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5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 21. Kr 0,–
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Himmelen gråt
						 av glede
Astrid og generalen var våte og kalde da de

spent ventet på bryggen for å ta imot elever

fra Refstad skole lørdag morgen. Det ble fort
varme til langt inn i hjerteroten da kremen
av ungdom fra Oslo’s beste østkant kom
med smil om munnen og løstsittende
latter med båten over fra Budal.

Tipstelefonen

940 53 580

tips@hudoynytt.no
Har du tips til Hudøynytt?
Send oss bilder innen kl 14.
Husk å skrive hvem som
er med på bildet, navn og
klasse.
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VELKOMMEN!

Refstad skole
inntar Hudøy!
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VELKOMMEN!
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Kaptein Krok
har stjålet
sjokoladepengene

Alle sjokoladepengene som har blitt utdelt er nå
stjålet. Overvåkningskameraene viser at det er
Kaptein Krok som har stjålet pengene, men vi vet
ikke hvor han har gjemt dem.
Nå må vi ha deres hjelp. Du som leser dette kan lete etter spor.
Politibetjent Kristian Klabb og Beate Babb i Enfold Politidistrikt
har allerede begynt etterforskningen. I en kommentar sier Klabb
følgende:
– Vi håper alle barna kan kikke etter rester av sjokoladepengene.
Det er mulig at Kaptein Krok har falt for fristelsen det vil være å
spise noen.
Skulle du komme over noen rester eller andre spor fra tyveriet
så tips redaksjonen. Vi lover å sende videre de gode tipsene etter
at vi etterforsker dem selv. Selvfølgelig nok vil vi ha saken først
om det skulle være slik at Krok har gjemt dem et sted som gjør at
noen av oss i redaksjonen kan «redde» dem.
Vi har klart å få noen tips om at det kan være lurt å lete på ryddige
rom.
– Det er absolutt ikke et triks for å få barna til å rydde rommene,
sier Beate Babb.

4

KJÆRLIGHET

AV FRIDA, SARA OG JUNA

Det mystiske
kjæresteparet
Det er en varm og solfull dag og Refstadbarna er på Hudøy for 22. gangen, år 2020.
Klokka er 8 på en tirsdagsmorgen og alle barna på Roa koser seg med sjokadebrødskivene sine.
Astrid kommer innom frokosten og gir alle en god morgen-klem.

P

Plutselig dukker Martin Martine, Mads Hummelsnurr
og Thomas Toget opp. De er innom Hudøy for å gi
alle 5. klassingene alt tøyet som har vært glemt igjen
på REA siden 4. klasse. Hanna er som alltid med på
Hudøyturene og stikker også innom Roa for å hilse på gamle
kjente. Hun synes vi har blitt veldig høye. Frida, Sara og Juna
spør Hanna om hun har lyst å bli med dem på en tur. De har
veldig lyst å danse Macarena på brygga når besøksbarna
kommer. Det er en god ide, sier Hanna, hun vil gjerne danse
floss, og sier hun har øvd siden 2018 og endelig sitter den.
Når vi kommer ned på brygga møter vi rektor Magnus, som
har på seg en blå treningsjakke med Korsvoll på ryggen. Han er
superstressa, svett og prater på inn- og utpust. Det er nesten

umulig å skjønne hva han sier. Men til slutt skjønner jentene
hva han mener. Han mangler 3 spillere på laget han trener,
og eneste stedet han vet det er barn er på Hudøy. Han har
derfor kommet hit for å hente 3 09-jenter som han skal ha med
tilbake til Oslo. Korsvoll skal møte Årvoll i superfinalen og han
nekter å tape for dem. Nå har de trent i over 4 år, og dette skal
de vinne!

F

rida, Sara og Juna nekter å bli med rektor,
de vil være på Hudøy og spille fotball mot
pappaene, og har allerede lagt en
god plan på hvordan pappene skal
slås. Det hjelper ikke å kunne masse
om hverken Liverpool eller Rosenborg,
her skal det bli andre boller.
Men det hjelper ikke hvor mye jentene
nekter, Rektor Magnus truer med sin store
skje, nei, bare se og kom av sted. Rektor er helt
rød i ansiktet og svetten spruter, og sier til
Frida, Sara og Juna at de skal få 100 kr hver,
godteribord hver dag og gratis Hudøy de
neste 2 årene. «Nei, nei og atter nei»
sier jentene, «vi vil være her!». Hanna
bestemmer seg for å løpe og hente Astrid. Rektor tenker
kjapt, og han vet at han er sterk. I det Hanna løper, tar rektor
en under hver arm og en på skulderen og løper alt han kan

