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Vi i avisredaksjonen trenger din hjelp til å 
lage en superbra Hudøyavis! Har du tips 
om hvor Kaptein Krok befinner seg, om det 
har skjedd noe spennende på øya, om 
hvem som har fisket flest krabber eller om 
noen som har bursdag, kan du komme 
innom Åsli og fortelle oss. Jostein, Tina, 
Knut, Ragnar, Torstein, Jörgen og Vebjørn 
sitter klare med penn og papir – vi tar også 
turen ut på øya, så ser du en av oss og har 
noe morsomt eller spennede å fortelle, er 
det bare å komme bort! 

 
PS! Vi er veldig dårlig på 
vitser og gåter, så har du 
noen gode på lager, så del 
de gjerne med oss. 

 

Kontaktinfo: 

Jostein:  90185174  
Tina:  95806496  
Knut:  97039850  
Ragnar:  99248788 
Torstein: 92232121  
Jörgen:  93801425  
Vebjørn:  92063409 

Tips avisa 
 
Gårsdagens viktigste hendelser 

Lager biff av bæsj (vg.no) 

Spiste søppelmat — se bildene  (nationen.no) 

100 Puma-ansatte besvimte (vg.no) 

Kåre (80) kastet skistav for første gang (groruddalen.no) 

Fasttelefonistene ler av mobilkrisen (aftenposten.no) 

Ryanair sikrer deg plass I himmelen (mossavis.no) 

Det innføres nødvergerett for hund (halden.no) 

Gigantape reddet liten kylling fra å drukne (dagbladet.no) 

Dagens fjortis er Siw Gitsø (mamman´n til 

Jenny i 3D). Hun digger Facebook, synes 

Paradise Hotel er skikkelig hot , og er 

medlem i den norske Jusitin Bieber-

klubben. Chill… 

DAGENS FJORTIS 

E-post: redaksjonen@aldrietaruten.org 

SÆRMELDINGEN    
 

Østråt , Frydenlund, Lia 

og Sletta 

Solskinnshistorier hele 

dagen, men fare for 

nattebråk og påfølgende 

månelyst rundt midnatt. 

Åsly og de sentrale 

høydedragene 

For det meste sludder 

og vås med fare for 

ytterligere 

forverring i 

forholdene sent på 

kvelden. 

Stranna og Vika 

Rolige 

kjærlighetsforhold på 

dagen , men fare for 

heftige hormonbyger 

fra ettermiddagen og 

ut over kvelden. 

Bukta og 

kjærlighetsstien 

Hete kyss og 

solgangsbris hele 

dagen 

Takk til Cathrine Thorberg 
som har sørget for knallbra 
layout og t skjorte til alle. 

 

Det er rapportert om store forekomster av både 

småvilt og storvilt på Hudøy i denne 

fangstperioden. Så langt er det innrapportert 

store fangster av tigersprang, revestreker, 

humus, leamus og mussa på stampen. Det er i 

skrivende stund ikke innrapportert om 

forekomster av fredet luremus eller 

bjørnetjenester. 

Fangstmelding  

søndag 19. Juni 

- BARE KOM, DEM SOM TØR 

Overlykkelig etter å ha slått de voksne på Sletta i 
volleyball lørdag, har Hanne og Marit blitt rimelig 
overmodig, og utfordrer voksne fra de andre 
koloniene til å stille på volleyballbanen på Lia for å få 
bank. 

Marit har visstnok en grunn til å være spesielt stolt 
fordi hun klarte å gjennomføre sin første 
volleyballkamp på 30 år. 

-Nettet er klart på Lia for dem som tør, server Hanne. 

Det er bare å ta kontakt med meg, så skal dere få! 
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Her er bildebeviset som avslører at 
guffonittundersøkelsene allerede er i 
gang på Hudøy. Hudøy kan bli rasert! 
 
