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Dagen med bare Kodakøyeblikk

Makkverket på 
brygga
på nesten alle sidene

Olympiske tendenser
til lands og til vanns
på et par oppslag

Refstadlærere i
gledesrus
med en gang du blar om
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Husk at redaksjonen kan 
smiskes med og 
bestikkes....

Snorminner på geledd

Mandag krydde det av lærere på Hudøys stier 
og Oliadeposter. Smilene gikk fra øre til øre når 
de fikk se sine elever langt nedi godtekoppene 
sine, oppi trærne og med gjørme til anklene. 

Normalt treffer jo lærerne kun Refstad-englebarna mens de pugger 
engelske gloser og driver med subtraksjon – nå fikk de se dem i sitt 
virkelig rette element.
- Dette er jo bare helt fantastisk, utbryter Siri der Hudøynytt treffer henne mellom 
Norda og Stranna/Vika. Hun synes opplegget er megasupert, med utrolig mye gøy 
for barna.
- Det er første gangen jeg er her. Det er kjempefint at rektor gir oss muligheten til å 
dra ned hit for å se hva barna opplever. Når vi vet mer kan vi også hjelpe til med at 
enda flere barn får bli med på Hudøy-eventyret, sier Lisa.
- Serine storkoser seg. Hun forteller at hun har tatt med seg badeklær, fotballsko, 
treningsklær, klesskift og litt varme klær. Nå vet jeg litt mer av hva som kan skje 
her. I fjor hadde jeg kun med meg dagssekk og måtte låne klær etter vannkrigen. 
Jeg skulle gjerne vært her hele uka. Dette er sykt gøy og ungene lærer en masse, sier 
Serine. 

Det snakkes om et kjærestepar på 
Hudøy … som har vært sammen i fem 
år! Astrid Selmer & Julius Tvete har 
vært kjærester i fem år. Hudøyny   fi kk 
en prat med paret i e  ermiddagssola 
på Stranna-Vika. Det var nok en kom-
binasjon av sola og kjæresteparet som 
gjorde at det varmet godt.
Noen mener at Astrid & Julius har 
vært sammen i 7 år, andre mener 
de har vært sammen i 3. De mener 
begge selv at de har vært kjærester 

i 5 år. Men akkurat når og hvordan de ble 
sammen er li   uklart. Det Julius derimot 
husker veldig godt er at det var veldig pinlig 
da mammaen hans snakket om at de var 
kjærester. 
Her på Hudøy har de i løpet av de fem 
årene de har vært kjærester  lbrakt mye 
 d på roman  ske steder. De mener at 

kjærlighetss  en fak  sk ikke er så roman  sk. 
Den er fi n i starten, men det er mye søppel 
på slu  en av s  en. Kanskje det er en real-
isme i de  e for mange andre forhold enn 
det Astrid & Julius har?
Hudøyny   lurer på hvordan Astrid vil 
beskrive Julius. Hun sier han er krea  v, snill 
og morsom. Julius synes Astrid er både fi n 
og smart og krea  v! 

Hudøyny   ønsker det beste for Astrid & Ju-
lius og alle andre som tror på kjærligheten! 

Hudøy som magi for kjærligheten



Reven sover også nå....

Hver kveld leses tusenvis av ord og setninger rundt omkring på 
de ulike husene på øya. Hudøybarna skal gå fra å være energiske 
vannkrigere, fotballspillere og sangsyngere til å ligge pent i senga 
si på få minutter. 
Å lese for slitne barn og voksne kan være både en glede og 
utfordring. Øynene glipper og hodet lengter etter puta, men 
 kroppene har likevel behov for å slenge ut en fot eller tromme 
med fingrene på bordet. En av de viktigste jobbene på hvert hus 
er å være godnattsjef, og den begynner lenge før Hudøy er i gang. 
For hva har de ulike godnattsjefene valgt å ta med seg?
Roald Dahl er en gjenganger på flere hus, og det passer godt, i 
og med at det i år er 100 år siden han ble født. Men han får ikke 
kake i år, for han døde i 1990, altså 13 år før dagens 7. klassing-
er kom ut av sine mødres mager. På Lia leser de “Bittesmåene”, 
mens Støa-barna får høre om den store vennlige kjempen “SVK”.  
Andre steder går det i både skumle spøkelseshistorier og klissete 
kjærlighetsfortellinger. For eksempel får 4. klassingene på Bukta 
høre Per Knutsens “Hilsen en som elsker deg”. Den handler om 
Maria i 6B, som finner et kjærlighetsbrev i skolesekken sin. Men 
hvem er det som har skrevet det? Redaksjonen håper barna får 
vite navnet før turen er over. Hvis ikke, må alle komme på over-
natting hos godnattsjefen hjemme i Oslo onsdag til søndag.  Hos 
andreklassingene på Frydenlund går det i spennende krimgåter, 
med “Operasjon Tordensky” av Jørn Lier Horst.
I redaksjonen kan vi opplyse om at informasjonssjef  Jostein har 
høytlesning hver kveld. For jentene leser han høydepunkter fra 
den historiske spalten «Oss i mellom» i Starlet, mens gutta før 
høre utdrag fra selvbiografien til Winston Churchill.

