
Eneste avisa uten leggetid og faste arbeidstider. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 20. Kr 0,-

2

Vi i Hudøynytt våknet lørdag opp til 
noe skikkelig rart. På et hemmelig 
sted her ute på Hudøy fant vi spor  
etter romvesener i form av kornsirkler.

>> Les mer i Hudøynytt+

>> Les mer på side 6

+

HUDØYNYTT + ABONNEMENT
Pris
1 artikkel: 2 kanelboller og 1 high five.
1 uke: 25 kanelboller, 2 high five og en klem. 
1 måned: 100 kanelboller, 1 high ten og en
lang god bamseklem.

Happy
Birthday

Mystisk pirat utgir seg for å være Kaptein Krok? Hvem møtte 
egentlig barna fra Refstad skole da de ankom Hudøy?

Var det Krok? Var det en gammel Krok? En ny Krok? Moren 
til Krok eller broren til Krok? Førstereisungene mente bestemt 
at han hadde kortere skjegg og designer frakk fra Gukki!

12 baksida

Det forventes pent, skiftende skydekke 
og krabbefiske i øst, hummer og kanari  
i vest. Se opp for flere baller i luften med 
heiarop, spesielt på innlandet. Det kan 
forekomme en del synging utover dagen 
i lokale strøk og i grense-traktene innafor, 
med bølgehøyder som overgår det som er 
normalt på denne tiden. Vanntempera-
turen er målt til 21 grader, såpass varmt at 
barn over 30 også kan dyppe stortær og 
andre kroppsdeler i vannet uten fare for 
å bestille sydentur. Mulighet for lett regn 
mot kvelden.

Sterk inspirert av noen raringer på radio vil vi hver dag presentere et dilemma eller to 
for dere i Hudøynytt. I et dilemma må man velge mellom to teite ting, to megakule ting 
eller en teit og en bra greie. Vi anbefaler alle å starte dagen rundt frokostbordet med 
god diskusjon rundt dagens dilemma. Hva velger du?

• Ville du tråkket over for hvert skritt du tok resten av livet eller få en fiskekrok i øyet hver 
torsdag resten av livet.
• Ville du alltid måtte ha mobilen i laderen eller alltid måtte gå på do på nærmeste 
bensinstasjon resten av livet.
• Gått med sandaler hele vinteren eller solt deg med boblejakke hele sommeren.
• Ville du blitt grønn i fjeset hver gang du spiser sjokolade eller prompe en gang 
hvert 5. skritt annenhver dag.
• Alltid hviske eller alltid rope.

Denne våren har vi i Sør-Norge opplevd 
en ekstrem tørke. Bøndene frykter at 
avlingene blir dårlige og alle må spare 
på vannet. Tørken har nå også nådd 
redaksjonen i Hudøynytt. Redaktør 
Aranya Rusli sier i en uttalelse at hun 
bare kan beklage at humoren i årets 
avis er blitt enda tørrere.

VÆRMELDING 
SØNDAG 

1. Gå til en voksen å si du er allergisk 
mot sand (gråt en skvett).

2. Finn en gjørmegrop og vass  
igjennom denne.

3. Ta med madrass og dyne, legg deg 
på fotballbanen og bli der til onsdag.

4. Ta på deg sko.

5. Sett protesen i oppvaskmaskinen.



Vår høyt respekterte general Arne Jan tok i dag et viktig valg for å 
gjøre dagene på Hudøy enda bedre for alle barn og voksne. Det har 
i de siste årene vært en økende trend at de voksne sitter med nesa 
godt oppe i mobilskjermen når de heller kunne ha vært med på en 
vannkrig. Derfor tok Arne Jan en siste telefon inn til land hvor han 

ga beskjed til kjente og ukjente om at nå vil han være utilgjengelig  
i 5 dager. Deretter tok han et godt tak i telefonen og hev den på 
sjøen. Oppfordringen går nå videre til alle voksne som har brukt opp 
skjermtiden sin om å gjøre det samme. Eventuelt legge telefonen 
i sekken til dere reiser hjem.

Fotballen har Ada Hegerberg og Lionell Messi, musikken har 
Arja Saijonmaa og Bjarne Brøndbo, barna på Refstad har 
Hudøy. Men bak alle store stjerner og hendelser finnes det et 
hav av ukjente hverdagshelter. Fotballstjernene har trenere 
og assistenter, og musikken har managere og korister. Hudøy’s 
ukjente helter er Transportgruppa og alle andre voksne som 
gjør en innsats for store og små.

