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Lørenbarna kontra-

bløffet Krok og 

banden hans.  
                 Les mer på side 4 

 Se bildene fra 

godtefesten 

 Oliaden, se side 12 
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Se kommentar fra  

Kaptein Krok på side 13 

danset krok til sjøs 
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Matingen av redaksjonsdyrene har tatt seg 
opp. Vi har fått saltmat og søtmat, men 
mangler fremdeles penger og gull.  
Takk til Høgda, Bukta, Frydenlund og 
Støa. Herved utfordres Vika, Stranna, 
Sletta, Roa og Lia. 

 

 

 

Kontaktinfo: 

Erlend:   95781999 
Cecilie:   92050675 
Arne:   91544707 
Jostein:  90185174  
Hanne:   90750417  
Alexander:  47271000  
Jörgen:  93801425  
Vebjørn:  92063409 

Tips avisa 

Resultater fra  
VM i Sør-Afrika 
Nederland -  Danmark 2-0 
(Vi er røde, vi er hvide, vi lager selvmål.) 

Japan - Kamerun 1-0 
(Guds Hond(a) avgjorde) 

Italia - Paraguay 1-1 
(Treg start for verdensmesterne) 

Klassikeren: Norge - San Marino 10-0 
(Thorstvedt hadde en lugn dag på jobben) 

 

VÆRMELDINGEN    
 

Vester for måne og øster for 

Bukta:  

Stiv kuling og lavvann rundt 
pyttene, fine badetemperaturer.  

Eventyrskogen: 
 
Lokal tåke og fare for 
stemningsendring mot 
kvelden. 

Høyfjellet nord for Østråt : 

Tung nedbør av 

vannballonger og høy 

luftfuktighet.  

Kaia : 

Dampende sol og fare for 

solbrendthet.  

 

Gårsdagens nyheter 

for de voksne 

 Disse trusene kan redde liv 

 Ansatte bør få se VM på jobben 

 Toppen Bech (71) etterlyser 

folkeskikk 

 Har millioner - søker arving 

 Vuvuzuelaen kan filtreres bort 

 Priskrakk på tomatar 

 Mumifisert mann funnet i finsk 

pipe (uro i Mummidalen) 

 Få bygde-snacks på mobilen 

 Valgte ny kost som teatersjef 

 

 Fangstmeldinger for Hudøy og  

de nære strandområder utaførr: 

Etter relativt labre fangster av krabbe på de vestlige Hudøybankene har Fiskeridirektorotet 

nå åpnet for fangst med snurrevad på Buktabanken, Vikabanken og Strannadjupet. 

Tildeling av konsesjoner vil forgå i krabbetempo, men uten øvre kvotebegrensninger. 

Kreps- og skalldyroppgjøret har gått til tvungen 

lunchnemnd. - Svært provoserende, sier Kåre Bolle, 

leder i NTL (Norsk Tangsprellag). Han hevder det har 

nå har gått trål i fjord i forhold til at de på forhånd 

fryktet et skjellsettende resultat i oppgjøret. 

Bløtdyrsmarkeringen, som ble flyttet til Tynset i 

forbindelse med bruddet i tang- og tarifforhandlingene, 

er forøvrig avlyst. Blåskjellene fra Tjømeområdet er 

med det ventet tilbake til Hudøyområdet umiddelbart. 

 P.F.U. klager. Jentene på Norda er supermegaultra-skuffet fordi de 

ble tatt bilde sammen med den grønne mannen. Det var en fra avisa 

som tok bilde av det. Og det kom ikke i avisa. Nå er det i avisa.  

Hilsen P.F.U. (Prompefisutdannelsen) 

Den Grønne Mannen trodde ved en mis-

forståelse at Hudøynytt-redaksjonen sam-

arbeidet med Kaptein Krok og gikk til angrep. 
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Godtefesten på Østråt 

Så var det duket for en av turens desiderte 

største begivenheter! 

Et bugnende bord fylt av det lekreste godteri møtte 
førsteklassingene på Østråt søndag ettermiddag. 
Her var det dristige seigmenn som forsøkte å klatre 
opp fjell av marshmallows, små smartiesblomster, 
trær fulle av kirsebær og smokker, samt digre boller 
med smågodt. 

- Tommelen opp, mente Bendik i 1C. 

 

Kl 16 mandag samlet LangeLars på Høgda barna til 
en alvorsprat på trappa. Samtidig kom pappa 
Torstein løpende og fortalte at Sniken og Snoken 
hadde stukket av med alt godteriet som var samlet 
inn. Nesten alle elevene løp så fort de kunne 
oppover lia, og fant spor etter rakkerne: Godtepapir 
uten godteri inni. Hva i all verden skulle man gjøre? 
Heldigvis hadde foreldrene klart å gjemme unna én 
KvikkLunsj, som ble utførlig delt opp i 31 biter til alle 
barna. Sakte gikk de 31 andreklassingene i rekke inn 
på kjøkkenet, og ble lettet over å se at de var spilt et 
puss. Godteriet var spredt utover bordet som et 
søtladent kunstverk, lekkert dandert på en seng av 
aluminiumsfolie. Festen kunne begynne! 

