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Hudøytur for Refstad skole ble  
arrangert første gang av Løren SFO 
i 1999. Siden den gang har det hele 
blitt et stort prosjekt hvor alle de 623 
sengeplassene på øya fylles, i tillegg til 
at mange voksne sover i telt. Styret 
for “Aldri et år uten...”, som består av 
7 frivillige foreldre, er ansvarlige for å 
arrangere den fem dager lange turen 
i juni hvert år. Turens suksess baseres 
på erfaring fra tidligere turer samt 
engasjerte representanter fra Refstad 
aktivitetsskole (REA) og alle foreldre 
som yter en kjempeinnsats før turen 
og på øya. I år oppfordrer vi spesielt 
foreldre på 5., og 6. trinn å bli med for 
å oppleve Hudøy med Refstadelevene.
 

Hva skjer på Hudøy?
Krabbefiske, bading, teater, kort-
spill, godterifest, Oliade med både 
atletiske, og teoretiske lag- konkur-
ranser, fotballturnering, matlaging til 
en hel bataljon og mye annen moro. 
Hudøynytt utgis daglig under op-
pholdet og ferske  
artikler om venner og kjente leses til 
stor forlystelse av både liten og stor. 
Hudøy er en duppedingsfri sone, det 
finnes ingen butikker eller kiosker å 
bruke penger i og mobildekning (for 
de voksne) er bortimot fraværende. 
Vennskapsbånd knyttes mellom barn 
og voksne i alle aldre, på tvers av 
klasser og grupper, og et trygt  
nærmiljø skapes. 

Kan ikke være med hele turen 
sier du?
Vi forsøker å imøtekomme de fleste 
ønsker angående tilpasninger for delt-
agelse, men vi gjør oppmerksom på at 
turen varer i fem (5) dager. Summen 
av (små) endringer som må gjøres 
fordi noen må på et møte eller et 
stevne har tidligere gjort dette til et 
unødvendig stort puslespill.

Hudøygeneralen forteller om hvorfor vi arrangerer tur 6. - 10. juni, når og hvordan påmelding skjer, hvor mange deltakere vi håper 
på, hvordan flere kan bidra i de forskjellige gruppene som skal ordne transport, avis, aktiviteter, mat og mye mer, hva som forventes 
av foreldre på turen, hvordan vi kan tilrettelegge for allergier og matintoleranser, hva foreldre hjemme kan bidra med, hva vi gjør på 

øya og hvordan sikkerheten ivaretas. Vi håper å se mange engasjerte foreldre, både kjente og nye deltakere!

Lenke til påmelding finner du på www.aldrietaruten.org.

Hudøytur for Refstadelevene  
i 2. til 7. trinn arrangeres  
6. til 10. juni 2015.  
Pris barn kr 1450,-,  

voksen kr 750,-.  
Påmeldingsfrist 23. april. 
For påmelding etter fristen  

økes prisen for barn til kr 1600,-  
og for voksne til kr 1100,-.


