått.. 

JA, LØRENBARNA DRAR PÅ TUR 

MED BUSS OG BÅT OG JOGGESKO 

- TIL MYGG OG UTEDO! 

TIL HUDØY, DET ER DRØMMEN VÅR  

- ET KJEMPESTED PÅ DENNE JORD 

- DER FANTASIEN GROR. 

VI SPILLER FOTBALL 

VI BADER OG LER 

KOSER OSS MASSE, JA KAN VI ØNSKE MER? 

SE DER FISKER EN RAMP NE' VED VANNET 

MED EN VOKSEN SOM PASSER GODT PÅ. 

KANSKJE KOMMER DET KRABBER I SPANNET, 

- ELLER FINNER DEN HELLER EN TÅ?? 

Refreng  

- Ved flagg heis:   

JA, SÅ HEISER VI FLAGGET TIL ÆRE 

- FOR DEN ØYA SOM VI SYNS ER FLOTT 

DET ER HER ALLE SAMMEN VIL VÆRE,  

FOR PÅ HUDØY DER HAR VI DET GODT!!  

Refreng  

- Ved flagghal:     

JA, NÅ STÅR VI OG MÅ FIRE FLAGGET 

FLOTTE DAGER PÅ HUDØY VI FIKK 

TAKK FOR NÅ, TAKK TIL ALLE FOR LAGET  

HUDØY -  NESTE ÅR SEES VI PÅ NYTT! 

Kroks Sang 
 
Jeg er Kaptein Krok 
Hudøys egen sjørøversnok 
Holder til på Fosforøy, 
Så du ser aldri meg. 
 
REFRENG: 
Hurlum hei 
Else og jeg 
Vokter vår skatt 
Som ingen får fatt på 
Rei rom rå 
Pass dere nå 
Jeg er mann 
Så det holder i bøtter og 
spann. 
 
Rundt i Hudøys 
skumleste farvann 
Raner jeg og røver jeg     
Så mye som jeg kan-
REFRENG 

Else er min 
Deiligste dame 
Hun pleier jeg å danse med, 
Et hemmelig sted. 
REFRENG 
 
Inn på øya 
I bukta til Else 
Kommer jeg hver natt og 
Besøker min skatt. 
REFRENG 
 
Hvis det hender 
At jeg mister skatten, 
Da roper jeg ”Fy Søren” 
Til barna fra Løren. 
REFRENG 
 
Og når det lir mot 
Den svarteste natten 
Tar jeg tilbake 
Sjørøverskatten 
REFRENG 
 
Barna fra Løren 
Blir nok ganske sure, 
Men Kaptein Krok                  
han går det 
Ikke an å lure 
REFRENG 

SJØRØVERLOVEN - lov for sjørøvere 

og pirater  Et lovdokument for alle sjørøvere og 

pirater på de syv hav. Sjørøverlovens høyesterett 

befinner seg på Sjørøverøya i Karibia, hvor den tidli-

gere Kaptein Ranskjegg er høyesterettsjustituarius. 

Loven skal fortelle sjørøverne hva de har lov til, og 

hva de ikke har lov til å gjøre seg imellom. Loven om-

handler blant annet eiendomsrett i tvister om gull og 

store rikdommer, vikeplikt mellom skuter, sjørøver-

skilsmisser, dueller og kanonkulestørrelser. Loven 

styrer også trafikken på de syv hav, ved hjelp av 

skutelederne i Røyken. Et omstridt avsnitt i loven er den nye, pålagte ankringstil-

latelsen som man krever i alle havner. Siden sjørøverkapteinene fortsatt ankrer 

opp etter de gamle reglene, blir det skrevet ut mange enkle forelegg og bøter til 

kranglende sjørøverkapteiner. 

Noen som må øve ekstra 

godt på sangene! Hudøy for 

første gang!!! 

Vanja på Roa 

Hans Bertil på Lia 

Pernille på Roa 

Sondre på Lia 



Viktory 
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Tyveriet på Hudøy - Else slår alarm! 

Else har anmeldt det simple tyveriet til politiet. ”En natt jeg sov søtt i min bolig på Hudøy, har noen sneket seg 
inn i huset og stjålet mitt skjøte.” Dette er beviset på at Else eier Hudøy og et veldig verdifullt dokument. 
”Det var veldig rotete i huset mitt, og det luktet promp,” - sier Else til Hudøy-
nytt. ”Lukten minnet litt om Sniken og Snoken sin prompelukt, men den  var 
annerledes, det luktet en blanding av fiskepuddingpromp og eselbæsj. Dessuten 
har Sniken og Snoken lovet å hjelpe meg å lete etter dokumentet, så jeg tror 
ikke det kan ha vært dem.” - fortsetter Else. Er det andre ting du kan fortelle, 
Else? ”Ja jeg fant også et avgnagd kjøttbein på gulvet.” Alle vi vet at Sniken 
og Snoken ikke liker kjøtt, så dette er også med på å ta mistanken bort fra 

dem. ”Å så fant jeg en lapp hvor det stod ”The Lissing Mink” ? Hva kan nå det 
være? 

