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Første øydag på en snor

Koz og klemz – men ikke til Krok
Refstadbarna trosset truslene fra 
Kaptein Krok og kom seg trygt i 
land og i Astrids favn.

Ropene til Refstad-barna gjallet over vannet i 
Tjøme-skjærgården da båten med Kaptein Krok og 
hans følge av pirater nærmet seg Hudøys egen pas-
sasjerferge MS Margrete. På bussene fra Oslo hadde 
Refstad-barna lest den sjokkerende saken i Hudø-
ynytt om Else som sitter rasfast i Nepal. Det var 
derfor mange både små og store som ble provosert 
da Kaptein Krok nærmet seg i en liten lettbåt.
Kaptein Krok er en idiot, ropte barna. Mange buet 
mens kapteinen hyttet med sabelen og ba barna 
«pelle seg hjem til Refstad». Sin vane tro feiget 
piratene ut, og alle barn og voksne kom seg trygt i 
land. 
Og hvem andre enn Astrid sto der med åpne armer. 
Klemmene satt løst når barna kom seg 
opp på brygga.
- Endelig er dere her! Det er så deilig, 
ropte Astrid. Hver eneste gang Margrete 
klappet til kai, var Astrid og general 
Hege på plass og ønsket velkommen. De 
trofaste heltene fra Transport sørget for å 
få alle bager i land. Deretter gikk bagas-
jen i traktor opp til de ulike koloniene, 
mens barn og voksne startet på årets 
første spasertur gjennom Hudøys skoger.
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Husk at redaksjonen kan 
smiskes med og 
bestikkes....



Hudøy er duppedittfri sone for barna 
- men hva med de voksne? 
Stadig oftere er det voksne å se som sitter i den klassiske 
rekestillingen over mobilen sin her på Hudøy. Hva vil de 
med den? har en rekke barn spurt oss i redaksjonen.
- Skal de virkelig sjekke usosiale medier i stedet for å kaste 
frisbee med oss, eller gå på tur til Det hule treet?
Hudøynytt har som alltid gått vitenskapelig til verks, og fun-
net ut at barn er luta lei av at de voksne er på mobilen støtt 
og stadig.
En undersøkelse fra Medietilsynet viser at 27 prosent av 
barn i Norge mener mobilbruken til foreldrene er for høy. 
Ett av fem barn mener foreldre bruker for mye tid på sosiale 
medier. 
Hudøynytts redaksjon utfordrer derfor voksne på alle 
husene: Legg mobilen i lomma og ta den kun fram for å gi 
eller ta imot viktige beskjeder som gjelder Hudøy-turen. 
La Hudøy være Facebookfri sone, Ikke-insta, Sannelige-
nuten-Snapchat og endelig: en lang og deilig Epost-pause.

Glem den mobilen!
IKKE SLIK: Ingen voksenbord på Hudøy skal se slik ut!

SJOKKADE PÅ HUDØY
Hudøynytt kan informere om at det er 
levert feil antall bokser med Sjokade. 
Normalt, så er det 36 bokser på et brett. 
Leverandøren har ny emballasje og hver 
eske inneholder kun 6 bokser. Det be-
tyr at det mangler 30 bokser per hus på 
Hudøy, og med 10 hus + REA gjengen, så 
mangler det 300 bokser Sjokade. Dette er 
ikke en tulleartikkel. Redaksjonen ønsker 
at all fremtidig frustrasjon og fortvilelse 
rettes mot matsjefen Sten. Å la Sten gå 
på planken kan være noe som lindrer den 
sjokkartete smerten de berørte parter 
opplever…

4D på Bukta har i overfarten  l Hudøy mistet godtesekken. - Vi 
sa  e godtesekken på båten, men siden har vi ikke se   den, sier 
en helt fortvilet hussjef på Bukta, Anne Bente Gran. Kan det være 
kaptein Krok som har stjålet den? - Vi må nok bare spise gulrø  er, 
agurk og salat på godtebordet i år, sier ungene og gråter en skve   
mens de skuler ned på grønnsakssekkene. Hvis noen har et  ps og 
har se   sekken, så ta kontakt med Anne Bente, som i detaljer kan 
beskrive innholdet som iden  fi kasjonsbevis. Hulk, hulk!
Samt redaksjonen oppfordrer alle husene  l å donere noe av god-
teriet si    l 4D.