I skogen mellom Lia og Roa ble 
vitenskapsmannen Gurre Grumle Fis tatt på 
fersken av Hydøynytts gravende 
journalistteam mens han utførte diverse 
svært kompliserte eksperimenter for å 
avdekke guffonittforekomster. Da avisa ville 
konfrontere Grumle Fis med at han var 
avslørt pakket han raskt sammen utstyret og 
løp til skogs mens han mumlet noe 
usammenhengende om Guffonit, og noe 
med en åre under det hule treet. 
 
- Er ikke noe 
Senere på dagen kom det ut en presse-
melding fra Norske Myndigheter AS. 
- Om noen har sett noe i skogen som de ikke 
skulle ha sett så er det sannsynligvis ikke 
noe. Og om det skulle være noe, så er det 
ikke noe å skrive noe hjem om. 
Pressemeldingen er undertegnet av byråsjef 
Børre Byrre Kratt i Overformynderiet & Co. 
Hudøynytt har uten å lykkes prøvd å få en 
oppklarende kommentar om guffonittjakten 
fra Byrre Kratt. Kratt viser videre til 
stassekretrise Line Lyng Busk, som forteller 
at Kratt skal komme med mer informasjon på 
et større arrangement på Hudøy i morgen. 
 
Treskolt fant koffert 
Noe som ligner på et mobilt laboratorium ble 
også funnet i skogen av profesjonell 
skogsnik Bjarne Treskolt i går. 
-Jeg kom bare helt uskyldig snikende på 
stien uten å ha møt noen jeg ikke skulle 
møte da jeg snublet over kofferten med 
vitenskapelige testgreier oppi. Og det er i 
alle fall ikke min koffert, for jeg merker den 
alltid med tape, og på denne kofferten er det 
ikke rester etter tapelim, sier en tydelig 
bestyrtet Treskolt. 
Det har ikke lykkes Hudøynytt å finne ut 
hvem kofferten tilhører. Kilder i det geo-
logiske miljøet sier imidlertid til Hudøynytt at 
innholdet i kofferten er typisk for guffonittjakt. 
Den velinformerte kilden sier viere at om 
Grumle Fis virkelig har funnet det sagnom-
suste stoffet Grønn Guffonitt , så kan bare 
Lørenbarna begynne å pakke sekkene sine. 

Guffonittjegerne er i gang 

Beviset!  

Avslørt. Guffonittjeger Gurre Grumle Fis turte ikke å svare på Hudøynytts spørsmål. 

Rett etter at dette bildet ble tatt løp han til skogs, og mistet trolig sitt utstyr på veien. 

Kofferten til høyre ble nemlig funnet langs Fis antatte fluktvei. 
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Hudøynytt har i løpet av dagen fått mange tips og 
henvendelser på at den akutt elskovssyke Gunda 
allerede flørter med mange gutter og menn på øya. 
Else fortviler: 
- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer. Jeg er fortvilet 
over at fortsatt er så desperat. Jeg har ikke kontroll 
over henne 
 
Utedomantikk 
Hudøynytt har gjennom sitt samarbeid med Hudøy 
Paparazzi Production avslørt Gunda sammen med en 
uidentifisert mannlig gjest her på øya. Paret ble sist sett 
tett omslynget bak utedoen ved Høgda. 
Flere reaksjoner er også kommet på Gundas opptreden. 

  Eksklus ivt  for  Hudøynytt  

Gunda i het flørt med ukjent mann 
Kjekkasen Bims er helt lamslått. 
- Jeg følte at Gunda og jeg hadde 
funnet tonen, da hun kastet seg over 
meg. Jeg ble helt overopphetet og 
motløst forelsket. Men nå hører jeg 
rykter om at den smekre dama har 
lagt sin elskov på andre mannebein 
på øya. Det kan hende jeg tar 
brannslangen og kjøler henne ned, så hun inviteres 
herved til Lia kl 11 i dag. 
 
