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” It's dark and we're wearing sunglasses ” - Elwood Blues 

Svalestup i gjørma på Oliaden 

Oliaden var høy-
depunktet på Hudøys siste dag. Her er noen av de aller ivrigste i gjørma: Markus (over og under), Nora, Rik-ke og Rakel fra Bukta. 

Teddy f
ra Lia i 

tiended
elen 

før- og 
etter 

at ballo
ngen 

sprekke
r 

Splæsj!! 
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Nok en vellykket Hudøy-tur er over. 

Vi kan alle se tilbake på en fabelaktig opplevel-

se. Store ressurser og mye arbeid er lagt ned 

for å få til et vellykket arrangement. Vi må 

aldri ta disse flotte turene som en selvfølge. 

Vi har mange å takke. Styret har arrangert alt 

fra påmelding til gjennomføring. Med Anita 

som general er alle ting på plass og ingenting 

overlatt til tilfeldighetene. 

Takk til styret for arrangementet! 

Transportgruppa gjør en  

umenneskelig jobb for at alt 

og alle skal komme trygt og 

sikkert frem og tilbake. Med 

Olav og Anders i spissen er 

logistikken sikret. 

Takk for all befraktning! 

Matansvarlige sørger for  

upåklagelig meny, noe som 

gjenspeiler seg i apetitten hos 

barn og voksne. Leveransene 

fra Strøm-Larsen er det kvalitet over.  

Takk for maten! 

Aktivitetsgruppa aktiverer oss i arrangement 

og lek. Alle barn og voksne finner store  

gleder hver dag. Oliaden var en stor suksess. 

Takk for leken Tone! 

 

 

Sjørøvere og Hudøy- 

beboere gir oss minner 

for livet med sin årlige  

Hudøykamp. Deres 

komprimerte øvelser og  

engasjement kan bare 

beundres. 

Takk for showet! 

SFO-ansatte har et 

godt håndlag med alle barn, og deres hjelp på hvert hus gjør opp-

holdet godt for alle barn. 

Takk for at dere passer på våre barn! 

Det er mange flere ildsjeler å takke,  

og Hudøy-opplevelsen blir ikke komplett uten deres innsats. 

Takk for Finn Tollef, Silvana og Øyvind! 

Takk til alle foreldre som sørger for at egne og andres barn  

koser seg.        

Hudøynytt takker alle for turen. 

Oppmøte på brygga 

Klasse Tid Teip Buss 

1. klasse B+C 10:15 Sølv 11 

1. klasse A+D 10:35 Strøm-Larsen 10 

2. klasse A+D 10:55 Grønn 9 

2. klasse B+C 11:15 Politi 8 

3. klasse A+C 11:35 Svart 7 

3. klasse B+D 11:55 Blå 6 

4.  klasse 12:15 Hvit 5 

5. klasse A+B 12:35 Gul 4 

5. klasse C+D 12:55 Gul 3 

6. klasse 13:15 Rød 2 

7. klasse 13:35 Grønn 1 

”Olav og Anders flytter fjell” 

Nå er Kaptein Blåskjegg lei seg! 

Nå er Kaptein Blåskjegg lei! 

Nå er Kaptein Blåskjegg lei seg! 

lite i avisa,  

men alle her på Hudøy elsker deg! 

Hudøynytt beklager den 

manglende spalteplassen 

den tissevåte Kapteinen 

med utøy i trebeinet fikk  

under gårsdagens  

reportasje fra Krokspillet. 

Hudøynytt beklager: 

Tusen takk for denne gang!  
Nok en gang har vi hatt et fantastisk opphold på 

denne paradisøya. Jeg håper førsteklasse har hatt 

en fin førstetur, og at sjuendeklasse har hatt en fin 

sistetur med mye hyss og moro! ☺ 

Lykke til på ungdomsskolen og god sommer til alle! 

Klem fra Anita 
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Andrine, Sindre, Cyndia, Sivert og Ivar forsøkte å senke denne 

bambusstanga. Det var lettere sagt enn gjort.  

Resultater fra Oliaden 
1.trinn: Superteam Roa 96 poeng 

2.trinn: Frydenlund 4 111 poeng 

3. trinn: Høgda teambuilding 111 poeng 

4.trinn: Kogekrabbene 105 poeng 

5.trinn: Nordagjengen 146 poeng 

6.trinn: The gangsters 185 poeng 

7.trinn: Pizza uten ketchup 301,2 poeng 

(med juks? red. anm.) 