Sangfl ause?
Hudøynytt vil på det sterkeste absolutt IKKE beklage at 
vi kom i skade for å oppgi en sang til sangkonkurransen 
som ikke er med. Som alltid 
er det kildene som er totalt 
upålitelige, og vi lover å bli 
bedre på kildekritikken ved 
senere anledninger!



Taskenspieler graver etter makk
Kroks medsammensvorne, Helga von Taskenspieler og hennes assistent Vera Klumz ble i 
går observert i skogen mellom Østråt og Lia mens de gravde etter makk (mark). 

Vil ha hjelp
På traktorturen kunne 2. klassingene 
observere de gale vitenskapsfolkene i full 
vigør. Til Hudøynytt sier Taskenspieler 
at hun i søvne har funnet opp en genial 
opp finnelse. Superbiodiesel laget av makk 
(mark) og en Makkemotor. Hun hevder 
at Superbiodiesel av makk vil ta over 
for forurensende fossilt drivstoff, og at 
hun vil bli utrolig berømt. – Dette er en 
klassisk tap-vinn situasjon, sier Tasken-
spieler entusiastisk til Hudøynytt. – Synd 
for makken. Bra for meg! Nå trenger hun 
hjelp av barna til å samle inn makk for å 
lage nok diesel av dem. Hun hevder også 
at Krok muligens kan ha sagt noe om at 
Refstadbarna kan få bli på Hudøy om 
de samarbeider. – Krok har mumlet noe i 
skjegget mens han smilte, og det tolker jeg 
positivt, sier Taskenspieler.

Kommer på makk-runde
I løpet av søndagen vil Taskenspieler og 
hennes assistent Vera Klumz komme 
innom husene på Hudøy for å overbev-
ise barna om å samarbeide 
med dem og Kaptein Krok. 
Klumz sier til Hudøynytt at 
innsamlingen av den stakkars 
makken er makkaber, men 
at berømmelse kommer i 
fremste rekke.



Eksklusivt intervju i Hudøynytt med 
Fr. Else fra fremtiden:

- Vi er her for å hindre Kroks plan
Det mystiske lyset som ble sett over Hudøy i går viste seg å 
være en tidsmaskin fra 2116. Denne tidsmaskinen var full av 
mennesker fra fremtiden som har kommet for å redde Hudøy. 
Lederen for gruppen er Fr. Else, sier i en sykt eksklusiv kom-
mentar til Hudøynytt at hun og hennes medtidsreisende er 
direkte etterkommere av Else, og at de er her for å hindre Krok 
i å ta over Hudøy.

En hippie-brist i planen
De nyankomne fra 2116 er kledt i fargerike gevanter og 
kjortler, ikke ulik bekledningen såkalte de «Blomsterbarna» 
brukte på 1960 og 70 tallet. Fr. Else sier at det hele skyldes 
at Misforstå-Else (som er hennes favorittfiremenning) trykket 
på feil knapp i tidsmaskinen ved avreise fra 2116 og trykket 
på Hipstertid-knappen istedenfor Hippietid-knappen. Det 
er også derfor Misforstå-Else til forveksling ligner en hipster 
fra Grünerløkka i Oslo. De andre om bord i tidsmaskinen er 
Beskytt-Else, Vekk-Else og Nyt-Else, som alle er i «Else-fami-
lien» i fremtiden.

Avslører Kroks onde planer
Siden Fr. Else og hennes medtidsreisende er fra fremtiden 
vet de hva som kan skje, og kan avsløre at Krok har svært 
ondskapsfulle hensikter. Taskenspieler har nemlig funnet opp 
en metode for å lage Superbiodiesel av makk (mark) til en 
japansinspirert Makkemotor. Denne motoren skal så monteres 
på Kroks sjørøverskip, og gjøre Krok uovervinnelig på alle sju 
hav. Fr. Else avslører at Krok utnytter Taskenspielers ønske om 
evig berømmelse, og vil piratkopiere oppfinnelsene og tjene 
seg søkkrik på en global piratagentur for Superbiodisel av 
makk og Makkemotorer. Fr. Else sier til Hudønytt at dette vil 
få katastrofale, verdensomspennende følger for naturen.

