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Hudøys største nyhetsavis - 
Dekker høyt og lavt 



Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved siden av Sykestua. Her er det bare å 
komme innom med vitser, tegninger og annet som kan egne seg som stoff i 
avisa. 
Kom gjerne innom for å slå en rekord! Og her er det lov til å være kreativ :-) 
Klesklyper festet på diverse steder på kroppen, krabber i trusa, plukke østers, 
stå på hendene, myggstikk....... 

REDAKSJONEN I HUDØY NYTT

Ikke glem at redaksjonen kan bestikkes med kaker 
og godteri!
Hvordan få kontakt med oss? 
Personlig oppmøte
Be hussjefen om å sende en sms eller ring en av oss i redaksjonen
Mail: redaktor@aldrietaruten.org

Vi er gode venner, leker sammen 
og alle får være med å bestemme. 
Vi hjelper hverandre hvis den 
andre er skadet for eksempel, og 
tar med andre på leken.

Leonid og Hermann (2A)

Da er man ikke alene, leker 
sammen, trøster om venner 
er lei seg!

Ida (4D)

Vennskap er at vi ikke stenger andre 
ute, er snille mot hverandre og kan
holde på en hemmelighet

Maria (2C)

Hva er 

vennskap?

Vennskap er veldig bra, 
at vi er snille med hverandre 
og stoler på hverandre.  

Maria (4D)

Gøy å være sammen med venner, 
viktig å være snille med hverandre.

Tintin (4C)



Knall, fall, gøy og skøy!



OLIADEN
Aldri har Oliaden blitt gjennomført med større innsats! Alle kaloriene  barna har fått i seg gjennom de 
siste dagene måtte brukes opp, og svampekast, synging, flåtebygging, hesteskokasting og vannbæring 
var blant oppgavene de skulle gjennom. 

I Lille Oliaden var det følgende lag som sanket flest poeng: Østråt 2 «Superheroes» for 2. trinn, Sletta 5 
«Superknuserne» for 3. trinn og Høgda 3 «Høgda Bulls» for 4. trinn. 

Store Oliaden ble uhyre jevn. Laget som gjennomførte på kortest tid var sjetteklasselaget 
«Støatullingene», som brukte 26 minutter. Stranna/Vikas (7. klasse) «Six Stripes» brukte ett minutt mer, 
mens femteklassingene i Norda 12 var ferdig på 29 minutter. 

Hudøynytt gratulerer og oppfordrer alle hjemmeværende foreldre til å gjennomføre mini-Oliader på 
Refstad og Risløkka med de gjenværende barnehagebarna. For det trengs trening for å slå samtlige som 
er her på øya nå!



DAGENS GODE 
GJERNING

Mens de voksne på Norda sitter og drikker kaffe og 
koser seg med kake vasker Barin og Sander 

kjøkkenet



Stakkars den pysete Kaptein Krok! Nok en gang måtte han flykte ut i en juninatt 
etter at Refstadbarna nok en gang hadde forsvart Hudøy.

Erika Blodfjert og Kaptein Krok var helt sikre på at de hadde den riktige runestaven og at Hudøy endelig 
var vunnet. De sa til Refstadbarna at de måtte pelle seg vekk, og gjorde klar for en storslått kronings-
seremoni av den nye dronningen. Men da hadde de ikke regnet med at barna kom Else og alvene til 
unnsetning! I løpet av de siste dagene hadde de hjulpet til med å flytte merkingen av trærne til busker og 
brennesler, slik at det ikke ble mulig å bygge vikingskip og sjørøverskip. På brygga ble et barn fra hvert av 
trinnene bedt om å komme fram med hver sin bit av den ekte runestaven. Når denne ble satt sammen, 
viste det seg at det er Else som er den ekte dronningen av Hudøy. Det er hun som er direkte etterkommer 
av Olav den Hellige!
Til og med alven Legolars ble tøff i trynet når sannheten kom for en kveld, og dermed var det Krok og 
Blodfjert som måtte dra. Alle kan sove trygt og begynne planleggingen: Det blir Hudøy neste år også!

Krok tapte – Else er dronning av Hudøy!





TRENDY HØGDA-JENTER MED EGEN DESIGNER!

Maria har re-designet 
T-skjortene til de fleste av 
jentene på Høgda. Kun en 
anonym gutt ønsket sin 
t-skjorte re-designet, og det 
er fordi han har en crush på 
Maria, mener jentene som var 
innom redaksjonen. 

Før reisen til Hudøy har Maria sett 
på YouTube videoer for inspirasjon, i 
tillegg til å øve seg på egne T-skjorter. 