Hudøynytt oppfordrer sine lesere til å tipse avisen 
dersom de vet mer om hva Gunda gjør her på Hudøy 
 

På luftetur med kusine Gunda utrykte Else lørdag stor 
bekymring for Hudøys fremtid. -Jeg har dyp og alvorlig 

angst for hva som kan skje med øya vår, sier Else 

Det var Hudøynytt på fredag som kunne avsløre at Else og 
Lørenbarna står i fare for å miste Hudøy. Else er dypt rystet 
over opplysningene om at eventuelle  funn av Guffonitt kan 
gjøre at Hudøy omdannes til en barneløs gruve- og fabrikkøy. I 
dagens utgave av avisen bringer avisen ferske billedbevis på 
at guffonittjakten allerede er i gang (se egen sak – trykk her). 

-Jeg reagerer med sjokk og vanntro, sier Else i en eksklusiv 
kommentar til Hudøynytt.  

-Jeg vil kjempe med nyslipte negler og hårspray for at Hudøy 
fortsatt skal være til for Lørenbarna. 

Else dypt bekymret for Hudøy 
Krok lurer i kulissene 

Hudøynytt vet at Kaptein Krok har en sentral rolle i den 
dramatiske kampen om Hudøys framtid.  I følge 
velinformerte kilder har Krok manøvrert seg til en 
posisjon der han kan ende opp som eneveldig hersker 
over Hudøy om det blir gjort drivverdige funn av 
Guffonitt. 

Else har vanskelig for å tro at hennes hemmelige 

flamme kan ha slike planer. 

-Jeg vet at Krokebassen ikke er særlig glad i 
Lørenbarna, men nekter å tro at han har slike fæle 
planer, sier Else uten særlig overbevisning i stemmen 
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REDAKSJONEN 

MOTTOK BLOMSTER 

Martine, Aurora, Emma, Malin og Lydia i 

6. klasse kom med blomster til 

redaksjonen og havnet øyeblikkelig i 

avisa. 

- Vi ville egentlig komme med kaffe, men 

de voksne på Støa ville ikke gi bort noe, 

så vi kommer med blomster, sier de. 

Skrevet av: Sonia, Ida, 

Helene og Andrine i 6. 

klasse. 

I går formiddag hadde vi 

vannkrig og skulle til å fylle 

vannballonger. da så vi en 

forelder som røyket en 

sigarett rundt hjørnet. Er 

det lov med røyking på 

Hudøy?  

Vi syns røyking er patetisk 

siden vi er på Hudøy og 

det er livsfarlig. Vi syns 

også at han burde bli 

sendt hjem! 

 

Skrevet av Simon 

Når 6. klasse skulle i vannkrig mot 5. klasse på Sletta, ble de utsatt for 

stor urettferdighet. Når 6. klasse gikk mot Sletta jagde 5. klasse oss vekk 

og ropte: ”Feiginger, feiginger” 

6. klasse trakk seg tilbake, men når 6. klasse hadde ladet opp og 

kommet tilbake, sa de voksne på Sletta at 6. klasse ikke fikk lov til å 

bruke gjørmen de hadde med seg. De la fra seg gjørmen, men da kom 

URETTFERDIG VANNKRIG 
Bidrag fra  

6. klasse 

en 5. klassing og helte gjørme over Markus (t.v. i bildet). Og når 

Simon (i midten) løp mot dem, kom en voksen med brannslange og 

spylte ham ned. 6. klasse flyktet med en hale av 5. klassinger som 

ropte ”feiginger, feiginger!!”, mens de kastet vannballonger etter 6. 

klasse. Men så slo sjette sterkt tilbake og vant krigen! 

P.S.: Sjette inviterer femte til vannkrig klokken 15:00 søndag. 

Kommer dere ikke er dere feige. 

Fv bak: Markus, Simon, Xhelal. Liggende: Joachim 

LOV MED 

RØYKING  

PÅ HUDØY? 

Denne mannen ble 

ferska bak hjørnet 

på Støa i det han 

skulle ta en sigarett. 