Støa utfordret Roa til kake-konkurranse. På bil-
det ser vi Helene, Hanna og Amalie, som sam-
men med  Helena, Mida og Emma S på Roa, 
brukte over fire timer på å lage en fantastisk 
hamburgerkake. Kaken ble lagd av sukker¬brød, 
marsipan og andre godsaker. Støas bidrag var 
et kart av Hudøy. Etter nøye vurdering ble resul-
tatet av konkurransen at Roa vant på utforming, 
mens Støa vant på smak.

Frida Skjønhaug på Støa har et 
mygges  kk i panna på størrelse 
med en Donaldkul... Et lite 
 plaster på såret dekker ikke 
kulen, men demper kløen.



OLIADE for sma...o



Oliaden ble 
Gladiaden
30 spreke lag fra 6 hus på 
Hudøy imponerte i Oliaden 
for 2. til 4. trinn. 

Det var en giret gjeng med rekrutter som 
 pakket sekkene for sin aller første Oliade. 
Med frukt, pizzasnurrer og vannflasker i 
sekken trasket Østråt-barna spente bortover 
Øyas stier på vei til første post.

De yngste ante lite om hva som ventet, med 
god grunn siden de aldri har vært med på det 
før. Etter å ha vandret langs både kjærlighets-
stien og forbi ja-benken, kom de omsider til 
oppmøtestedet for Oliaden 2016. 

Første post av 10 startet bra for lag nummer 
2 fra Østråt, bedre kjent som «Supergjengen». 
Med svarte bind for øynene og en mindre 
sans som hjelpemiddel, gravde de rundt i en 
gigantisk kasse med tang for å finne diverse 
dyr. Etter omlag 5 minutter klarte de å finne 
hele 11 stykker! 

Det fortsatte bra for guttegjengen fra 2 a 
og b. Med blant annet eggkasting, svamp-
enikk, instrument-spilling og gjetting av 
diverse sanglåter, endte gutta opp med 
en sterk poengsum. (Det må dog nevnes 
at en del av poengene kom som følger 
av smisking og fremføring av heiarop). 
Supergjengen stilte sterkt gjennom hele 
Oliaden, og et stort pluss var selvfølgelig 
koreografien de hadde tatt med som en 
del av heiaropet sitt. Orginalitet settes 
nemlig høyt her på øya!

Med vel gjennomført Oliade i baklom-
men for alle fra Frydenlund og Østråt, 
var det en sliten, men fornøyd, gjeng som 
vandret tilbake til husene sine. Selvsagt 
undrende over hvem som går av med 
seieren!

Smiskingen nådde nye høyder
Har du et ønske om å få deilig skulder-
massasje, bamseklemmer, komplimenter 
for håret og skoene dine samt skamros 
av di   favori   otballag? Hudøyny   
konstaterer at en dag på dommerpost på 
Oliaden er en boost for selv  lliten  l selv 
de mest blaserte. Mange glade dom-
mere kunne ta med seg både smågodt 
og boller hjem  l si   tantebo i kveld. 
For ikke å snakke om nydelige blomster-
buke  er. 

Vinnere
2. trinn: Frydenlund Hjerteklubb
3. trinn: Sle  a Rockers
4. trinn: Bamsemums Fighters fra Høgda



...og OLIADE for store

Lav vannlinje, 
høy stemning
Stemninga var sykt høy og innsatsviljen upåklagelig 
på storeoliaden for 5.-7. klasse. Naturige forhold 
som lavvann og våt ved gjorde noen av postene 
ekstra vanskelig. 
- Same, same, hva gjør vel det, så lenge sola skinner 
og alle har det gøy?



