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5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 21. Levert på bussen. Kr 0,-

Regler på Hudøy
Det er noen viktige regler på Hudøy, for at alle skal få et topp opphold må disse følges. 
1   Vi er snille og hjelper hverandre.          2   Sier bare hyggelige ting!
 3   Voksne må alltid vite hvor du er.  4   2.–4. trinn må alltid ha redningsvest på, i og nær vannet.
5a   Ingen duppedingser for barn. Mobilfri øy! 5b   Oppfordrer alle voksne til det samme.
6-12  ... De andre reglene  
kan hussjefen eller  
en annen voksen 
 fortelle om!

Sivert 
klasse 5B

HIPP HIPP HURRA!

Side 8

Eneste avisa  uten papirkrøll. 

Det verdenskjente  

bandet KLABBA svipper 

innom Hudøy på sin glamorøse 

verdensturné, for å holde en 

eksklusiv konsert på brygga, 

mandag 10. juni  

klokken 18:00!

KLABBA- 
KONSERT!
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– Jeg fikk min første
       k

jæreste på bussturen

GENERALEN 
INGE er pappan til 

Helene i 6?

HANNE - mamma’n  til Ludvig i 5A og  Edvard i 2B

ØYVIND - pappa’n til 
Silja i 7A og Eva i 4B

SUSAN  mamma’n til Leonid i 6A

ENDELIG ER DAGEN HER: 

Noen reiser for første gang, mens mange har vært med både en og flere 
ganger. Jeg selv er med for femte gang i år, og hjemme hos oss har flere gamle 
hudøysanger blitt sunget ved kveldsmaten de siste dagene. Forventningene er 
nemlig så store som de skal være foran et slikt eventyr!

For dette er virkelig et eventyr. Tenk at vi er over 450 barn og 250 voksne som får 
være sammen på en egen øy i 5 dager. Her skal vi kose oss med morsomme leker, 
bading, krabbefiske, Oliade, og masse annet. Vi skal spise god mat, utforske øya, 
prate sammen, og bli bedre kjent, både på tvers av klasser og alder. 

I år er det 20 år siden noen kloke hoder på Risløkka og Refstad kom på ideen 
om at man skulle ta med barna på Hudøy på slutten av skoleåret. Vi er dem evig 
takknemlig. For det samholdet denne turen gir både på skolen og i lokalmiljøet 
skal man lete lenge for å finne maken til. 

Den eneste som har vært med på alle de foregående turene er Astrid, og vi 
er utrolig glade for at du er med oss i år også, Astrid! Jeg vet ikke hvor mange 
velkomstklemmer du har gitt på kaia på Hudøy opp gjennom årene, men hver  
og en av dem har blitt mottatt med glede og varme i hjertet!

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til øya og jeg ser frem til noen 
fantastiske dager sammen!

                  Hilsen  Inge

PÅL - pappa’n  

til Sara og Frida i 4A

REDAKTØR

ARANYA - mamma’n  

til Juna i 4C og Inia i 6B

– VI ER PÅ VEI TIL HUDØY!

KATHRINE  
- mamma’n til  

Alma i 4B



Hvis du er ute etter tips om Hudøy kan en av de 
som var med aller første gangen være et fint sted  
å starte.

Caroline Haga er 27 år gammel, og gikk på Refstad skole da hun 
var barn. Den gangen het skolen Løren, men det som var likt 
var at man dro på Hudøy. For 20 år siden var Caroline med 
første gangen skolen dro, og vi spurte hva hennes første 
minne fra turen var:
– Mitt første Hudøy-minne er at jeg fikk min første 
kjæreste på bussturen nedover. 

Selv grugledet hun seg til å dra bort:
– Da jeg var yngre var jeg ikke så veldig glad i å sove borte, 
så jeg synes det virket litt skummelt å dra til Hudøy. Jeg sa 
selvfølgelig ikke noe til de andre siden det virket som om alle 
gledet seg til Kaptein Krok, leke og alt annet.

Redselen til Caroline gikk fort over:
– Det gikk veldig fint med meg og alle vennene mine, og de voksne 
også. Fra og med den turen ble Hudøy høydepunktet hver sommer.