Misforstå-Else bidrar til misforståelse
Hudøynytt har i en eksklusiv skog fått samlet alle Elsene til et 
fellesintervju om den truende situasjonen. Misforstå-Else grip-
er straks ordet, og forklarer at hovedproblemet er at hipsterne 
på Grünerløkka har drukket opp alt makkøllet i hele verden. 
- Det er derfor ikke noe øl igjen til makken, noe som er katast-
rofalt. Her bryter Beskytt-Else inn og sier at Misforstå-Else 
må beskyttes mot seg selv, og at han selvfølgelig har mis-
forstått igjen. Nyt-Else sier at makken er en fining. – Makken 
hjelper jorden å holde seg frisk, slik at nydelige, duftende 
blomster og trær kan gro. Om Krok lykkes med sin ondskaps-
fulle plan. – Uten makk i bakken blir jorda ødelagt, og ingen 
ting vil spire og gro. Avslutningsvis sier Vekk-Else med høy og 
litt skrikende stemme: – Vi må prise jorden og alt som kryper 
og kravler i bakken. Husk: Det er makk i de follede hender.



EM er avgjort!EM er avgjort!
Få dager etter at Hudøy-turen er ferdig 
braker EM i fotball løs i Frankrike. 24 land 
skal kjempe mot hverandre, deriblant de 
store fotballnasjonene Island, Wales, Albania 
og Nord-Irland.

Norge glemte visst å melde seg 
på innen fristen i år. Men alt 
nå kan Hudøy-nytt, som det 
første mediet vest for Lørenba-
nen, faktisk avsløre hvem som 
vinner hele mesterskapet.

Gjennom et historisk viktig og 
stort arbeid som vi har funnet 
på å kalle Panama Papyrus, har 
vi fått kontakt med fotball-
eksperten Always Owngoal fra 
New Zealand. Som alle vet, 
ligger New Zealand noen uker 
foran oss i tid, og dermed er 
EM allerede ferdigspilt der 
nede. For bare 10 000 new 
zealandske dollar gikk Own-
goal med på å fortelle oss om 
hva som kommer til å skje. 
- Frankrike vinner åpning-
skampen lett. Platini scorer 
tre mål, sier Owngoal. - Men 
deretter går det ikke så bra 
for vertsnasjonen. Platini blir 
skadet, og da har de ingen som 
kan lage mål. De ryker i kvart-
finalen mot England.

England kommer altså langt, 
og dette blir det store mester-
skapet for George Clooney, 
forteller Owngoal. Clooney 
har ikke hatt en god sesong, 
men sammen med spillerne fra 

Englands beste lag, Liverpool, 
blir det endelig suksess i et 
mesterskap for landet der de 
spiser egg og bacon til frokost 
nesten hver dag. 

Men når Owngoal forteller oss 
om finalen, må vi nesten himle 
med øynene. Eller himle med 
øyene. For hør her: - I fina-
len er det to øyer som møter 
hverandre, England og Island. 
Islendingene kommer seg på 
mirakuløst vis til finalen, etter 
et innøvd cornertrekk der de 
lurer alle spanjolene til å tro 
at de har sovnet i en klynge i 
nærheten av cornerflagget. Når 
den spanske keeperen går ut av 
målet for å se, våkner islendin-
gene plutselig og klarer å få 
ballen i mål. I finalen prøver 
Island på det samme, men 
Clooney er god på skuespill, 
så han forstår hva som holder 
på skje. I stedet for er det han 
som blir den store helten.

Dermed er det altså England 
som vinner EM for første 
gang, og ingen av oss trenger å 
se kampene på TV. Fra en øy 
til en annen er det bare å si: 
Congratulations! 

Robben har det siste året  lbragt mye  d på yogasentre i 
India. Blant annet har han bli   god på å føle seg som e   med 
ballen.

Hvem gresser hvem?Hvem gresser hvem?
Søndag barker øyas fotballspillere sammen 
på Gjøabanen. Alle lag har en ekstra kamp i 
år.  Før finregning tar de to beste lagene til 
Le Grand Final. Og kampen om de iskalde 
colaboksene. Ved likhet vil yngste lag gå 
videre.

Det meldes selvsagt strålende fotballvær. Alle spillere oppfordres 
til å ta med badetøy. Veldig kort vei fra Gjøa stadion til bade-
fasilitetene på Norda og Stranna/Vika, hvor alle er velkomne til 
bading. Voksne anbefales særskilt å stille nybadet på stadion.

Det er rekordstor deltagelse, med hele 18 lag, og det forventes 
storinnrykk av publikum, så vær tidlig ute.