De andre lagene kan hente poengkor-

tene hos Tone på Roa om de vil. 

Thea, Emma, Susanne, Peder og Mariam fra Høgda i dyp konsentrasjon med pinne-håndorgelet. Marte fra 
Bukta, tre 

ganger ove
r stokken 

Kjell og Anj
a fra Lia hj

elper Ma-

thias, Frida
 og Julie fr

a Bukta 

med luftge
været 

Dette laget fra Østråt vant nesten, her er Daniel, Eivind, Nora, Ulf, Marcus, Jonas, Jonatan, Ingrid, Lily, Geir og 
Sigrid 

Avisredaktør Ole ble litt grinete da redaksjonen insisterte på å ha med denne lille bildeserien 

God  

stemning 

på  

Liatrappa 

Hasta la Vista fra  

Hudøynyttredaksjonen 

2009 - på Åsly!! 



Tobias, Sebas
tian, Frida, Ve

tle, Awar, Tuv
a 

og Tyra er for
nøyd etter Kim

s lek 

Gabriel og Anine på Høgda, rett før ballongene sprekker. 

Tanja og Knut Erik fra Støa og Bjørn Sundquist rett ETTER at ballongene sprekker. 

John fra Støa o
pple-

ver en innertier
. 

Steinar fra Lia med stål-kontroll i headingen 

Martin fra Høgd
a fyller 

vann 

Erlend RB 

fra Stranna 

gikk så hardt 

på stokken 

at den knakk 
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Awar fra  Østråt kaster på Anette 

Felix fra Høgda i dyp konsentrasjon. 
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Sara Birgitte lurer på hva slags 

dyr dette er. Birk, Endre og Jo-

nas fra Høgda har nesten svaret 

Hvor mange ert
er? Markus, Car

oline og Ben-

dik fra Støa.  D
et riktige svaret

 var 5208. 

Høggerne fra H
øgda gjetta 520

7.  

Stine fra Støa f
ant en slange i 

grøtgugget. 

Hudøyverdens-

rekord 

Emil fra Stran-

na måtte først 

grave opp gjør-

mehølet, og så 

satte han ny 

rekord med sju 

ganger over 

stokken 

Anette fra
 

Østråt får
 

smake en 

fulltreffer
 

Linda fra Lia med Lisa gikk til skolen 

Irja fra Lia 

Fredrik fra Østråt med perfekt bombe 

Toppskårern 
Den klassiske fotball-

kampen mellom foreld-

re og sjuendeklasse 

ble spilt tirsdag 

kveld. Det ble et 

knallhardt oppgjør 

og foreldrene vant  

7-4. Toppskårern ble 

selvsagt Økonomian-

svarlig Anders Torres 

med hele fem fulltref-

fere. 



 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.. 

Slutt på 

”mysteriet 

på øya” 

Lars samler gjengen for å 

lage en plan.  Kristin får 

en super idé!  Planen er at 

Erna svømmer ut til bå-

ten, da vil Krok og sjørø-

verne hoppe uti for å 

fange Erna.  Imens svøm-

mer Lars, Jens og Kristin 

ut på den andre siden og 

befrir Dagfinn. Så hopper 

de ut og redder Erna. 

Krok drukner for han 

visste ikke at man ikke 

kunne puste under vann. 

Dramatisk fotball-

kamp 
Det var stor spenning da sjette og sjuende 

skulle spille fotballkamp. Begge lagene hadde 

store heiagjenger. ”Tapere”, ”pingler” lød 

heiaropene. Sjuende kom med tupping i leg-

gen, stemplinger og noen ble til og med spent 

ben på. 5-6 stykker fikk harde skader på 

sjetteklasselaget. Sluttresultatet ble 3-2 til 

sjuende klasse. 

- Sjuende fortjente ikke å vinne, kommer 

det fra flere voksne og barn som gjerne kun-

ne banket sjuende i fotball om de gadd. Bra 

jobba, alle sammen! 

Markus L, Fredrik ,Cynthia, 

Henry, Rakel og Victoria ønsker 

alle god tur hjem. Og sjuende 

lykke til på ny skole. 