Caroline har jobbet mange år som vikar på Refstad ved siden 
av skolen, men fikk til slutt jobben som baseleder på Rea slik at 
mange sikkert har sett henne der. Spesielt de barna som går på 3. 
og 4.-trinn. Hun har også lært en god del av å dra på Hudøy:
– Det var på Hudøy jeg lærte hvordan man fisket krabber, og 
hvordan man lager en stang for å fiske krabbene. 

Hudøy ❤

Det viktigste var likevel det å være selvstendig:
– Jeg lærte meg hva som var viktig når mamma og pappa ikke er 
i nærheten, og hvor viktig det er å høre på beskjedene man får fra 
voksne slik at man har det bra. 

Som erfaren Hudøyreiser har selvfølgelig Caroline et godt tips:

– Det er lurt å være god venn med Astrid. 
Hun vet mest om Hudøy av alle!

– Jeg fikk min første
       k

jæreste på bussturen

CAROLINE (27) VAR EN AV DE FØRSTE PÅ HUDØY FRA REFSTAD: 
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Del 1: 1986

Første natt  
        på Hudøy
Første natt  
        på Hudøy

Denne historien følger barna på Hudøy. De første barna som noen gang var der.  
Den avslører den virkelige sannheten.  Den må ALDRI deles med noen.

Tom Svinni hadde ikke lyst til å dra på 
Hudøy. Han ville heller være hjemme 
for å spille The Legend of Zelda på 
Nintendo. Sammen med kameraten sin, 
Markus Persen, hadde de begge vært 
klare på at de ville drive med sine episke 
spill som de kalte det i Mojangveien 73b. 

Vel ute på øya fikk de beskjed om at de 
skulle bo på Sletta hvor det visstnok var 
slik at skogen skrek på natta hvis det 
blåste. De var glade de slapp unna Østråt, 
siden det var der det støvete depoet 
med all maten og utstyret var, konstant 
støy og masse voksne som trodde de var 
morsomme. Riktignok hadde Markus 
ment at det var noen undersjøiske 
ruiner der, men Tom trodde ikke på det. 
Sannsynligvis var det bare noe de eldre 
gutta hadde sagt for å hype opp hvor kult 
det var der.

– Min kraft er Lego, sa Markus da de kom 
inn i sovesalen

– Hæ? Hva mener du? 
svarte Tom som et 

spørsmålstegn som 
hadde hørt for mye 

på drittmusikken til 
foreldrene deres

– Vi må jo lage noe 
her, sa Markus. Slik 

vi lager ting med Lego. 
Ellers blir dette like gøy 
som å dra på bursdag til 

en tante.

– Ja, men burde vi 

ikke først gå ut for å lete etter noe?  Finne 
utstyret vi trenger, spurte Tom.

De ble fort enige om at de skulle gjøre det 
slik de alltid gjorde det: Tom lette etter 
ting de trengte, Markus bygde noe.

Sent på kvelden var det meste klart. 
De hadde funnet en haug med ting de 
hadde brukt for å bygge en hytte i skogen 
utenfor huset. Et sted de kunne gjemme 
seg bort fra Astrid og Line. Astrid var 
bedre enn dem begge til å spille Zelda, og 
Line var bare skummelt smart. Ingen av 
de to guttene ville noensinne innrømmet 
at de likte de to jentene, selv ikke etter 
trusler om buksevann eller at de ikke 
skulle få Stjernepose, slik som de hadde 
klart å smugle med seg på turen. En 
godtepose med alt man kunne drømme 
om av godteri og kanskje også Kiss-kort.

Markus og Tom hadde løpt ut til hytta 
rett etter middagen. Mexicansk gryterett 
med ris. Tom hadde spist som den grisen 
han var, noe som hadde fått Line til å 
kommentere at han burde fått maten 
utendørs. 

Det hadde blitt ganske mørkt og 
stjerneklart. Tom og Markus kikket opp 
på stjernene. Der oppe så de plutselig noe 
som lignet på noen flekker over stjernene 
og månen. Flekker som ble større og 
større og lignet litt på noen ballonger. 