”Jeg håper vi kan finne igjen beviset mitt, og trenger hjelp fra alle som kan 
hjelpe.”- sier Else lei seg, og viser frem et fotografi av skjøte som er stjålet.  

I boka ”Kampen om Hudøy” finner vi en be-

retning om Kroks første desperate nederlag 

for Lørenbarna. 

Hudøy 1999: …”I et desperat forsøk på å nå 

båten, mister Krok spaden og papirrullen. Han 

stopper opp et øyeblikk, forsøker å gå tilbake 

for å plukke den opp, men Lørenbarna er for 

nær. 

I iver og begeistring løper en av de eldste guttene etter Krok. Krok hop-

per opp i båten med gutten på slep. Han tar gutten i nakken og bukseba-

ken, og med et kraftig pirat tak 

løfter han gutten over hodet. 

Hør, og hør nøye etter, slyngler! Jeg kommer tilbake. Da vil denne snørr-

valpen ønske at han ikke hadde overlevd denne dagen! Så, kaster Krok 

gutten to meter opp og to meter vekk fra båten. Gutten lander med et 

digert mageplask ut i det mørke vannet. Løren-slyngler! Krok skal hevne 

dette! Da vil dere skjelve i de små buksene deres!  Skrekkslagne barn 

løper ut i vannet for å redde den modige gutten. 

Vet dere hvem denne gutten er? 

Han er tilbake på Hudøy, og klar for nye slåsskamper med Krok. 

Helten fra 1999 heter Viktor og jobber på SFO! 

Krok går i land på Hudøy i 1999 

Kroks skattekart fra 1999 

Gamle helter fra Hudøy 



Generalen gleder seg 

Hudøygeneral Anita Myhre har 
ikke tenkt på så mye annet enn 
Hudøy de siste ukene, og når 
dette leses er hun allerede på 
plass på øya. – Alt, svarer Anita 
når hun får spørsmål om hva hun 
gleder seg mest til.  

– Det aller beste er bare å være 
der og å oppleve den fantastiske stemningen det blir 
når mer enn 560 barn og voksne kommer sammen på 
denne magiske øya, sier Anita. Hun er Hudøygeneral 
for tredje året og skal på Hudøy for femte gang 
denne sommeren. Hun er mamma til Anine som går i 
tredje, og Synne som har begynt på Linderud. 

Det aller kuleste Anita har opplevd på øya var den 
gangen da Finn Tollef (som var en av de som dro det 
hele i gang i sin tid) skulle skremme sjuendeklasse. – 
Han hadde på seg hvit malerdress, hansker og en 
skikkelig stygg maske. Jeg var med og det ble skik-
kelig oppstandelse, forteller Anita. – Jeg kan ikke 
huske at jeg har ledd så mye noen gang, humrer hun. 

Det er to grupper som Anita har litt spesiell omtan-
ke for. – Jeg gleder meg til å være med å introduse-
re Hudøy for førsteklassingene. For dem er dette 
helt nytt og veldig annerledes, sier Anita. Hun for-
teller at det er rekordmange førsteklassinger med i 
år. – Den andre gruppen jeg tenker litt ekstra på, er 
sjuendeklassingene. For dem er dette siste året, og 
jeg håper de tar godt vare på denne siste muligheten 
og at de har med seg minner for resten 
av livet etter mange år på øya, avslut-
ter Anita. 
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MIN ANBEFALING !!! 
Aurora  

Gropen 

Klasse 4C 

Har vært på Hudøy 
tre ganger før.. 

 

Jeg vil anbefale å gå turer, og finne nye morsomme 
steder. Det beste er å finne strender der det ikke er 
så mange andre, og bade der sammen med gode venner. 
Ellers vil jeg anbefale å bare ha det gøy sammen med 
venner. Å være på Hudøy er kjempegøy. 

 I denne rubrikken vil Hu-

døynytt i år som i fjor 

bringe deg perler fra me-

dier uttafor øya.  Ek-

sempler fra fjoråret: 

”Googlet seg selv, fikk 
rumpesjokk” VG-

Generalen 

18C° 

Værmelding 

Søndag 

Har d
u 

burs
dag?

!

Kom og 
si 

det 
til o

ss 

i avi
sen 

!!!  
Har du mistet noe? 

Har du funnet noe? 

Meld fra til oss avisen! 

Lett bris - fra sør/vest 