Godterifest i 2. klasse 

Godtebord på 

Frydenlund 

Daniella: Åh, dette er altfor mye! 

Uno: Dette kaller jeg IKKE lite 
godteri. 

Fabian: Dette er den beste 
dagen noensinne. 
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Kaptein Krok og hans brokete bande hadde i går samlet alle 

lørenbarna på brygga for å frakte dem fra Hudøy. Han trodde barna 

var lurt til å tro at de hadde Grønn Apefeber, og var sikker på at han 

endelig skulle få Hudøy for seg selv. Men barna slo tilbake og lot 

som om de var blitt syke på alvor. Krog gikk på bløffen, og redd 

som smygende apefis rømte han til sjøs med nypolert sverd. 

Lørenbarna har igjen gruset Krok, og Hudøyturen er reddet. 

Lørenbarnas bløff virket som planlagt. 

Kaptein Krok trodde barna var blitt syke 

på alvor og ble redd som en skremt 

kylling. For å unngå å bli syk selv tok 

han med seg sjørøverpakket sitt og 

stakk til sjøs. 

Skremt Krok stakk 
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Hudøy Bildespesial 
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Hudøy Bildespesial 
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Hudøy Bildespesial 
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 Det er mye som kan 
være skummelt for 1. 
klassingene første gang på 
Hudøy; Kaptein Krok, grønn apefeber, å være uten mamma 
eller pappa, sovesal, utedo, andres promp og det å 
overlevere godteriet til en fremmed voksen på bussen. Men 
for barna på Frydenlund har det vært mye mer moro enn 
skummelt! 

Hva har vært det beste med Hudøy? 

Andreas: Godteri, sovesal og fisking. 

Mia: Bade og sove på sovesal, fiske og vinne fotballkamp. 

Matilda: Hvis Kaptein Krok går i fella som er satt opp på 
Frydenlund. 

Eiril: Alt. 

Marthe: Jeg liker alt utenom utedo. 

Veronica: Bade. 

Helle: Alt. 

Andreas: Alt. 

Oda: Hele øya. 

Isabelle: Hvis Kaptein Krok kommer i fella på Frydenlund. 

Maria: Alt sammen. 

 1. i redaksjonen 
Den Grønne Mannen reddet dagen 

Fortvilelsen var stor da det ble oppdaget at godteriet på 
Frydenlund var blitt stjålet. Det lå i kortene at den planlagte 

godtefesten måtte avlyses! 

– Vi oppdaget at sekken med alt godteriet som ble samlet inn på 
bussen var borte, forklarer en fortvilet Marius, som er voksen og som 
burde passet bedre på barnas 
godteri. Hva skulle de gjøre 
nå? Noen av barna hadde 
natten før hørt Sniken og 
Snoken bæsje utenfor vinduet 
deres og mente de kunne 
være tyvene.  

På jakt etter Sniken og 

Snoken 

Halvspiste brødskiver ble 
liggende igjen da alle på 
Frydenlund i samlet tropp løp 
ut i skogen for å lete etter 
Sniken og Snoken. Fabian i 1D hadde detektivhatten på seg og ropte 
"Jeg kan lukte godteritennene til Sniken og Snoken fordi de aldri 
pusser tennene sine". Hver lille tue ble løftet og undersøkt, og etter 
kort tid fant de overraskende nok Kaptein Kroks flagg midt i skogen 
og ikke nok med det; Et skattekart! Frydenlund hadde dermed en ny 

mistenkt og øynet 
håpet om å finne 
igjen det stjålne 
godteriet. 

Kaptein Krok blir 

lurt 

Veien til X-en på 
skattekartet ble en 
forvirrende affære 
(Kaptein Krok er 
verken flink til å 

skrive eller tegne). 
Etter flere svinger, en 
del frem og tilbake, 40 
skritt til venstre og 
flere skritt  til høyre, 
var troppen nær ved å 
gi opp, men så fant de 
til slutt stedet der 
Kaptein Krok hadde 
gjemt godteriet. Men i 
stedet for det sårt 
savnede godteriet, 
fant de et brev fra 
Den Grønne Mannen. 
I brevet til Frydenlund
-barna forklarte han at 
han hadde sett 
Kaptein Krok grave 

ned godteriet og han hadde gravd det opp igjen så snart Krok var gått 
og lagt det tilbake i Frydenlund-huset. Det viste seg at Den Grønne 
Mannen hadde klart å lure Kaptein Krok og stjålet godteriet tilbake 
igjen og han dermed ble Frydenlund-barnas store helt for dagen. 
Lovordene over Den Grønnen Mannens heltemodige innsats lot ikke 
vente på seg: - Dette er den beste dagen. - Den Grønne Mannen er 
så snill. - Den Grønne Mannen reddet dagen". 