– Det er fallskjermer, sa Markus. 
Han hadde sett flere krigsfilmer enn 
Tom. Tom fikk ikke engang lov til å se 
Detektimen.

– Klart det er, sa Line. Hun og Astrid 
hadde ligget bak dem hele tiden. 
Tom skvatt så mye at han mistet hele 
innholdet av Stjerneposen utover 
bakken. 

– Få godteri, så sladrer vi ikke, sa Astrid.

– Det ER fallskjermer, ropte Tom. Mange 
av dem! Se da!

De fire så opp på himmelen som var full 
av fallskjermer. Under fallskjermene var 
det voksne mennesker som lignet litt på 
de voksne de var vant til, men hadde mer 
fargerikt hår, rare klær og noe mer. Noe 
som så skummelt ut.

4  FØLG MED - HVA SKJER VIDERE…



1. Vi skal kjøre traktor og se 
den grønne mannen. Jeg har 
hørt at man ikke må ta på 
han, for da blir man grønn 
på fingrene

2. Godteribord, vannkrig, sitte 
i traktoren

3. Vannpistol, myggnetting, 
telt og sovepose

Emilie 2A

SPØRSMÅL

1. Hva har du hørt om Hudøy?

2. Hva gleder du deg til?

3. Hva tar du  med deg  
på en øde øy? 

1. At det er veldig gøy der og at 
vi får godteribord.

2. Se hvordan det er der, bade 
og spise Sjokade hver dag!

3. Kosedyr og tegnesaker.

1. At den grønne mannen bor 
der og at man kjører traktor 
midt på natten

2. Å kjøre traktor og 
være med vennene mine 
hele tiden

3. Redningsvest og klær

1. kaptein Krok og den grønne 
mann har jeg hørt om.

2. Godteribord, aktiviteter, 
være med venner. Traktor-
tur. Alt!

3. Mat. Drikke og en bamse. 

1. Jeg har hørt at det er et stort 
godteribord der, og at den 
grønne mannen bor på øya.

2. Godteribordet! Også gleder 
jeg meg til å spille fotball-
kamper.

3. Fotball, badetøy og sove-
pose. 

1. Sove i hytte og bade

2. Godteribord og være med 
venner

3. Mamma og pappa

1. At det er veldig gøy. At man 
kan gå inn i en grønn skog. 
Også har jeg har at man kan 
sitte på med traktor.

2. Til å spise godteri og gå inn i 
den grønne skogen.

3. Mat og en fotball.

Ole Jakob 2C

1. At det er kjempegøy og at 
alle som har vært der er 
glade. Alle bader og har 
vannkrig. At vi skal bo på 
hytte og lage vennskaps-
bånd. 

2. Å være sammen med alle 
vennene mine og gjøre alle 
aktivitetene. 

3. En kosebamse, dyne, mat-
pakke og en lommelykt.

Vilde 2A1. Jeg har hørt at det er god-
teribord til frokost, at man 
har det kjempegøy, leker og 
er sammen med venner. 

2. Jeg gleder meg veldig til 
godteribord, til å sove 
sammen med vennene mine 
og til å leke med dem. 

3. Jeg skal ha med godteri og 
en bamse. Og så en bok og 
tegnesaker ... i tilfelle det 
regner masse.

Delia 2C

Dina 2B

Borghild 2B
Tian 2A

Leonora 2B 

1. Ikke så mye. Alt jeg vet at 
det er godteribord. Og at 
vi skal sove der. Og vi kan 
svømme.

2. Godteribord!!

3. Vann og mat!

Christopher 2A

Edgar 2B

1. Jens: at man skal kjøre tur 
med traktor på kvelden 
Wilma: at man vil møte den 
grønne mannen

2. Wilma: godteribordet, 
å kjøre traktor og møte 
kaptein krok med kjæresten 
Jens: gleder seg også til 
godteribordet, å kjøre 
traktor og møte kaptein 
krok med kjæresten 

3. Wilma: Klær, lommelykt, 
telt og mat 
Jens: godteri, lommelykt, 
sovepose og bamse

Jens 2c og Wilma 2C 
 naboer og klassekamerater 

5EN SNAPCHAT MED DE FØRSTEREISENDE



Dere har sikkert lært om det på skolen, hørt kjedelige diskusjoner mellom voksne rundt  
middagsbordet og sett politikere på TV love bort masse de ikke kan holde.  