Når alle dere barn kommer ut til vår vakre ferieperle, er bagene 
plassert pent utenfor koloniene og kjøkkenet er full av de herligste 
retter. Hvordan kan dette ha seg spør du kanskje? Svaret ligger hos 
den alltid blide og trivelige gjengen som elsker lyden av traktor og 
tunge løft. Døgnet rundt bæres det og legges til rette for at alle skal 
få et så fint opphold som overhodet mulig.

Ca 7000000 gram med mat stablet på paller kjøres med lastebil ned 
til bryggen, løftes om bord i båten før det blir transportert ut og 

plassert pent inne på kjøkkenet i kolonien du bor på. Det er denne 
innsatsen som gjør at du kan starte hver eneste dag her ute med et 
stort glass saft og en brødskive med sjokoladepålegg. 

Det er ikke bare mat som fraktes ned til vårt elskede ferieparadis. 
Fulle aktivitetskasser, nye madrasser, musikkinstrumenter, sykler 
og mye mye mye mye mer transporteres rundt på øye i en feiende 
fart uten at vi merker så mye til det. Alle er glad i barna sine, men 
Hudøynytt er sikre på at ingen er så glad i barna sine som foreldrene 
på Refstad skole. For det som skjer her ute kan ikke være noe annet 
enn ekte kjærlighet.

Noen ganger kan heltene fra transporten bli litt slitne. Hudøynytt 
oppfordrer derfor alle barn til å rope et høyt hurra hvis det ser en 
sliten voksen bærende på noe tungt. Husk at de gjør dette for dere!!

3Hudøymagi2 Det oppnås ikke kontakt med mobilabonnenten

OPPFORDRING FRA GENERALEN

Noe av det vakreste man ser på Hudøy, “Arbeidshester i solnedgang”

Tonnevis av mat ankom brygga 
fredag morgen, og ble plassert 
rundt i koloniene av transportens 
kvinner og menn.

Kreya som bor på Norda var kjempetøff og modig da 
hun fikk sydd 4 sting i dag etter en toppidrettsskade 
på fjærballbanen.

DAGENS 
TØFFESTE!

VELKOMMEN!

Som om det ikke var nok at du skulle være borte fra mamma, 
pappa og din egen seng… Så mister du kosedyret ditt i tillegg!  
I vannet!! 

Men snartenkte transport- og redningsarbeidere tok i bruk tredjegener-
asjons redningsutstyr og reddet vesle «Snuffe» fra den sikre druknings-
død. Vi vet ikke hvem som savner «Snuffe», og heller ikke om det er 
det hun heter – hun responderer dårlig på innkalling, sier Espen «Red 
Adair» Redningsbøyen.



4 Nyheter fra øya! Grønne nyheter 5

Nytt av året er at vi i Hudøynytt  
har bestemt oss for å bli ordentlig 
journalister på ekte. Denne en- 
dringen fører til at vi ikke bare skal 
skrive om kos og klemz. Det er 
slutt på at vi bare skriver om sol-
skinnshistorier og flott gjærbakst. 
Vi har nemlig bestemt oss for å 
endre samfunnet til det bedre 
ved å avdekke sjokkerende histo-
rier fra rundt omkring i verden. 

I dag blåses Hudøys prestisjefulle 
fotballturnering i gang. 

Været blir bra og kampene spilles 
mellom to lavtrykk!
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1030 Roa FC Norda Frankrike
1040 Roa City Norda Spania
1050 Roa Tigers Stranda Sharks
1100 Støa Haukene Stranda Tigers
1110 Norda Argentina Stranda Rangers
1120 Norda Brasil Stranda Predators
1130 Norda Tyskland Stranda Killers

1145 Roa FC Stranda Rangers
1155 Roa City Stranda Predators
1205 Roa Tigers Norda Argentina
1215 Støa Haukene Norda Brasil
1225 Norda Frankrike Stranda Sharks
1235 Norda Spania Stranda Killers
1245 Norda Tyskland Stranda Tigers

1300 Roa FC Roa City
1310 Roa Tigers Støa Haukene
1320 Norda Argentina Norda Brasil
1330 Norda Tyskland Norda Spania
1340 Norda Frankrike Stranda Killers
1350 Stranda Sharks Stranda Rangers
1400 Stranda Predators Stranda Tigers