Matilda: Har du sett Kaptein Krok? 

Kaptein Kroks skattekart er ikke lett å tyde ... 

Hvem har stjålet godteriet vårt? Det råder fortvilelse 
blant barna på Frydenlund. 

På redaksjonsbesøk: Isabelle, Matilda, Veronica, Oda, Helle, Maria, 

Thomas, Daniella, Eiril, Marthe, Mia og Andreas fra Frydenlund. 

Tac o farvel? 
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Eivind: Jeg har holdt en krabbe! Jeg hadde fisket 
den, puttet den i en bøtte og så slapp jeg den ut 
etterpå. 

Jonas: Og så har vi sett en sjøpølse. Den var 
brun og stor og tjukk. 

Matea: Lina har funnet en diger larve. 

Eivind: Den var stor som en lillefinger. 

Matea: Den satt på en grein på Norda, der 5. 
klasse bor. 

Jonas: Vi har vært der i dag og lekt, og så har vi 
hatt vannkrig og glassmanetkrig. 

Red: Men er det lov da? 

Eivind: Det er da i hvertfall en nyhet! 

1. i redaksjonen 

Hva er det som går og går og aldri kommer til 

klokka? 

En svenske som har gått seg vill i stua.   (Jonas) 

 Hilsninger: 

Klara hilser til mamma, pappa og 
Elliot. 

Jonas hilser til mamma, pappa og 
lillebror Adrian. Og pappa, som er her. 

Matea hilser hjem til mamma og 
lillesøster Milla, og til pappa. 

Emely hilser til farmor, Celine og 
mamma. Og bestemor og bestefar. 

Eivind hilser til pappa Clemet. 

Og Bendik hilser til Trond. 

Førsteklassingene fra Østråt, - Matea, 
Eivind, Jonas, Klara, Emely, Bendik og 
mascoten Knerten var innom redaksjonen 
med sine journalistiske scoop fra Hudøy. 

Foto: Klara. 

Jonas: Og så fikk vi pizzasnurrer. 

Matea: Som pappaen min hadde bakt. 

Emely: Og det var pappaen til Filip, Tor, som 
kom med dem på sykkel. 

Klara: I går fikk vi godteri til middag og taco til 
dessert. 

Emely: Og i dag skal vi reise hjem på grunn av 
apefeber! 

Klara: Men det er ikke sant. Det er bare Krok 
som vil lure oss. 

Alle: Vi har gitt ham et nytt navn! Kaptein 
Promp! 

 

Det var en gang to tomater som skulle gå 
over en vei. Så ble den ene påkjørt. Den 
andre gikk over og sa «come an, 

ketchup!»   (Emely) 
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Hudøy-rekorder i fleng.  Det ble i går ettermiddag satt nye Hudøy-rekorder i å slå hjul. Karianne og 

Helene parallellslo 100 hjul, mens Jenny G og Julie  (innfelt) fulgte tett bak 

- Astriiiiiiiiiiiiiiiiiiid, kunne høres helt til Slottsfjellet 
på Tønsberg fra en gruppe hvinende 2D-jenter 
da deres superhelt kom gående langs sletta. 
Rektor og minst en håndfull lærere hadde tatt 
turen fra Oslo mandag for å forsikre seg om at 
alt sto bra til med alle foreldrene som hadde blitt 

Dinosauregg? 
Pål og Abel fra Støa "snublet" over 
dette redet med 7 egg i skogen. 
Hvem som er mor til eggene, vet 
ingen med sikkerhet. Spekulas-
jonene går i om det kan være en 
dinosaur som går rundt på øya. 
Hudøynytt kan imidlertid bekrefte at 
det ikke er Prior-egg. 

 

Populærerne fra Løren 

med barna på tur. Men begeistringen var stor 
også hos barna. I løpet av seks timer fikk Astrid 
med seg omvisning på huset, vafler, fisketur, 
grilling, godterifest og diverse annen lek og 
moro. Redaksjonen erfarer at lærerne synes de 
hadde hatt en trivelig dag på jobben. 

Jentebandet 
i 2D sin sang 
Hudøy er bra ha ha ha ha 

Vi vil ikke dra herfra a-a-a-a- 

Vi kjeder oss aldri a-a-a 

De voksne sier bla bla bla 

De kuler den hele tiden 

De bare står på åå je je 

Fra venstre: Ingrid, Louise, 

Lova og Johanne 

Utegående reportere fra 

Støa ga alt i sin søken etter 

Den Grønne Mannen. 