Vi snakker om valget til høsten, hvor demokratiet viser seg fra sin beste side og Norges befolkning  
kan være med å bestemme hvilken vei landet vårt skal ta.

Denne høsten er det lokalvalg, det vil si at representanter skal 
velges til å bestemme i bydeler, kommuner og fylker. Hudøy 
er intet unntak og som den politisk uavhengige og kritiske 
gratis løssalgsavisen vi er, har politisk freelance-redaktør i 
Hudøynytt, Kåre Ronny Fredløs Vilhelmsen sett nærmere 
på hvilke politiske partier som stiller til valg på Hudøy og 
hva de står for. I tillegg til denne oversikten kommer Fredløs 
Vilhelmsen til å følge politiske saker tett de nærmeste dagene 
og komme med oppdateringer på det politiske bildet her ute i 
vårt vakre ferieparadis.

Lengst til venstre politisk på Hudøy 
står EEA (Else Elsker Alle). Partiet 
som ledes av Else ønsker like 
gode boller på alle hus, uavgjort i 
alle fotballkamper og vannkriger. 
Partiet er også sterkt imot dårlig 

vær og har tro på sol og varme og 
et hyggelig utemiljø. 

EEA står i sterk kontrast til 
hva vi finner lengst ute til 
høyre i poltikken. Nemlig 
det ultra barnefiendtlige og 
mørke mørke partiet KKHR 
(Krok og Krokediller hater 
Refstadpakk). KKHR går til 
årets valg med bare et valgløfte, 
et barnefritt Hudøy. Partiets 
enerådende og selvvalgte leder Kaptein Krok sier at hvis han 
vinner årets valg vil han stenge øya for alle barn under 15 år 
fra januar 2020. Kåre Ronny spurte herr Kaptein Krok om 
hvor KKHR står i miljøspørsmålet og fikk følgende svar: – Blir 
vi kvitt barna vil miljøet bli godt. 

Heldigvis finnes det et miljøvennlig 
politisk parti, tror vi. Det går ryktet 

om at GEB (Grønt er Best) skal 
stille med den Grønne Mannen 
som leder. Hudøynytt leter 
fortsatt i skogen mellom Brygga 

og Åsli etter en uttalelse fra 
partiets leder, men vi har dessverre 

ikke sett snurten av vår grønne venn 
enn så lenge. Vi har hørt at partiet er glad i knott, men er litt 
usikker på om dette er godteriet eller insektet.

SB (Sunne Barn) er et stort politisk parti som er en av 
favorittene til å vinne årets valg. Dette partiet ledes av 
aktivitetssjef Viggo Anthonsen og har få, men enkle  
budskap i partiprogrammet.
De går til valg på alltid fulle
aktivitetskasser, Oliademoro 
og god musikk. Ellers ønsker 
de å slå hardt ned på voksnes 
mobilbruk og har et ønske om 
å se flere voksne i lek. 

Traktor er tøft (TEF) er mer som en 
politisk bevegelse enn et parti. Dette partiet ønsker traktor 
til alle, og oppfordrer alle til å bare ha med ett skift til Hudøy 
for å holde bagene lette. De har også veiutbygging på 
programmet og ønsker å bygge en firefelts motorvei,
uten bompenger, fra Sletta til Norda. Her blir det nok mange
                                                   spennende diskusjoner mellom
                                                      partiets leder Velimir og en viss
                                                         grønn mann.