1420 Annonsering av semifinalister
1430 Semifinale 1
1440 Semifinale 2
1500 Finale
1450 Semifinale 2
1510 Finale

Det mest naturlige hadde vært å avdekke problemer i vår egen 
by Oslo. Men etter en kjapp telefonsamtale til Kongen fant vi 
ut at vi måtte utvide horisonten. Hans Majestet kunne nemlig 
fortelle oss at han daglig står ute på slottsbalkongen, og derfra 
kan han se at alt bare er fryd og gammen i hovedstaden.

Hudøynytt dro derfor videre til vårt naboland Bergen. Og 
der tok det ikke lang tid før vi oppdaget sjokkerende ting 
som har blitt skjult for resten av verden. Det viser seg nem-
lig at mange av trærne i Bergen har blitt veldig forkjølet. Det 
er ikke et tre i byen der borte som ikke er sykt. Kvaen renner 
og trærne har det ikke bra. Bergens ordfører Thorvald  
Menningen nekter, men da vi påpeker alle trærne i sentrum 
av byen har på seg skjerf klarer han ikke å holde historien 
tilbake lenger. Vestlendinger har aldri vært noe særlig gode 
på kunst sier Menningen, så vi har bare sagt at det er ab-
strakt kunst gitt til byen av den finske kunstneren Carlos 
Rettovrangojärvi. Byens befolkning synes det er kjempefint. 

De er skikkelig megaduster og har ikke skjønt noen ting 
klukkler gode gamle Thorvald. 

Men nå som vår rimelig flinke, men godtesjuke, redaksjon 
har avslørt Bergensordføreren, lover de å rydde opp i prob-
lemet. Vi skal vanne trærne med hostesaft over sommeren, 
hvis det ikke hjelper lover vi bygge hus over alle trærne. 
Det siste er nok den mest trolig løsningen da det ikke er 
lett for noe eller noen å holde seg friske i det plaskeværet 
som vanligvis preger vårt naboland. Siste utvei blir å fjerne 
alle trær i dette regnfulle landet bak de sju fjell. Men dette 
håper vi virkelig ikke skjer da Bergen både vil bli en grå og 
trist by full av CO2 med stort sett grått og trist vær. Og det  
er jo bare trist.

Hudøynytt ønsker Bergen lykke til og håper at vi slipper å se 
syke trær neste gang vi tar turen vestover.

Støa imponerte i brannøvelsen med å komme seg ut på mindre 
enn 2 minutter etter at brannalarmen gikk!!!



6 Piratnytt

Har Kaptein Krok gjemt seg på Hudøy?! Har han 
likevel ikke druknet i det Tullinesiske hav?!

Elever ved Refstad skole skal ha observert kaptein Krok i en 
båt utenfor Hudøy. Hudøynytt har intervjuet Tullidor Vås fra 
teatertruppen Tant & Fjas: «Dette er bare tant og fjas. Elevene 
har antagelig spist for mye kjeks på bussen og sett syner. El-
ler smuler. Eller drømt. Eller så er det kanskje han som spiller 
kapteinen Svartskjegg i stykket vårt som har tatt seg en tur til 
land for å kjøpe mer saft». Hudøynytt spurte skuespilleren, og 
han svarte bare: «Nei. Aldri. Jeg har ligget og lest manus til 
stykket vårt i hele dag, så det var ikke meg». Dermed er det 
fremdeles et mysterium. Er Krok borte, eller ikke ...? 

Redaksjonen tror som vanlig at de har funnet svaret og me-
ner å ha sikre piratkilder på at piraten observert ved Refstad-
barnas ankomst i går allikevel ikke er den forsvunne Kaptein 
Krok. Det vil si – han er kaptein Krok, men ikke DEN ka-
ptein Krok. Altså den forsvunne. Det viser seg å være Fiske 
Krok, også kalt Abu - en fjern stebror av den onde kaptein 
Krok. I kaptein Kroks fravær (altså «vår» kaptein Krok), har 
Abu sett sitt snitt til å gjøre et forsøk på å overta tronen (eller 
båten da). Man vet ikke mye om «Abu», men Redaksjonen 
har bragt på det rene at han har ferskvannsskippereksamen 
fra Rovanjemi og har seilt på 999 av 1000 sjøer i Finland. 
Han har med seg mannskap fra Trampolineskipperskolen i 
Åbo, fetterne Sofa, Skamme og Kose Krok.