Fabian og resten av Støa-

redaksjonen viser her frem 

det våte resultatet av  

hvordan jakten endte. 

2. i redaksjonen 
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SISTESIDEN, ELLER SIDEN SIST 

GRATTIS MED DAGEN! 

13 år 

Henry i 7C på Vika 

Terese i 7D på Stranda 

 

OLIADEN 
Årets Oliaden har 10 poster, og derfor har vi gjort 

det slik at inntil 10 lag starter samtidig på hver sin 

post. Alle følger postene i stigende rekkefølge, og 

fortsetter frem til siste stoppested før 

oppstartsposten. F.eks. Hvis du starter på post 6, 

forsetter du frem til post 10, deretter over på post 

1, 2, 3, 4 og til slutt post 5. Elevene på 7. trinn 

stiller med fem lag og starter på post 1-5. 

1.-4.-klasse følger én rute fra 9.30-13.15 

5.-7.-klasse følger en annen rute fra 13.15-15.45 

Kl. 09.30 

Støa stiller med 3 lag 

Høgda stiller med 3 lag 

Frydenlund stiller med 3 lag 

Kl. 10.45 

Sletta stiller med 4 lag 

Lia stiller med 4 lag 

Kl. 12.00 

Østråt stiller med 3 lag 

Bukta stiller med 4 lag 

Kl 13.15 

Norda stiller med 4 lag 

Roa stiller med 5 lag 

Kl 14.30 

Stranda stiller med 3 lag 

Vika stiller med 4 lag 

Det er satt av 7,5 minutter per post. Det er 

beregnet at hvert lag bruker 1 time og 15 minutter 

til sammen. 

VIKTIG! Alle lagene møter opp på Saghuset 15 

minutter før start. Her finner dere oversikten 

over hvilken post de forskjellige lagene skal 

starte på. 

Lars på Høgda har satt familieplanlegging i praksis! På en eller 
annen måte må Lars ha fått tak i Hudøynytt fra 17. juni 2008, 
hvor følgende formel sto på trykk: 

  

Hvor k= antall barn, og dX, dY og dZ = aldersforskjell 

Familieplanlegging i praksis 
Som Lure-Lars må ha lagt merke til etter sin første tur til Hudøy i fjor – her 
er det gøy være! Han regnet gjennom formelen, fant at den stemte og gikk 
sporenstreks hjem og igangsatte hjemmeproduksjonen. Resultatet var at 
Christian så dagens lys ganske nøyaktig 7 år etter sin storesøster Jenny B i 
2D. Lars har dermed ”makset” utbyttet og kan med dette se frem til 14 
sammenhengende år på Hudøy for sin egen del. Redaksjonen er imponert 
over planleggingsevnen og benytter anledningen til å gratulere! 

Thale fikk betaling. Thale i 3B 

var nervøs for om tannfeen eller 

Den Grønne Mannen hadde fått 

med seg at hun mistet en tann på 

bussen til Hudøy. Bekymringen 

viste seg å være grunnløs. Den 

Grønne Mannen hadde vært 

innom natt til mandag med en 

pose grønn godis. Thale var 

svært fornøyd med resultatet. 

Bli med og lag radio! 

Emma og Linnea fra Roa er ver-
dens greieste programledere. 
Ikke nok med at de spiller su-
perkul musikk på Radio Hudøy, 
de deler også ut fete premier og 
deler miken med deg som har 
lyst til å komme på radio! Så har 
du en sang å synge, en vits å 
fortelle, noen du har lyst til å 
sende en hilsen til eller bare må 
høre Karpe Diems "Ruter" eller 
Jessy Matadors "Allez ola olé", 
må du møte opp på Saghuset 
mellom kl. 18 og 20! Er du buzy 
på annet hold, kan du følge 
sendingen på FM 87,5. 

Møt opp på Saghuset mellom kl. 18 og 20 

der Emma og Linnea tar imot vitse-

fortellende, syngende, taletrengte og 

musikkelskende lørenbarn. 

Midt i en fotballkamp måtte Martin på 
Frydenlund forlate banen. En voksen 
kom til unnsetning og fikk dratt ut tann 
nr. 3 som var særdeles løs og 
plagsom. Det rapporteres at tilstanden 
til den unge fotballspilleren er 
superduper. 

Tann ned for telling. Markus fra 
Høgda viser stolt frem tannen som 
han dro ut selv. 

Tulletid. Knut på Frydenlund ble 
natt til mandag far til ei lita tulle på 
50 cm og 3645 g. Navneforslag 
mottas med tvilsom takk. 