LOKALVALG  
PÅ HUDØY

Else Elsker A�e

e

e

e D

e

e

Ke e
e

ee

xxx
E E A

Grønt er best

GRØNT ER BEST

�KKHR
KROK & KROKEDILLER

HATER REFSTADPAKK

barn
sunne 

SB
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? Program 2019

Lørdag: 
Ankomst og vannkrig

Søndag: kl. 10:30
Fotballturnering  

5.–7. trinn på gjøabanen
Husene på 2.-4. trinn 

oppfordres til å avtale 
fotballkamper seg  

i mellom
Vannkrig og latterkick

Mandag: kl.09:30
Oliaden!!

ca. kl. 18:00 
Sangkonkurranse!!!  
& teaterforestilling

Tirsdag: 
kl. 12:30 Volleballkamper  

for voksne.

kl. 14:00 Fellesgrilling & 
knyting av vennskapsbånd

Fotballkamp:  
kl.14:15 - 7. trinn-jentene mot mammaene

kl.14:45 - 7. trinn-guttene mot pappaene

Onsdag: 
Vasking, rydding, pakking 

og hjemreise

Noen som står for noe helt annet er 
GTF (Gjær til Folket). Dette er en 
gjeng som bare bryr seg om mat 

og boller. For å unngå melmangel 
vil de lage hveteåker på 
fotballbanen foran Åsly. Kåre 

Ronny Fredløs Vilhelmsen har 
observert at fotballer har blitt 

sparket inn i kjøkkenet på Lia ved flere anledninger. Viggo 
Anthonsen og SB har nektet for at de har noe med dette å 
gjøre, men vi i Hudøynytt følger utviklingen i saken tett.

Til sist har vi forrige 
valgs vinner som heter 
Fremtiden. Dette partiet 
består utelukkende av 
barn fra Refstad skole. 
Hudøynytt tror kanskje de ikke 
vet selv at de er et politisk parti, og at 
de bare er helt vanlig fornuftige unge mennesker. Vår 
politiske redaktør sier at dette er det eneste partiet som 
egentlig har noe smart å komme med. Verdiene til dette 
partiet ser ut til å være vennskap, lek, miljøbevissthet, glede 
og omsorg. Vår politiske freelance-skribent sier han aldri har 
sett en politisk bevegelse med vakrere budskap, og sier han 
har fått tilbake troen på menneskeheten etter å sett denne 
flotte gjengens holdninger over flere år på Hudøy.

Vi i Hudøynytt skal følge det politiske spillet på øya tett 
de nærmeste dagene og lover å komme med kritiske 
spørsmål til de aktuelle politikerne. Og selv om vi er politisk 
uavhengige så heier vi mest på Fremtiden.

 Gjær til Folket
GTF

emr
�n

�F
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Fotballturnering på Gjøa-banen 09.06.2019

KLABBA KOMMER!
Det har ikke vært noe større band i pophistorien,  
og nå kommer bandet til Hudøy.

Verdenskjente band bruker ikke alt for ofte å ta turen om Hudøy, 
men i år er det en sjokkartet opplevelse for alle i Hudøynytt. 
Rett før vi skulle gå i trykken for dette første nummeret av årets 
årgang fikk vi et tips fra sikre kilder om at bandet som er større 
enn Kygo ganget med Alan Walker kommer til Hudøy i år.

De kommer til å framføre flere av sine verdenskjente hits som 
har blitt strømmet milliarder av ganger, og kanskje også vise 
noen av de heftige dansene som har gjort at ingen har blitt sett 
mer på YouTube enn Klabba.

Vi i Hudøynytt har prøvd å få tak i bandets manager, men det 
har dessverre blitt krok på tråden vår. Det vi vet er at rett før 
Klabba skal spille på brygga på Hudøy har de konsert i selveste 
Paris med Ariana Minimum som oppvarmer. 

Forsøkene våre på å få det bekreftet at bandet vil øve dagene før 
har vi ikke fått bekreftet, men vi lover å holde ørene åpne om 
dette skulle skje. 

8 SJOKK-KONSERT PÅ HUDØY!



Maten er VIKTIG 
for alle som bor her ute på 

sommeridyllen vår disse vakre 
junidagene. Øyas egen avis har bestemt 

seg for å utdele kanelboller til «resturantene» 
som finnes rundt om på Hudøy. I ekte 

Michelin-ånd kommer avisens matanmelder til 
å finne seg et barn eller flere for anmelde flere av 

serveringsstedene på øya. Alle matsjefer er herved 
advart, vi dukker plutselig opp i forkledning. I år 

er det mulig å oppnå hele 3 boller med kanel i 
avisens matspalte hvis det som serveres på ditt 

hus både smaker og ser godt ut.