Andrine, Helene, Ida og Sonja lurer 

på om det er lov å røyke på Hudøy. 
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Crossed a Bårder. Fjerdeklassingene  på Lia gikk snilt og pent rundt godteribordet og la biter  i et plastglass. Da ga seg plutselig pappa Bård inn i leken, og 

bestemte seg for å passerer en grense ingen trodde var mulig. En slik oppførsel håper Hudøynytt å slippe publisere bilder på flere ganger .  

Gikk bananas blant 

skumbananene 

I redsel for at tannlege Stine Pine Borrtann skulle ombestemme seg og legge inn nytt forbud mot 

godterispising ble årets første godtefest avholdt på Frydenlund på lørdag.  

Alexandra  Lauten Bjørnstad i 1D var et av barna som var meget godt fornøyd med den 

beslutningen, 

Det ryktes at FAU lederen senere på dagen ble dynket av ivrige sukkerklumper – og at hun derfor 

truet med å reise hjem. Redaksjonen applauderer dynkingen og digger førstisene.  

...men Frydenlund var 

først med godtefest 

Sjokkbildene fra Lia på Hudøy har allerede gått verden rundt, og de første 

reaksjonene har allerede kommet fra verdens ledere. Sjefen for FNs 

gotterikommisjon (UNSNACKS), La Ban Ki Bordet, kaller det for ”alt annet enn 

søtt” og sier at det er et klart overgrep mot alle barns rettigheter. FNs 

sukkerhetsråd sitter i kveld i et  Nonstopmøte, og det er ventet at de kommer med 

en uttalelse som på vegne av alle barn fordømmer det de kaller for et grotesk 

overtramp.  Også Spanias barneminister Javier Caramello, Danmarks 

nytelsesminister Anton Berg og Storbritannias tidligere statsminister Gordon 

Brownies har kommet med uttalelser som fordømmer Bård, som også får tyrkisk 

pepper fra utenriksminister Mustafa Freia. Egypts handelsminister Sfinx  sier at 

Kong Haakon ville snudd seg i graven, og en Troika av utenriksministere fra Cuba, 

Marshmallowøyene og fyrstedømmet Lohengrin vil gå til Oboykott av Norge. 

Også fra kulturpersonligheter kommer det krasse uttalelser. Snop Dog tar sterk 

avstand fra handlingen, og sier at han aldri ville rappet sukketøy fra barn.  
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Et trist syn møtte Omar Hussain, Henrik Haugland og 

Herman Rigstad i 7D da de lørdag morgen løp ut fra 

Stranna for å lete etter vannballonger. Helt tilfeldig kom 

de over en død andunge som lå på svaberget utenfor. 

De skvatt veldig og trodde først det var en død kanin, 

men da de så nebbet skjønte de at det var en andunge 

som hadde lidd en trist død. 

- Jeg syns veldig synd på den, sier Omar. 

De to andre er enige om det. 

- Jeg har sett et dødt dyr før, men dette var et trist syn, 

sier Henrik. 

TRIST SYN PÅ STRANNA 

Omar t.v., Henrik 

og Herman ble 

lei seg da de 

fant den døde 

andungen. 

Ca klokken 18:42 fredag ble det oppdaget et 

stort godtetyveri på Østraat . Naturlig nok 

medførte dette stor oppstandelse blant barna, 

som sto i fare for å miste godterifesten. 

Mistanken falt raskt på Sniken og Snoken, som 

har stjålet godteri fra barna tidligere. Det har 

vært lansert teorier om at Sniken og Snoken står 

i ledtog med Skoletannlegen som ville ha slutt 

på godterispisingen på Hudøy, men Hudøynytt 

har fra upålitelige kilder fått opplyst at det er 

uklart om Sniken og Snoken befinner seg på 

øya. 

Hudøynytt fikk også inn meldinger om andre 

påståtte godtetyverier. Dette sammen, med tips 

fra våre informanter i et nettverk av heller lyssky 

karakterer, førte oss til de voksne som liksom skal passe på 7. 

klassejentene på Vika. 