Doene på Hudøy førte til forstoppelser og dårlig 
nattesøvn for fjerdeklassingene i fjor. For å unngå 
det samme i år, så har Harald Juveland gjort noen 
grep på Høgda. Dassen er pusset opp og er nå 
så trivelig at do-køene er 
lange. Hudøynytt møtte 
på Sofie Hammerø og 
Helga Hammeran fra 4A. 
De synes det er veldig 
hjemmekoselig og nyter 
hvert minutt på Høg-
da-Dassen. Det er også 
satt opp plakat av One Direction, for å vise hvilk-
en vei skiten skal. Redaksjonen er overbevist om at 
slike tiltak løsner opp forstoppelser og motiverer 
de største pysene på Høgda til å gå på do når 
naturen kaller…

Dassen på Høgda er Dassen på Høgda er 
pimpa!pimpa!

Spille  d Hjemmelag Trinn Bortelag Trinn
10:30 Fighters 7 FC Roa 5
10:40 DAB 7 Norda FC 6
10:50 Støa Madrid 5 Royal Norda 6
11:00 Superstars 7 Roa City 5
11:10 Lollipop 7 Atle  co Madrid 6
11:20 Spiders 7 Støa Gunners 5
11:30 Panda 7 Roa Sklitakling 5
11:40 Stranna-Vika FK 7 Beast FC 6
11:50 To  enham Hotspur 6 Roa Taperne 5
12:00 Norda FC 6 Fighters 7
12:10 FC Roa 5 DAB 7
12:20 Atle  co Madrid 6 Superstars 7
12:30 Roa Sklitakling 5 Støa Madrid 5
12:40 Roa City 5 Lollipop 7
12:50 Støa Gunners 5 Spiders 7
13:00 Royal Norda 6 Panda 7
13:10 Roa Taperne 5 Stranna-Vika FK 7
13:20 Beast FC 6 To  enham Hotspur 6
13:30 Fighters 7 Atle  co Madrid 6
13:40 DAB 7 Superstars 7
13:50 Støa Gunners 5 FC Roa 5
14:00 Norda FC 6 Roa Sklitakling 5
14:10 Lollipop 7 Spiders 7
14:20 Roa City 5 Royal Norda 6
14:30 Beast FC 6 Roa Taperne 5
14:40 Støa Madrid 5 To  enham Hotspur 6
14:50 Panda 7 Stranna-Vika FK 7
15:05 Finalelagene annonseres  
15:10 Finalen   
15:30 Premieutdeling   

Sekretariatet er også rekord-
stort i år.  Og mottar som 
vanlig alt av musikkønsker 
og bestikkelser med et veldig 
åpent sinn.  Det er også inn-
ført personlige straffer.  Rødt 
kort gir matchstraff  på spill-
eren, som må byttes ut med en 
annen spiller.

Sekretariatet vil aldri bli byttet ut.  Men lover ekstra premiering 
for året. Til beste skader, mål, taklinger og spesielle prestasjoner 
ellers.  Det er håp om dans på stadion underveis.

Stemningen her er inspirert av  dligere års tribuneliv på Gjøa-
banen. I år satser arrangørene på at det tar enda mer av.

Antall spillere
5. klasse:  7 + målvakt
6. klasse:  6 + målvakt
7. klasse:  5 + målvakt

Minst to av hvert kjønn 
på banen sam  dig.



Sengene er inntatt og god-
natthistorien er gjennom-
ført. Mørket har lagt seg i 
Frydenlund og Østråt. 

Men ikke lenge. I hui og hast, vekkes 
2.klassingene av bras og brom utenfor. 
Tuting. Sikkel, rykninger og fine drøm-
mer om morgendagens vannkrig legges 
til side. 
For som i fjor, og forfjor, og året før der 
og alle de andre årene her på Hudøy, 
er det en selvfølge at de yngste skal på 
sightseeing rundt øya i jakten på Den 
grønne mann, Kaptein Krok og Helga 
von Taskenspieler. Spesielt Krok, siden 
han var å se i en gummibåt langs kysten 
av øya tidligere på dagen. 

Jesper og Simen er spente og meddeler 
allerede før leggetid at de tror og håper 
de møter på Den grønne mann under 
oppholdet. 
Turen går rolig for seg. En liten stund. 
Før årets rekrutter plutselig skimter 

Taskenspieler og Vera Klumz gravende 
etter makk! 
Markeduoen virker ikke særlig fornøyde 
med selskapet som dukker opp ut av in-
tet, de graver derfor videre og ignorerer 
barna.  

Plutselig dukker Den grønne mannen 
opp, og han virker å ha det travelt der 
han nærmest spurter bak traktoren.
Like fort som han kom, forsvinner han 
inn i skogen og kamuflerer seg. 