     
   H

vilket hus har den beste m
aten?

PÅMELDING:  

Hver koloni melder på så mange lag  

man ønsker ved å levere navn på lagene 

og kontaktperson til Viggo Anthonsen - 

934 80 781 innen klokka 18:00 på lørdag. 

(Aktivitetssjefene på husene har også  

fått informasjon om dette). 

Fotballturnering på Gjøa-banen 09.06.2019

Tradisjon tro blir det også i år fotballturnering for 5.–7.-trinn 

 på søndagen på Hudøy. Turneringen spilles på Gjøabanen nedenfor Høgda,  

og der blir det som alltid mye liv og god stemning både på og rundt banen. 

Vi vil spesielt oppfordre barn fra de yngre 
klassetrinnene til å komme innom og heie 
– kanskje på vei til eller fra et bad eller 
en tur på kjærlighetsstien. Det er nemlig 
ikke bare vinnerne av turneringen som 
premieres ( ja – de vil få cola-bokser som 
alltid), men også andre som bemerker seg 
gjennom gode prestasjoner vil kunne få en 
leskende premie – uansett om du spiller  
eller er på tribunen. Så finn frem dine 
beste dansemoves eller kuleste heiarop og 
ta turen til Gjøabanen på søndag! 

Har du en favorittsang du har lyst til å 
høre, så er det mulig å komme med ønsker 

om dette (selv om gamlingene som styrer 
musikken nok kommer til å insistere på 
noen gamle slagere også…). 

Kampoppsett med tider blir offentliggjort 
i søndagens Hudøynytt, og lengden på 
kampene er også avhengig av hvor mange 
påmeldinger vi får. Men vi kan garantere 
at alle får minst tre kamper hver, og de fire 
lagene med flest poeng (evt. best målfor-
skjell om det er likt) vil spille semifinale, 
før det hele avgjøres i den store finalen. 
Ved uavgjort i semifinalen eller finalen blir 
det straffesparkkonkurranse, noe vi har 
opplevd flere ganger de siste årene. 

Så gjør dere klare til 
årets kuleste og mest 
spennende fotball-
turnering!

Regler + antall spillere: 
5. trinn: 7 + målvakt // 6. trinn: 6 + 
målvakt // 7. trinn: 5 + målvakt
Minst to av hvert kjønn på banen hele 
tiden, ellers gjelder vanlige fotballregler. 
Husk at ingen spillere kan spille på to lag.

9NYHETER FRA ØYA!



Nytt av året er at en del av artiklene 
i Hudøynytt vil være plusset, det vil 
si at man må kjøpe abonnement for 
å få lest dem. For å få koden for å 
løse den opp må nybakte bakevarer 
leveres til ett eller flere medlemmer 
av redaksjonen.

Det er i Hudøynytt + at du vil få lest 
om hvor alt godteriet er gjemt, hvor 
det er et ekstra lager med sjokade 
og hvor det avsløres en gang for alle 
hvem den grønne mannen egentlig er.

Som en del av satsingen på Hudøynytt+ 
vil også det være mulig å få oppskrifter 
på hvordan et helt vanlig Hudøynytt 
kan gjøres om til kampfly, kan klippes 
opp for å bli snøkrystaller og hvordan 
det i det hele tatt kan være slik at de 
som har Hudøynytt + vil få privatsjåfør 
hjem. 

Abonnenter på Hudøynytt + får også 
egen dusj, gratis rydding og pakking 
og vil bli båret på gullstol til båten.

Følg med i siste nummer for absolutt 
alt. Så lenge du har kjøpt abonnement.

Ufattelige  
matmengder
Nok en gang reiser glade og forventningsfulle Refstadbarn og voksne til Hudøy. Alle dere barn er 
klare for dager med bading, vannkrig, fotball, og annet spennende, mens de voksne finner fram 
barnet i seg igjen og blir med på leken. Og slikt blir man sulten av!! 