KJÆRLIGHET

til båten. «Kjør, kjør din dumme båt» skriker han og
plutselig klarer han å få start på båten og setter av sted.
Men bak en grønn busk bak
båthuset står det en mann som
har sett alt. Det er den grønne
mannen! Han finner ankeret
til Kaptein Krok og får kastet
det mot båten og får akkurat
et feste. Når Astrid og
Hanna kommer ser de
den grønne mannen dra
båten inn mot land igjen.
Den grønne mannen har
superkrefter, og Astrid og
Hanna ser at han svetter
seigt og selvlysende grønt
slim. Astrid og Hanna
roper alt de kan etter mer
hjelp, og nå kommer også
Martin, Martine, Mads
Hummelsnurr og Thomas
Toget på brygga for å hjelpe
og dra inn båten. De klarer
det! Og Frida, Sara og Juna
blir så glade at de gir bort alt
godteriet de har samlet fra

godteribordet til de som har jobbet
så hardt. Hanna henter et håndkle og
tørker bort det seige og selvlysende
grønne svette slimet i pannen på den
grønne mannen. Hanna er helt mo i
knærne og sier «tuuuusen takk, du
er den sterkeste, kuleste, søteste og
grønneste mannen jeg noen gang
har møtt». Plutselig ser alle at den
grønne mannen sine øyne fyller seg
med tårer, og de er faktisk blå! Han
har nemlig vært avstandsforelsket i
Hanna siden 2016 og nå klarer han å
si til Hanna «kom, så går vi en tur på
kjærlighetsstien og setter oss på JAbenken. Sett deg på benken og si Ja til
alt jeg sier». Den grønne mannen sier:
«Do you want to be my girlfriend?»
«Jaaaaa», roper Hanna.

H

anna bestemmer seg for
å flytte sammen med den
grønne mannen inn i
det hule treet og de får 3
lysegrønne unger som de kaller Peter
Pan, Grinchen og 7-up og lever
lykkelig i alle sine dager.
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NYHETER FRA ØYA!

Traktor er tøft lover
motorvei til Hudøy
Det er ingen tvil om at kampen for veier over alt, og alt over veier
har sine sterke forkjempere. Roy og hans kompanjong lover at
asfalteringen starter allerede på mandag morgen.
– Det er viktig at ingen barn beveger seg i området rundt husene
Lia, Bukta, Norda og Østråt, samt i nærheten av Frydenlund, Lia,
Roa, Åsly, Høgda og Støa. Det vil i tillegg være arbeid på og rundt
Stranna og Vika.

I dag blåses Hudøys prestisjefulle
fotballturnering i gang.
Været blir bra og kampene spilles
mellom to lavtrykk!

GEB (Grønt er Best) lover demonstrasjoner og har allerede
rekruttert den grønne mannen for å lenke seg
fast til trær, skog og mark.
– Hvis det ikke bli bompenger minst
ni steder på øya så skal vi stoppe det
hele, sier den grønne mannen fra
treet sitt.

Tid
10:30

Hjemmelag
Roa Tigers

10:40
10:50

Roa Dogs
Roa Pumas

11:00
11:10
11:20
11:30

11:50

Støa Stars
Støa Warriors
Støa Heroes
Norda Haunted
Timerwolves
Norda Desert
String-rays
Norda Stealth Dragons

12:05
12:15
12:25
12:35

Roa Tigers
Roa Dogs
Roa Pumas
Støa Stars

12:45

Støa Warriors

12:55
13:05
13:15
13:25

Støa Heroes
Norda Kroks Night Hawks
Norda Pirate Overloards
Stranda/Vika USA

13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30

Roa Tigers
Roa Dogs
Roa Pumas
Norda Haunted
Timerwolves
Norda Stealth Dragons
Stranda/Vika Nederland

14:40
14:50
15:00

Norda Blåsjegg Vipers
Norda Pirate Overloards
Stranda/Vika England

15:20
15:25
15:35
15:50

ANNONSERING AV SEMIFINALER
semifinale 1
semifinale 2
finale

11:40

Fant du feil
en
i forrige num
mer
av Hudøynø
ytt?

Jeg heter Helene og

går i

6B!