- Vi har sent alle onga for å bade aleine sånn at vi kan kose vårs med 

gotteriet vi har stjært fra’rem, sier di. 

Tre andre voksne hadde frivillig meldt seg inn i transportgruppa for å 

få enkel tilgang til godteriet som lå i barnas bagasje. De satte 

umiddelbart i gang med å spise av lasset. 

Alle barna på Hudøy bør sjekke om de voksne på huset deres 

fremdeles har godteriet trygt låst inn. 

GODTETYVER AVSLØRT 

Opprør på Sletta – 

hussjef 

for 

streng 

Hussjefen på Sletta, Åge, 

viste sin sanne side og 

trodde han kunne herse 

med barna som han ville. 

Men den gang ei. Barna 

fikk nok av herskingen til 

den selvoppnevnte 

”Keiser Åge av Sletta”, 

gjorde opprør, og tok 

makten tilbake. 

Hussjefen, som måtte 

kapitulere, ble etter 

gammel skikk hengt opp i 

et tre. Nå er alle regler 

(bortsett fra badereglene) 

fjernet, og barna 

bestemmer heretter. Nye 

regler er innført, bla 
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      HUDØY minUtt     for minUtt...HUDØY minUtt     for minUtt...HUDØY minUtt     for minUtt...   

11:42 Slike fingre får man etter 

spabehandling på Østråt. 

8:31 

8:33 
Frokostgutter 

Frydenlund 
Nugatti-

frokost 

8:50 
Tuppen og Lillemor 

Frydenlund 10:10
Tøffeste gutt 

Frydenlund 

10:33 
Emma først i 

vannet 

11:45 Avisen faller i smak på 

Østråt 

13:10 Luringer fra Lia på tokt 

11:15 Godtedag på Frydenlund 

13:20 Dragebygging på Roa 

14:47 
Hamze er 

støttemusiker 

14:26
Sover litt her jeg 

12:27 Hopp og sprett på Frydenlund 

12:41 Smil i hengende snøre 

14:02 
Pikene troner 
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      HUDØY minUtt     for minUtt...HUDØY minUtt     for minUtt...HUDØY minUtt     for minUtt...   

14:50 
Måkeberget 

fanklubb 

14:53 
Avslappet  

målvakt  

Gjøabanen 

14:59 
Lea i 

slengtauet 

14:57 
Vannkrig 

15:01 
Bading ved Norda 

15:14 
Maja og 

Mattis etter 

endt vannkrig 15:14 
Caroline 

spruter på 

seg selv 

14:48 
Krabbefangst 

15:19 
Haba Haba 

på Roa 

15:14 
Bær meg hjem 

15:20 
I vinduet 

15:21 
Det er ikke kaldt 

15:21 

Sår i 

gleden på 

Norda 

15:21 
Tromming 

15:27 
Alternativ 

fisking på Bukta 
15:35 

Bollekongen i 

Bukta 
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...for minutt...for minutt...for minutt   

15:47 
Spansk musiker 

hviler ut 

15:48 
Boller i Bukta 

16:2
6. trinn er ladet opp til 

vannkrig mot Sletta 

18:10 

Burgermiddag 

18:12 Habahabafotball 

22:55 
Solnedgang 

20:12 
Godterifest 

20:29 
Godnattlesing 

23:11 
Kveldsmat 
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Aktivitetssjef Kari river seg i håret over 
den tilsynelatende umulige oppgaven 
det vil være å plukke ut finalistene til 
”Årets Hudøylåt”. Haba haba-øvingene 
er godt i gang over hele øya, og 
dansende jenter og gutter finnes i hver 
krik og krok. 

- Alle vi så langt har hørt på har vært 
utrolig gode, og det kommer til å bli 
kjempevanskelig å velge ut de som 
skal konkurrere i finalen, sier en 

lettere oppgitt Kari. 

Så langt har hun bare hørt på noen av 
bidragene, og det er ikke for sent å 
prøveopptre. 