Vinnere
5. trinn: DAB fra Roa
6. trinn: #Emfriellostad fra Norda
7. trinn: Stranna Vika OK



Aldri har Kaptein Krok vært nærmere å utrydde Hudøy. Men 
denne gangen kom det flere Elser fra framtiden som klarte å 
befri øya. 
De siste dagene har det foregått en kamp mellom det gode og 
onde på Hudøy. Kaptein Krok og piratene prøvde å få Refstad-
barna til å plukke makk til den nye makkemaskinen, som viten-
skapskvinnen Helga von Taskenspieler og assistent Klumz hadde 
laget til dem. Samtidig gikk Elsene fra framtiden –  Frøken 
Else, Nyt-Else, Vekk-Else og Beskytt-Else  – rundt på øya og 
ba innstendig barna om å la være å fjerne makken fra jorda. Og 
selvsagt hadde alle barna hørt på Else. Så da Krok og de andre 
piratene  skulle fylle på makk som skulle bli til superbiodiesel 
og brukes i sjørøverskipene, måtte de skuffet innse at det var 
juksemakk de hadde fått overlevert av Refstad-barna.
Men Krok ga ikke opp før Elsene hadde fått med seg alle barna 

på en innøvd makkarena-dans. Dansen fratok Krok all kraft, og 
da Den Grønne Mannen kom som en vind for å hjelpe til med 
å skremme piratene, var kampen avgjort. Vitenskapskvinnen 
Taskenspieler og assistent Klumz skiftet side, og vi får håpe de 
heller bruker kreftene sine på å lage en miljøvennlig maskin til 
bruk for den gode sak.
Til sist ble frøken Else over seg av begeistring da hun så at 
Astrid var blant publikum. I framtiden er nemlig Astrid en 
meget kjent person, kunne Else fortelle:
«Det er skrevet eventyr og sagn om deg, den snilleste godeste 
Astrid. Hun var den som brakte flotte og glade Refstadbarn til 
Hudøy for aller første gang, og som gjorde det om igjen og om 
igjen i årene som fulgte». 
Dette førte til full jubel fra publikum, og alle sammen sang 
Hudøy-sangen til ære for dronning Astrid.

Planen til Krok og Taskenspieler endte med fi asko: 

Befri-Elser fra framtiden 



reddet øya

FR-ELSE: 
Frøken Else, Skap-Else og 
Besky  -Else kom heldigvis 
Refstadbarna og Hudøy  l 
unnsetning og det gode 
seiret.

Elsene overbeviste Helga von 
Taskenspieler om at det går 
an å bli berømt og sam  dig 
være snill.

Den Grønne mannen kan 
man all  d stole på i en krise. 
Nok en gang reddet han 
dagen.

Endelig ble Blå-Skjegg gjen-
forent med sin Lillabror. 
Terningkast 7 sier vi 
i redaksjonen!



Ga øya videre med sang
I år vil vi ikke dra hjem, 
vi vil bare bli igjen!
Det sang sjuende, alle iført hvite sig-
naturdresser fra Stranna/Vika og med 
Hudøy-t-skjorter fra ulike tidligere 
turer vaiende som faner over gjengen. 
Og for dommerne i Sekret-Agentane 
ble det en enkel avgjørelse: Sisteårs-
farerne måtte vinne.
Men før det var det en mer variert 
meny for fraggleberget av tilskuere 
på Brygga. Frydenlund satte stand-
arden med sin hyllest til Den grønne 
mannen. Til smektende rytmer og 
sykt bra synging ble det en kortutgave 
av Refstadbarnas Hudøy-univers. 
Lia beskrev sin frykt for grønnsaker 
og ønske om sukkerkick, Høgda 
utdypet sitt intense forhold til sin 
pimpa do mens Norda hadde med 
seg egen Grønn mann og Kaptein 
Krok. Publikum som hadde sikret seg 
en plass langt foran kunne nyte godt 
av artistene som kastet ut snop til 
mengden.

Femteklassingene på Roa håpet i sin 
sang på en reprise av sjokkåret 2014 
da sjuende droppet å invitere sjette 
klasse på festen sin, og i stedet hadde 
party med femte. 
Uansett hva invitasjonsdramaet ender 

Sang-pallen
1. Stranna/Vika 
2. Roa 
3. Frydenlund 

med – sangfesten på Brygga var en sykt god start 
på sjuendes siste timer på Hudøy. De lykkelige 
sangvinnerne var rause med råd til etterfølgerne 
fra Hudøy.
- Vi vil ikke dra hjem! Men nå gir vi øya til dere. 
Over og ut fra sjuende.