Men slapp av – matgruppen har full kontroll. 
Det blir nok godsaker i år også. De ansvarlige 
for maten har handlet inn nok varer til at 
vi skal klare oss lenge på Hudøy uten å 
sulte. Den totale vekten av mat er utrolige  
8 000 kg. Dette er er så megasvært tall 

at det ikke er så lett å forstå hvor utrolig 
mange kilo dette egentlig er. Siden det er 
godt kjent blant dere barna på Refstad 
skole at mamma og pappa ikke er så flinke 
i matte skal vi i Hudøynytt prøve å gjøre det 
forståelig for de voksne. Hvis vi for eksempel 
på en litt rar måte tenker oss at dere bare 
skulle spise brødskiver med Sjokade til 
frokost, lunsj, middag og kveld tilsvarer  
8 000 kg mat utrolige 160 000 
brødskiver!! Det er mange blingser med 
søt sjokolade på. Rapporter fra tidligere år 
sier forresten at dette ikke er en så veldig 
rar måte å tenke seg det på egentlig. I 
årevis har nemlig sjokadeskivene vært 
en like stor favoritt blant barna på Hudøy 
som astmamedisin har vært for det norske 
langrennslandslaget. Kanskje vi skulle 
tipset Norges Skiforbund om dette, da 
tidligere erfaring tilser at energinivået 
går i taket av en slik diett. Hvis vi tar 

dette tankeeksperimentet videre og 
tenker oss at vi legger disse brødskivene 
etter hverandre som en slags gangvei for 
søtmomser: Lengden på sjokadeveien 
ville blitt fantastiske 16 km. Da ville det 
vært mulig å gå på en skikkelig myk og 
klissete litt smal Sjokadebrødskivesti fra 
Økern til Fornebu. Det hadde vært mer 
imponerende enn gå på glødende kull 
synes nå vi.  

Matgruppen med Berit Sjøvik i spissen 
fortjener en megastor høy fem fra alle oss 
som kommer til å være glade og mette 
mens vi koser oss på vårt kjære Hudøy. Så 
på vegne av alle Hudøyboere vil vi bare si 

TAKK FOR  
MATEN!!!

Meny
frokost:
lunsj:

middag: 
kveld:
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1. Jeg gleder meg til festen, festen, festen OG festen, 
OFC. Også gleder jeg meg til sangkonkurransen og 
å bade. Det er trist at det er siste gangen vår på 
Hudøy! 

2. Mitt beste minne.... å, det er mye! Den gangen vi 
ble invitert på fest til 7-trinn i fjor, de gangene 
vi prøvde å «døgne» sammen, badinga og egentlig alle 
minnene jeg har med vennene mine.

1. Beste minne: Å oppleve øya første gang. Da 
vi gikk rundt på Hudøy og så de hule treet, 
Kroks hule og alt det andre vi bare hadde 
hørt om. 

2. Gleder meg til: Den er enkel: I år gleder 
jeg meg til festen.

#Casper 7C

#Selma 7C

#Fredrik 7C

#Jonas 7C

#Emir 7C

#Preben 7C

1. Det jeg gleder meg mest til er 
å være med venner og festen! 

2. Mitt beste minne er vannkrigen 
med vannpistoler. Jeg får sende 
deg et bilde i løpet av helgen.

1. Jeg gleder meg veldig mye til 
sangkonkurransen, festen, og 
siste fotballturneringa. 

2. Det jeg husker som beste minner 
fra hudøy er fotballturneringa 
og sangkonkurransen, og festen:)

1. Jeg gleder meg mest til festen. 

2. Mitt beste minne er oliaden ifjor, 
sjettetrinn.

1. Jeg gleder meg til sangkonkurransen og festen. 

2. Jeg har veldig mange gode minner fra Hudøy. Ett 
av dem er fra andre klasse da vi ble hentet med 
traktor sent på kvelden. Festen i fjor, var også 
veldig gøy. Hilsen Fredrik Katai Knudsen, 7 C.

#Oskar 7C

1. Beste minne: Festen med 7.klasse i fjor. 

2. Gleder meg mest til: Oliaden og årets fest.
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Tips for sanglaging!
Mandag kveld blir det sangkonkurranse for alle koloniene på Hudøy.