Traktoreringen fortsetter, og da de 
ankommer Høgda står gira 4.klassinger 
med hendene fulle av popcorn. Flere av 
rekruttene glemmer tannpuss, nattesøvn 
og kveldsmaten de inntok for en liten 
stund tilbake, og popcorn-knasking blir 
et faktum. Til alles store glede!

Også Støa, Norda, Vika, Stranna og 
Bukta står klare. De eldre barna på øya 
vinker de yngre velkommen, utenifra ser 
det nesten ut som traktorene ruller med 
kongelige ombord.

Rullingen fortsetter og på venstre hånd 
dukker plutselig en gjeng med hippier 
opp. Dansende, syngende og veldig 
glade over å se en haug med barn, spiller 
de instrumenter og traller for harde livet.
Da ingenting kan bli bedre, blir det fak-
tisk det! For på høyre hånd, bak busker 
og kratt, dukker det et par pirater opp! 
Fektende og gestikulerende.

Med «Vi vil ha mer!, vi vil ha mer! 
ropende engasjert utover øya stanser 
traktorsjåføren kjøretøyet da de er til-
bake til husene sine. De fleste rekruttene 
går, overraskende nok, tilbake til sengene 
sine og takker for seg. 

Østråt-gutta Emil, Sigve og Tim er 
meget imponerte der de ligger i hver sin 
seng. 

Det hjalp å kaste ut popcorn til Den 
grønne mannen!, forteller Emil, tydelig 
begeistret. 
Sigve forteller videre: - Det var to som 
jaktet på mark også, de hadde på seg 

Rulling med Den grønne mannen

sånne rare hvite legefrakker med masse 
gris på! 

Lyset slukkes, prating blir til hvisking, 
hvisking blir til snorking.
 



I løpet av første dag på Hudøy er det obligatorisk brannøvelse på alle hus. 
Viktig fordi det faktisk kan skje noe, men mest av alt gøy, særlig på de 
husene som har ordentlig lange sklier fra sovesalene i 2. etasje og ned til 
bakken. Selv om det gikk i overkant raskt for noen av 3. klassingene på Lia 
og Sletta! Men både bamser og barn kom seg relativt trygt ned.

Brannalarm, 
bamser og barn

Poppet for andreklassingene
Klasse 4A og 4C vil gjerne at andreklassingene skal 
føle seg velkommen. - Derfor har vi poppet popkorn 
til dem forteller Rania, Ida, Ella, Sophie, Hedvig, 
Uma og Liv Runa. Denne typen overraskelser vil vi 
ha flere av på Hudøy, kommenterer Hudøy-general 
Hege. 



Her blir du bedre kjent med 
Hege som er Hudøygeneral! 
–  Hva husker du best fra Hudøy i fjor?

Fra i fjor så husker jeg aller best «camp-
en» på Østråt og Frydenlund – ALLE tel-
tene og de spente barna. Og jeg må legge 
til 7.klasse festen – den var helt KONGE. 
Og forresten – det iskalde vannet alle bar-
na badet i – og ingen voksne, tror jeg...! 

- Hvor heldig er du, og hvorfor? 
Ekstremt heldig, jeg har jo kremjobben! 
Jeg får engasjere meg i nærmiljøet, og 
har gleden av å være med Refstad skole 
til Hudøy. Til sammen nesten 800 barn 

og voksne.  Dette er unikt. Ingen andre 
skoler som gjør det samme som oss. Vi 
er superheldige, dette kommer vi alle til å 
huske hele livet. 

- Hvis du var elev på Refstad og skulle til 
Hudøy, hvilke 3 ting må du ha med deg? 
Badetøy (og badesko går som èn), kose-
dress og tannbørste. 

- Hva mener du at alle elevene på 7. 
trinn bør kunne etter at de har vært 
med på Hudøy for aller siste gang? 
Respekt og omsorg for hverandre. 

- Hva er verst, fi nne en million kroner for 
så å miste de, eller aldri ha funnet en 
million? 
Der må jeg si –finne en million kroner for 
så å miste de. 

- Tror du på spøkelser? 
JAAAAAAAAAAAAAAAAA! 

- Hvis du kunne velge å være et dyr, 

hvilket ville du vært? 
Vofsen til Helle, datteren min.... 

- Du er den nye fargen i maleskrinet, 
hvilken farge ville du vært og hvorfor?
Hmmm, ny farge... må kanskje være 
aprikos eller oliven. Aprikos fordi den er 
så frisk, og oliven fordi den er så vakker, 
gir en ro. Ellers er jeg også veldig glad i 
gult. 