1. Hvilken sjef ville du vært på huset om du var med som voksen?
2. Beste aktivitet på Hudøy?
3. Beste hus å bo på til nå?

Theodor: 
1. Jeg ville vært Godnatta-sjef!
2. Det må være godteribordet.
3. Støa er best til nå.

Ibrahim:
1. Jeg vil være Mat-sjef og hatt 

taco hele tiden.
2. Vannkrig!
3. Det er faktisk første gang 

jeg er her i år, og det er 
superkult.

Caroline:
1. Jeg ville også vært Mat-

sjef, og det beste til nå er 
Lappene som er stekt på 
Støa.

2. Oliaden er veldig bra!
3. STØA.

Andrea:
1. Jeg ville vært Do-sjef, for jeg 

elsker å vaske!
2. Bade og vannkrig.
3. Beste hus til nå er Østråt og 

Støa.

TICA fra Støa, 5. trinn

Sukkersøt haisommer og Summer of LoveSukkersøt haisommer og Summer of Love
Godtebordene på Øya utfordrer enhver kunstan-
melders villeste fantasier. Kreasjonene varierer fra 
skrekkelig søte til psykedeliske Love Hearts-kreas-
joner. Hudøynytt ser det som en av sine mest 
prioriterte oppgaver å være tilstede på avdukingen 
av snopet. Her ser du Stranna/Vikas beach party, 
Nordas regnbue og Støa-barna i stum beundring 
av den spiselige kunsten. Vi klarer heller ikke å la 
være å trykke dette svært kompromitterende bildet 
av Buktas egen lege Sondre (t.v.). Det er hermed 
bevist: Legen anbefaler godteri til alle døgnets 
måltider.



HÅRFINT PÅ HUDØY HÅRFINT PÅ HUDØY og andre rekorder

 

Isabell fra Høgda har tatt rekord i å ha på seg antall klesplagg. De 40 plaggene 
ble så mye at hun ikke klarte å gå hele veien til redaksjonen men måtte 
kapitulere ute på gressplenen. Hennes medhjelpere som bar henne videre er 
Liv Runa, Selma, Alexandra, Marianne og Vera. 

 

Har du hørt:
- at Tore i transportgruppa er en Belieber? Han ble avslørt 
noen skulle låne rommet hans og fi kk se sengetrekket med 
store bilder av Jus  n Bieber…
- at Elliot på Frydenlund bare er å  e år og ikke ni som Hudøy-
ny   skrev i går?
- At årets Oliade er den beste ever (ifølge Anne på Norda)?... 
- at Gunn i redaksjonen har få   så mye kringle at hun fak  sk 
har få   nok?
- at Line Gaare Paulsen på Østråt i kveldsmørket har mø   på 
to gretne grevlinger jagende på en nordlending …

Ellinor fra Bukta bar voksen-Therese 54 
meter. Det må føyes  l at Therese hadde 
på sekk, noe som gjør Ellinors bragd enda 
større!

Celine på Høgda har viser frem 
Hudøy t-shirten sin. Alle på 
Høgda har signert den. Redak-
sjonen er enig med Celine om at 
t-shirten hennes er sykt kuuuuul.

Mest originale pose: Vemund på Norda gjør 
som nø  eliten, han si  er oppi toppen av 
et tre. I alle fall hver gang Hudøys utsendte 
svinger forbi. Og hver gang vi fi kler med 
kamera: re   i ekorn-pose.

Det var en hårfi n 
jentegjeng på 
Frydenlund da 
redaksjonen kom 
innom i dag  dlig. 
Jennifer fl e  et for 
harde livet, og det 
betalte seg med 
15 stolte og  onge 
frøkner. 

(Ryktene sier nå at hun si  er med hendene i kaldt vann for å få  lbake 
følelsen i fi ngertuppene.)

Arne Jan Flølo på Stranna/Vika er Hudøys høyeste 
mann med sine 2 meter på sokkelesten. Sammen-
liknet med de andre pappaene blir 
Arne Jan husets svar på SVK 
– Store Vennlige Kjempe.
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