Hva var best og dårligst 

med Oliaden? 

Sanne fra Lia 

syntes at det 

morsomste var 

pinneorgel. Hun 

syntes også at 

det var morsomt 

å være med venner. 

Konrad fra 

Sletta syntes at 

å sprekke vann-

balonger med en 

nål var mor-

somst. Og syn-

tes at det verste var å ta nedi 

grøten. 

Nora, Rebecca og Majken 

fra Vika syntes at det mor-

somste var at den ene posten 

man gravde i grøten, var 

stengt, så da fikk de full pott. 

Ludvig fra 

Stranna syntes 

at skytinga var 

morsomst, der 

han fikk to av 

to. Gjørmehul-

let var verst. 



5 på Hudøy 
-Hva synes du var morsomst under 

Oliaden?  

-Hva var vanskeligst? 

Hudøy på 

Facebook! 

På Facebook finner du 

en gruppe kalt 

”Alderietaruten”. Her 

vil det bli lagt ut bilder 

og historier fra Hudøy. 

Her kan dere også byt-

te bilder. Har du spørs-

mål, kontakt gjerne 

Steinar (Bredal-

Thorsen) på Lia. 

To nye verdens-

rekorder på Hudøy! 
Sara fra Høgda klarte 600 skritt på stylter (til 

venstre) og Maria fra Støa klarte å slå 168 hjul! 

Ylva fra Frydenlund mistet 

tann, fikk byttet med digg fra 

Den grønne mann! 

Simon fra Sletta. 

Alt var morsomt, 

ingenting var vans-

kelig! 

Hans Bertil fra Lia 

Kaste svamper var 

gøy! 

Hvor mange kuler 

det var i bollen —

det var vanskelig. 

Fire unge journalist-spirer fra Roa på besøk 

for å lære om avisarbeid. Fra v Eira, Lova, 

Jenny Alida og Vanja. 

Didrik fra Bukta 

Bambuspinnesamar-

beid med 11 på la-

get. Både morsomst 

og vanskeligst. 

Harry fra Høgda 

Kaste svamper på 

Christian! Han ble 

våt. 

De bildene med den 

elgen som hadde 

mista horna sine. 

Nora fra Norda 

Gjørmeløypa med 

zalo på planken. 

Mattegreia med å 

telle eller gjette 

kuler og greier. 

Lia tok i mot utfordringen fra Roa og møtte opp til volleyballkamp i voksen-

klassen går. Etter en svært jevn match tok Roa hjem den avgjørende siste-

serven og vant dermed kampen 223—0. Eller på walkover, som det også kalles. 

Her setter Lars fra Roa et av mange smasj-poeng (uten tilløp). 
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Bøllejentene Marte og Helena dro til Lia og bølla  

utedoen deres med plast over ringen, og tok ut 

lyspæren...vi vet alle hva som skjer da, eller hva?      
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Ikke no' 

Det finner du 

ut av senere i 

dag 

Vi sees på festen. 

Bøllejentene fra SlettaBøllejentene fra SlettaBøllejentene fra SlettaBøllejentene fra Sletta    

Værmelding Torsdag 

Hvem bryr seg? 

Det usynlige huset 

Karina, Thelma, Thea og Sunniva fra  

Høgda fant en steinbelagt kongesti  

midt inne i skogen. Kongestien førte 

til en trapp, som igjen førte til ”det 

usynlige huset”. De ringte på, men 

det var ingen som åpnet... eller det 

vet de egentlig ikke, for kanskje de 

som bor der også er usynlige!!! 

Dagens Blinkskudd Dagens Blinkskudd Dagens Blinkskudd Dagens Blinkskudd     

Så seiler vi hjem i en barkebåt 

Trives best i trærne! 
Jon Erlend og Felix liker å se Hudøy fra oven. 

-Og så kan man finne et fint sted å slappe av  

 i treet, på en gren eller no’ sånt.  

Norda ruuuler, mener dette firkløveret, etter 

å ha greid og regne seg frem på post i Oliaden. 

Takk fra Tone 
Takk til aktivitetsgruppa og aktivitetsle-

derne på husene for geni-

alt initiativ underveis, og 

spesielt fremragende inn-

sats med pakking av akti-

vitetsutstyr ved hjemrei-

se.  