Bortelag
Norda Kroks Night
Hawks
Norda Blåsjegg Vipers
Norda Pirate
Overloards
Stranda/Vika Norge
Stranda/Vika Tyskland
Stranda/Vika Frankrike
Stranda/Vika England
Stranda/Vika USA
Stranda/Vika
Nederland
Stranda/Vika Norge
Stranda/Vika Tyskland
Stranda/Vika Frankrike
Norda Haunted Timerwolves
Norda Desert Stringrays
Norda Stealth Dragons
Norda Blåsjegg Vipers
Stranda/Vika England
Stranda/Vika
Nederland
Støa Heroes
Støa Warriors
Støa Stars
Norda Desert
String-rays
Stranda/Vika USA
Norda Kroks Night
Hawks
Stranda/Vika Tyskland
Stranda/Vika Norge
Stranda/Vika Frankrike

FØLG MED - HVA SKJER…?

Første natt på Hudøy
Del 2: 2019

Det var 13 år siden Tom hadde vært på Hudøy. Han glemte aldri den
første natten der, eller fort natt som han sa siden han da som nå slet
med å si s. Utrolig mye hadde skjedd siden den gangen, men ingen
av de fire hadde snakket om hva som hadde skjedd den gangen.
Natten som forandret ALT.
Nå var han der som voksen fra REA,
aktivitetsskolen. Sammen med Line, som
også hadde begynt å jobbe på Rea. Line
Lindstad, som hun het. Det var lettere å
innrømme at han fortsatt var forelsket
nå, enn å innrømme at han hadde vært
det da. Lettere, men ikke lett.
De snakket ikke om natten. Markus
hadde de ikke sett siden han skiftet skole
høsten etter, og ingen visste helt hva
som hadde skjedd med Astrid. Noen sa
at foreldrene hennes hadde tatt henne
med til USA, men ingen visste helt. Tom
hadde ansvaret for Bukta, Astrid var på
Støa. De var veldig glade for at de slapp å
være på Sletta, men ingen av dem sa noe
om hvorfor. Ingen ville tro på dem likevel.
Av en eller annen grunn havnet de på
båten over sammen. Tom hadde ansvar
for andreklasse, Line for fjerde, så de
snakket vanligvis ikke så mye sammen.

– Hei, sa Line da Tom fikk slengt både seg
selv og sekken om bord i båten.
– Hei, svarte Tom så kult han kunne
klare. Det var ikke kult i det hele tatt.
Elevene rundt ham fniste. Alle skjønte at
Tom var forelsket i Line. Det var omtrent
like enkelt å skjønne som mattestykkene
til vikarlærerne de hadde.
– Hvor skal dere bo? Line ignorerte
fnisingen. Hadde noen av elevene skjønt
noe som helst av hvordan unge voksne
fungerte hadde de visst at hun var like
forelsket i Tom som han var i henne.
– Ikke Sletta, sa Tom før han skjønte hva
han hadde gjort.
Line så bort. Prøvde å skjule ansikts
uttrykket som kunne avsløre altfor
mye. Hun kikket over på båten som lå
ved siden av. En slags luksusbåt med
svartkledde folk som stod rundt omkring.
En rikingbåt med livvakter, tenkte Line.
Så fikk hun et sjokk som var større enn
da tanten hennes hadde oppdaget at hun

hadde sendt alle Snapchatmeldingene
hun hadde skrevet som stories. På båten
var det noen som så utrolig kjent ut. Et
smil hun kjente så utrolig godt fra før. Det
måtte være Astrid. Kunne ikke være noen
andre. Ingen andre smilte slik.
Akkurat idet hun skulle til
å rope startet båten hun satt
i på veien over til øya. Line
rakk så vidt å kikke ned på
båtens navn før de var av
gårde. Stjerneposen.
Hun snudde seg mot Tom.
– Så du det?
Tom så på henne med et blikk fullt av like
mange spørsmålstegn som en lærer har
hvis man prøver å forklare TikTok. Ikke
fordi hun hadde spurt. Han pekte mot
bryggen.
Der på bryggen, mellom en haug med
bokser, stod en mann som så ut som han
var omtrent så gammel som dem. En
mann de begge så hvem var. Det var ingen
tvil. Det måtte være Markus.
Line ristet på hodet, og satte seg ned.
Hva gjorde Astrid og Markus her nå? Så
mange år etter den ville natten hvor alt
ble forandret, hun fikk sitt første kyss og
hvor de så den store hemmeligheten de
aldri kunne snakke om?
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KURIOSA

Hva er
dette?