Piratene på øya lurer på om det finnes en Krok å stole på??

Disse bestevennene  
fant et brev fra 1933.  
 
Vi tror dette er det  
første kjærlighetsbrevet 
til Else fra Kaptein Krok..

Ryktene gikk tidlig om at traktoren hadde punktert. Hva 
skjer nå? Blir vi vekket eller ikke. Tror Vi På at traktoren  
er ødelagt? Er det en grønn mann? 

Nei, vi må legge oss å sove...men det er ikke like lett. 
Noen få barn klarte å sovne men de fleste var våkne  
da traktorne kom tutende inn. 

Jammen fikk vi se både den grønne mannen og Kaptein 
Krok som lusket i buskene. 

Sofie, Amin, Lars, Zaviar og Henrik fra Østråt kom til reaksjonen og 
lurte på hvorfor vi hadde skrevet i HudøyNytt at Kaptein Krok var 
borte når de hadde sett ham i båt utenfor Hudøy. Vi ba dem følge 
med i avisen – se dagens hovednyhet.



8 9Fra tipstelefonen: 91 92 21 80

Bading på 
Norda!

Vika hopper i havet 
fra ny brygge!

Transportprinsessene på erten!

Gutta hjelper de voksne på Stranna/
Vika, det kan vi like!

SEKKEANSVAR
Guttaboys på Støa tok ansvar og bar slitne voksne sine sekker 
- og jammen fikk trøtte kompiser hjelp. Vi voksne på Støa liker 
den nye gode “gjerningskulturen” og ser frem til late dager 
og til å se på barn som jobber.

Smilende sjåfør!

Øyevind

Strannajentene Letty og Frida

Jentene på 7. trinn tar 
vare på de voksne

Fra tipstelefonen: 91 92 21 80



10 Hilsen fra de eldste

Jeg gleder meg til godteribord, fotballturnering, oliaden 
og grilling.

Mitt beste minne er vannkrigen i 2.klasse.

Til de som skal til Hudøy for første gang - husk å bade, 
ha vannkrig og vær med på så mye som mulig!

Jeg gleder meg til bading og 7. klasse festen.

Mitt beste minne er da vi ble vekket av traktoren “mitt på 
natta” (kl 22 på kvelden) i 2. klasse. 

Til de som skal til Hudøy for første gang - ha det moro, gjør 
mest mulig ute! 

Transportgruppa klagde over for lette 
bagger, og bestemte seg for å løfte all 
bagasjen etter HODE, SKULDER, KNE 
OG TÅ, KNE OG TÅ-PRINSIPPET.

Jeg gleder meg mest til festen, og at vi skal døgne. 
Jeg gleder meg også til at hele 7. trinn skal bo på samme hus. 
Jeg gleder meg egentlig til alt sammen!

Gleder meg mest til 7. trinns festen. Musikk, dans 
og alle damene. Og ha det gøy med venner siste 
gang på Hudøy. 

Beste minne: festen i fjor med 7. trinn, det var bra 
stemning og de tok oss skikkelig bra i mot. Sang-
konkurransen på 5. Trinn når vi kom på 2. plass 
var kult. Det er så mange gode minner at det er 
vanskelig å velge.

#Ida 7B

#Emma 7D

#June 7D

#Mustafa 7C

#Petter 7A

#Theodor 7A

Pimp up the volume 11

Gleder seg mest til 7. trinns festen. Tar døgninga som det kommer. Godteri-
bord er fortsatt noe å glede seg til. Og være med venner og ha vannkrig. 

Beste minne: første vannkrigen på Hudøy! Oliaden i fjor var gøy

Gleder seg mest til Oliaden. Særlig Spindelvev og 
bygge båt. Og så gleder jeg meg selvfølgelig til  
festen, og være våken lenge og få danse. 

Beste minne: Traktorturen i 2. klasse, når vi ble vekket 
og kjørt rundt. Og i 5 klasse når vi fikk våre med på 
Store-Oliaden for første gang. Særlig gjørmestokken. 
Jeg tror jeg kom meg over.

Pimpa do på Høgda

Pimpa do på Frydenlund

Discodo på Sletta