Tradisjonen tro så ble 1. klassingene tatt med på traktortur i 

går kveld ved leggetid. Og pysjamas er det man skal ha på 

seg under den flotte runden på øya. Ekstra spenning er 

knyttet opp mot forventningen om å kanskje få ett lite glimt 

av Den grønne mannen. Og jaggu så dukket han ikke opp; 

redd og nyskjerrig som alltid. Det ble bare et lite glimt barna 

fikk se av vår grønne venn. Små og store var forøvrig i 

ekstase under og etter traktorturen. "Dette er det beste jeg 

har gjort i hele mitt liv," sa Theodor i 1C. 

Umulig oppgave! 
-Når gruppene er klare 
er det bare å gi meg 
beskjed. Finn en 
voksen med telefon og 
ring meg på 91 55 07 

68. 

Det er mulig å 
prøvesynge for Kari frem 
til klokken 16:00 på 
søndag ettermiddag. 

Finalistene blir annonsert 
på et arrangement i 
morgen ettermiddag, og 
de må være forberedt på 

å opptre på kort varsel, sier Kari. 

Tøff i pysjamas 
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RYDDEGUTTER. Helt på eget initiativ egnet Lavrans, 

Jesper, Tobias og Snorre på Østråt formidaggen til å 

rydde på rommet. Det endte med det som trolig er den 

ryddigste førsteklasseguttesovesalen gjennom alle 

Hudøytider. 

Det var ikke bare barna som ville 

slå stå-på-hender-rekorden. Rune      

   Sjøhelle på Lia viste  

 frem gamle turnkunn- 

         skaper, og slo til med hele 25 

sekunder. 

 
GRATTIS MED DAGEN! 

I dag er det MANGE som har bursdag! 

Henrik og Jonas i 5B og Marte i 5D blir 11 år, 

Madelen i 6A og 

Omar i 6B blir 12 år, 

Emil i 7B blir 13 år 

og Marius i 

transport har 

jubileum i dag. 

Hudøynytt 

gratulerer! 

Malin, 
Martine og 
Emma (6c) 
på Støa slo 
Kollbøtte 200 
ganger 
utenfor 
redaksjonen! 

Stå på hender. Kristian tok 

utfordringen fra Helene og 

Lova i gårsdagens avis og 

greide 23,7 sekunder! 

Push up battle. Oscar og Omar i 6. klasse begynte med en felles runde 

hvor Omar greide 23 og Oscar 20. Oscar ville ikke gi seg med dette og 

greide 30 pushup. Omar tok utfordringen , men melkesyra tok ham og 

han greide bare 13. 

Vilde slår hjul. 

Vilde greide 

utrolige 121 stk. 

på gresset utafor 

redaksjonen! 

 

Selv om årets Hudøy –tur så vidt er kommet i 
gang, har vår alles kjære Buss-Lars i god tid 
planlagt hjemreise. 

Så, for alle barn og foreldre på Hudøy, og de som 
er hjemme, så kan Hudøynytt allerede nå 
presentere busslistene for hjemreisen. For å 
forenkle dette noe, så har Buss –Lars utarbeidet 
noen enkle retningslinjer for hvem som skal ta de 
forskjellige bussene: 

Buss 1: Alle de som har nusset/kysset/klina med 
noen minst en gang på turen. 

Buss 2: Alle de som har holdt i en krabbe på turen 

Buss 3: Alle de som har prompet minst 4 ganger i 
løpet av turen 

Buss 4: Alle de som fortsatt digger ”Haba-Haba”-
låten 

Buss 5: Alle de som (helt ærlig) ikke har fått vondt i 
magen etter godteri-dagen 

Buss-Lars sier i en kommentar til sitt ferske 
opplegg : 

- Da har jeg fått av gårde 5 busser, og det må 

jeg si meg fornøyd med”. 

Men hva med alle de andre bussene da ? 

- De har jeg avbestilt, og jeg regner jeg med 
resten kan svømme over til Langkaia og ta 

toget hjem… 

DAGENS LARS 