HVOR ELLER HVA
ER DETTE?
Dette bildet er tatt et eller annet
sted på Hudøy. Klarer du å se eller
gjette hva dette er? Svaret kommer i
morgendagens Hudønytt.

Vi i Hudøynytt fortsetter å vise
frem høyteknologi fra deres foreldre var unge,
og spør: hva er dette bilde av?
ALTERNATIV A: Det er et bærbart kjøleskap som ble brukt på
80 tallet når barnefamilier ikke hadde råd til å fly til syden,
men måtte tilbringe feriene på campingtur.
ALTERNATIV B: Dette er en såkalt Moviebox. Et apparat du fikk
leie på videobutikker sammen med en film hvis du skulle se
på film med venner.

I mangel av mistede
melketenner sto Aliza, 6B, på
Norda fram og knakk fortanna!
Sent lørdag kveld dro hun modig
på land for å fikse tanngarden.
Hudøynytt ønsker lykke til!

ALTERNATIV C: I 1979 var det mangel på murstein i Norge, og
landets karateklubber gikk tom for murstein til å slå på. Det var da en
oppfinner fra Valdres kom opp med denne geniale maskinen. Ved å
trykke på den blå knappen spratt det opp en del som karateutøvere
skulle slå ned igjen i maskinen med et velrettet Yamashita-slag.

GÅRSDAGENS LØSNING: ALTERNATIV C Dette er en såkalt kassett.
SPØRSMÅL

EN SNAPCHAT MED DE FØRSTEREISENDE

1. Hva har du hørt om Hudøy? 2. Hva gleder du deg til? 3. Hva tar du med deg på en øde øy?

Edvard, 2B
Amelie, 2B
1. Hvis man mister en tann så
får man en grønn seigmann
av grønnmannen.
2. At være på båten og at få
godteri fra godteribordet.
Gleder meg til å bade og ha
vannkrig.
3. Telefon hvis jeg skal ringe
mamma.

Lise, 2C
1. Jeg vet at det er en øy. Jeg
vet at man får godteribord
og kan bade
2. Vi kan bade! At vi får
godteribord! Gleder meg til
å sove på samme rom som
vennene mine
3. Mat, bamser, iPad, godteri
og tørkepapir

1. At man ser den grønne
mannen i døra. Og at
man ser kaptein Krok
før man kommer til
Hudøy og han prøver å
skyte på oss med latekanoner. Og det høres
veldig gøy ut. Også tar
man to busser og én båt?
Eller var det én buss og
én båt? Og, Hudøy er
ikke laget av hud!

2. At jeg får kjøre traktor,
også gleder jeg meg til
å synge. Også er det
godteribord.
3. Mat for livet... eh, nei, en
fiskestang. Også tar jeg
med litt snacks... Mellombar. Gatorade. Også
tar jeg kanskje med en
venn. Og en stor koffert!

NYE FOTBALLREGLER

Nye fotballregler
testes på Hudøy først
Som alle vet har den internasjonale fotball
organisasjonen, FIFA, laget nye fotballregler. Disse
reglene skal brukes i de store seriene fra høsten av,
men de testes først ut andre steder. Ett av stedene
hvor reglene skal testes er på Hudøy. Vi har fått
fatt i reglene, og har laget en oversikt
over de viktigste.

1.	For hvert mål et lag scorer så må
laget fjerne en spiller fra laget. Det er
dommeren som velger hvilken spiller det er.
2.	Hvis en ball kommer nær en hånd er det
alltid straffespark.
3.	Innkast skal derfor ikke lenger tas med
hendene, og skifter navn til inn-nikking.
Hvis ballen går ut på høyre sidelinje for
det laget som er i angrep må ballen nikkes
inn til motspiller som er vendt mot eget
mål.
4.	Straffespark skal ikke lenger tas på
sekstenmeteren, men fra midtbanen på
åpent mål.
5.	Det er ikke lov til å spille med caps. Hvis
det er sol er det lov å bruke bind for
øynene.
6.	Alle fotballsko må være rosa. Unntak er i
finaler. Der kan fotballskoene også være
grønne.