“Jeg lager T-skjortene mens den som 
skal ha den er til stede. Jentene sitter i 
ring rundt meg, og så lager jeg den.”

Hvordan gjør du det?
“Det er Høgdas hemmelighet! Men du trenger er 
en idé, en saks og en t-skjorte,” sier Maria. 

Den er kjempefin, har kjempefint motiv -  
men den er litt kjedelig i fasongen. Hun 
og jentene synes nemlig at det er viktig 
å skille seg litt ut!

Marias vurdering av årets Hudøy T-skjorte:  



Bukta 

LiaHøgda

Støa

N
or

da

Emulgatorer, stabilisatorer, fortykningsmidler og geleringsmidler



Nyheter

Astrid fikk sin egen sang!
 Juryen satt lenge, men til slutt var resultatet klart og Stranna/Vika vant!

Like glade som vinnerne var nok 2. klassingene 
fra Østråt, som gikk helt bananas da de skjønte at 
de hadde fått 2. plassen. Juryen likte særlig godt 
dansingen og teksten til musikken av Kate Perrys 
«Roar». På tredje plass kom femteklassingene fra 
Norda, som hadde laget en flott dialog mellom 

foreldre og barn til tonene av «Sugar» av Maroon 
5. Men absolutt alle gruppene gjorde en fantas-
tisk innsats! Ryktene forteller at NRK nå vil be alle 
Refstadbarna om å synge «Ja, vi elsker» mens de 
spruter vann på hverandre ved neste Grunnlovs
jubileum.

Da 7. klassingene skulle i ilden som siste gruppe ut, så det lenge ut til at pappa En-
dre og gitaren måtte stå for showet alene. Men plutselig ble røykmaskinen skrudd 
på, og til tonene av  «I was made for lovin’ you baby» av Kiss stormet de eldste barna 
scenen. Mot slutten av sangen ble Astrid hentet opp og alle barna som snart hører til 
ungdomsskolen, sang for full hals: «We were made for loving you, Astrid!».



REKORDER

 

Kake! Der fikk vi jaggu inn den første kake in i redaksjonen! 

Etter mange dager med å bare har sett kaker på husene, har 
vi nå på den tredje Hudøydagen fått inn våre første deilige 
sjokoladekake fra Sletta! Rekorden fra andre år ble hermed 
ikke slått, men vi takker Sletta for innsatsen. 

Østråt viste veldig sterke kort i parkonkurranse. 

De la ut 4 par: 

Gry+Oliver, Kristin+Alexander,   

Maja+Sigurd, Olivia+Axel  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår alles kjære Frode Furu gikk bort etter kort tids 
vindkast tidligere denne måneden. Frode var en av disse 
som hadde føttene godt plantet på bakken, og lot seg 
ikke rive med før helt til det siste. Frode var som en 
klippe, prinsippfast og ubøyelig i mang en sak. Vekten av 
et liv levet, kongler frødd og nåler strødd satt sitt preg på 
Frode. Til slutt var det hans eget overmot som knakk 
ham – store deler av ham hadde over år gått sine egne 
veier. Stiv i sinn og tanke kan han ikke sies å ha vært, 
men selv om viljen var sterk ble etter hvert skjødet 
skrøpelig. Frode gikk bort med sine 100.000 nærmeste 
rundt seg. Hvil i fred! Vi lyser ild over ditt minne. 
 
 

På vegne av familien - Den grønne mannen og Tyri, Tor, 
Tora, Kongla og Konglen 

 
 

Husk bakekonkurransen på tirsdag! 
Alle husene baker kaker i lange baner 
og tar med til Roa på tirsdag! Beste 
bakverk vinner simpelthen ufattelige 
doser med positiv oppmerksomhet!! 
  

Aleksander (4D) mistet 
en tann! 

Hafsa i 7B har mistet et 
armbånd med anheng 
(Eiffeltårn og et hjerte). 
Leveres avisa! 

MISTET 
FUNNET 

…og det gjorde Richard 
på Høgda også! 

…og Fredrik (3C). Kan 
fortsatt plystre!  

Norrøne ord og uttrykk 
Blotgydje – offerprestinne, en 
som forestår offermessen 
Durne – dørvokter (egentlig navn 
på en dverg, så formodentlig 
små dører…?) 
Galdrer – trolldomssanger (rare 
sanger fremsunget i ly av nattens 
mulm og mørke) 
Granraude – en med rødt skjegg 
(redaktøren) 
Huskarlahvot – erting/hissing av 
huskarene (unødvendig) 
Kimbe – en spøkefugl, en som 
(tror han) er morsom 
Lyngfisk – orm 
Ondur – ski 
Ulvalde – kamel 
Vindblåst tre – galge 