- Når du blir gammel, mye mer enn du 
er nå, hva vil du fortelle barnebarna dine 
om Hudøy?
Da vil jeg fortelle om en helt fantastisk 
frodig og grønn øy, uten biler, med utedo 
og sovesal – og hundrevis av glade barn 
som var snille mot hverandre. En øy med 
mange overraskelser og spennende 
eventyr, om Kaptein Krok & Else og at 
ingen brukte mobiler eller andre tekniske 
dubeditter.  Rett og slett et eventyr for 
livet. 

Generalens siste ar

Klissvåte vannkrigere var å finne bak ethvert hushjørne på 
Hudøy bare kort tid etter at barna hadde ankommet. For 
i klasse 4A og 4C på Høgda startet vannkrigen allerede 
før bagasjen var lastet ut av traktorhengeren. Det er deilig 
å være våt på Hudøy, og særlig når det er på grunn av 
vannkanonade og ikke regn og yr!
På Roa raidet sjetteklasseguttene femteklassingene, 
Lia-barna sto i lang lang rekke ved vannkrana for å 
sikre seg ny ammunisjon til neste batalje – mens voksne 
forsøkte å trekke seg i sikkerhet.

Våt krigføring over hele øyaVåt krigføring over hele øya



Ref. Kroks tagging: På Bukta ble det første bevis på Kroks skremselsforsøk 
funnet på døra  l soverommet, men Hanna, Matea, Elisabeth og Maren lar 
seg ikke skremme!

 

ren lar

Alexandra, Kayla og Gørli fra Norda 
har funnet den offisielle gravplassen 
for småfugler, rett ved Vesta. Her 
viser de fram bilder av de inntørka 
fugle-skjelettene i tilfelle noen ivrige 
ornitologer kan hjelpe med arts-
bestemmelse.
FOR ØVRIG BLIR KAYLA 12 ÅR 
på søndag! Hudøynytt gratulerer.

Skjærgårdsdoktorene
Når hele Refstad skole er på tur, er det fi nt 
å vite at vi har med et helseteam dersom 
noen skulle skade seg eller bli syk. I år er 
det to leger og en helsesøster som sykler 
øya rundt for å hjelpe til dersom noe skulle 
skje. For sjette året på rad er doktor Møyfrid 
Kjøllesdal med på øya for å plastre, trøste og 
sjekke at alle er friske og har det bra.
- Heldigvis er de fl este friske som fi sker 
mens de er på øya. Men det er enkelte 
ting som går igjen når jeg sykler rundt på 
husene, forteller Møyfrid.
Det ene er kutt under beina som barna får 
når de bader og tråkker på skarpe skjell. Er 
det varmt i været og mye bading blir det 
ofte mye av dette.
- Bruk badesko! Så slipper du å få kutt og 
kanskje infeksjon i kuttene, sier Møyfrid. 
Myggstikk og allergi er også en klassiker. 
Her må både voksne og barn skjerpe seg og 
huske å smøre seg inn – med både mygg-
middel og solkrem. Doktor Møyfrid får også 
ofte mye å gjøre når fotballkampene starter 
– og det kan gå i overkant hardt for seg på 
banen.
- Og så er det noen overivrige pappaer som 
sykler til Hudøy. Der har vi fått noen skader, 
sier doktoren.

Doktor Møyfrid tar en liten sjekk på doktor Son-
dre. Helseansvarlig Marne overvåker det hele.

Møyfrid 99 59 37 60

Sondre 99 64 74 76

Marne 95 22 76 45

Sykt viktig
infoinfo
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Julie på Bukta måtte 
vente sykt lenge på 
bagasjen som nektet å 
nærme seg kjærlighets-
stien.
August var nesten i 
seng da han fikk sin 
bag. Heldigvis for han 
dukket den opp før 
hjemreise.

Disse jentene fra Høgda hoppet ikke 
mindre enn 20 ganger fra brygga da de 
besøkte Norda. Vannet var ikke direkte 

-

-

-

Hudøynytt takker Ricoh 
for lån av printer, som er 
grunnen til at du sitter og 
leser dette på papir.

Jonas på Roa vippet ballen 438 ganger 
utenfor redaksjonen. Hans personlige 
rekord er på over 2000. Simen fra Roa og 
Jenny fra Støa står i bakgrunnen og 
beundrer. 