7.	Hvis spillere på samme
lag er i slekt har de ikke
lov til å sende pasninger til
hverandre med beina. Det er lov å nikke.
8.	Sentrer man bakover på banen får det
andre laget frispark hvis sentringen er
over 15 meter lang. Hvis det er over 30
meter får det andre laget automatisk ett
mål.
9.	Om et av lagene scorer mer enn ti mål i en
omgang blir kampen automatisk ferdig, og
resultatet settes til 1-1.
10.	Hvis en dommer mener at lagene før
kampen er feige så kan hun flytte spillere
fra et lag til et annet.
11.	Målvakter har ikke lov til å kaste ballen
til den beste spilleren på eget lag. Hvis det
skjer blir det offside.

9

10

BADING!!!!

Vått på land
og i vann

David
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MATANMELDELSE/DILEMMAS
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1) Hvordan er atmosfæren? 2) Hvordan er servicen? 3) Hvordan er smaken på maten? 4) Hvordan er maten presentert?

DAGENS
BESTE
MAT!!

ROA

LIA
1) Atmosfæren var fin, og naturen gjør det koselig.
2) Servicen er bra. De voksne var flinke.
3) Maten var veldig god. Smaken var perfekt.
4) Presentasjonen vet vi ikke noe om siden de hadde begynt
før vi kom.

Anna og Nora

– Synes ikke de voksne fortjener noen kanelboller.
De ville ha de selv.

1) Det er en hyggelig og koselig atmosfære, men litt bråkete
innimellom.
2) Det er en veldig superbra service
3) Det smaker veldig godt, men det er litt vanlig mat
4) Helt grei metode for presentasjon, ekstra fint at man kan ta så
mye ketchup og løk man vil.

Tuva

Selina
Eline

Sophie

Sofie

Naija

(5B),
(5D),
(5B),
(5B),
(5B) ble unisont enige om gi kjøkkenet på Roa
(5D) og
hele 2,5 kanelboller.

Dilemma

DAGENS UTVALG AV DILEMMAER ER:

1. Gi en kaktus en god klem hver lørdag i fem år eller
gi læreren din en klem før hver time i et helt år.

I NEED

vitamine
SEA
3.

2. Være venn med mamma på TikTok eller se pappa ha
danseoppvisning på sommeravslutningen for klassen.

Bruke sandaler ute hele vinteren eller gå på ski hele sommeren.

4. Være kjempeflink til synge – men ingen vet det eller være kjempeflink
til å spille triangel – og alle vet det.

5. Et dilemma for hjemmet: ikke ha innlagt vann eller ikke ha innlagt
strøm.

ENDE6. Dra på ferie 3 uker alene til Hawaii uten å snakke med noen

summer
7.
time8.

eller dra på langhelg i Drammen med alle vennene dine.

!
Hurra

LET THE

adventure
BEGIN

 u må rope «katta i sekken» høyt hver gang du ser en katt eller
D
prate med babystemme hver onsdag.
Kle deg i sjørøverklær på 17. mai eller gå i bunad hver fredag i et år.
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FRA TIPSTELEFONEN

ØYAS VAKRESTE? Redaksjonen fikk besøk lørdag ettermiddag av disse fem som
mente selv de var øyas vakreste. Siden ingen vil kjenne dem igjen så ønsker de å
være anonyme, men kunne etter press innrømme at de var fra «sjette trinn»

VÅTE SOKKER Det tar ikke
lang tid før andretrinn på
Østråt og Frydenlund ble våte
i sokka. Vannkrig-tradisjonene
holder seg år etter år.

HAR STARTET
KOMPONISTENE
satser
5A og 5C på Støa
KREATIVITETEN
e, og
ets sangkonkurrans
høyt for å vinne år
set var
hu
på
t
å ha strande
kun minutter etter
man i gang.

FOTBALLKRISE? Brian tas hånd om etter ankelskade
etter brannøvelse på Vika. Får dette konsekvenser for
fotballturneringen søndag?

liten
DØD FUGL Gutta fant en
et.
red
av
ut
fugl som hadde falt
n?
Dilemmaet: Hva gjør ma

VANNKRIG I SPRUTENDE REGNVÆR Noman, Jesper og Mikkel
lot seg ikke stoppe av regnet, og gikk til fullt angrep på nabohuset
akkurat i det himmelen åpnet seg. Til hvinende skrik og rop om
nåde ble de våteste enda våtere.

EMIL SIKTER HØYT I mangel på et angripende
lag ble det borgerkrig på Høgda mellom elevene i
samme klasse. Med det som bakteppe siktet Emil
Antonio høyest mulig.