For at det skal bli en konkurranse er det viktig at alle husene  
deltar, og det er aktivitetssjefenes ansvar å inititere skriving og 
øving. CD med karaokeversjoner av årets sanger finnes på denne 
bussen, og i utstyrskassene finnes CD-spiller/Ghettoblaster. 
Redaksjonen har lang erfaring med denne type konkurranse, og vet 
hvilke kreative triks som slår godt an hos dommerne. Vi gleder oss til 
show og klingende toner og kommer her med tips som kanskje kan bidra 
til at nettopp ditt hus overbeviser dommerpanelet:

1. Velg en sang de fleste liker (dere trenger jo ikke 
like teksten, for den skal jo endres). Håndsopprekking i 
bussen, loddtrekning eller avkrysning kan være demokratiske 
fremgangsmåter. Jo flere som er enige i valget, jo lettere går 
øvingen.

2. Skriving: Alle som vil være med på tekstskriving bør få 
lov til dette, men alle som vil fiske krabber, slå hjul, ha vannkrig, 
re opp senger, massere de voksne, gå på tur til det hule treet 
eller spille bordtennis må gjøre en hard prioritering og innse at 
det er vanskelig å være med på alt selv om alle vil få med seg 
mest mulig… Her er det fint om aktivitetssjefen selv tar, eller 
delegerer, et ansvar slik at tekstskriving kommer i gang! Til info 
er AKS-gjengen kjempegode på dette… Det aller beste er om 
teksten er ferdig senest i løpet av søndag formiddag slik at dere 
rekker øving.

3. Øving: Selv om du ikke er heelt fornøyd med teksten er 
det muligheter for justeringer underveis. Kreativ ordbruk som 
eksempel «Løvevann» fremfor Løvetann er bare gøy, men det 
aller beste er at flest mulig synger med! Avtal øving rett før 
eller etter mat for eksempel, eller rett før legging.  
Man trenger ikke ha med absolutt alle på hver øving,  
men det er flott om flere øver sammen!

4. Koreografi: 
Dommerpanelet/juryen blir alltid 
imponert om det er lagt inn koreografi, eller 
overraskelseselementer som flikkflakker eller plakater. Det er 
ikke nødvendig at alle står på èn rekke, men selvsagt er det lov 
om dere vil det! 

5. DET ER SANT AT SYVENDE IKKE ALLTID  
VINNER: Det er nesten umulig, men for 6 år siden vant (halve) 
den gang tredje trinn da de bodde på Sletta. Så man kan si det 
slik: at plassering ikke er det viktigste, men 95% av alle som 
sitter og ser på synes det er kjempetøft at noen tør å stå der 
fremme og synge, og vil gjerne høre hvilken vri dere har fått til.

6. Tips til ordbruk: Juryen pleier å bli imponert 
om man hedrer øya, Refstad skole, Else, den grønne mannen, 
bandet, aktiviteter man elsker, maten som lages eller krabbene 
som fiskes. Og så setter de ikke pris på om man disser andre… 

1. LUSH LIFE Zara Larsson

2. LET ME LOVE YOU DJ Snake (feat Justin Bieber)

3. JUST LIKE FIRE Pink

4. SHUT UP AND DANCE Walk the Moon

5. MALIBU Miley Cyrus

6. EX’S & OH’S Elle King

7. MANIAC Michael Sembello

8. UPRISING Muse

Årets sanger
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Vi beklager!!!

Det har vært krisestemning i Hudøynyttredaksjonen etter fjorårets 
skandale da feil husbilde ble publisert av de som bodde på Sletta i 2018. 
Redaktør Aranya Rusli kalte inn til et oppvaskmøte hjemme hos seg selv 
i romjulen og hele redaksjonen stod skolerette ved oppvaskbenken og 
jobbet så zaloskummet stod til taket i redaktørens kjøkken. Hele avisen la 
seg etter dette langflate og skammet seg i flere uker og måneder og år. Vi 
kan ikke annet enn å si unnskyld MED STORE BOKSTAVER. Her er bilde 
som aldri kom i avisen i fjor.

80-tallet
- teknologiens tidsalder

ALTERNATIV A: En opprinnelig snapchat. 
Dere kjenner dagens snapchat på 
telefonen, men bildet over er faktisk 
en opprinnelig snapchat fra 1983. En 
snapchat ble lagt i postkassen til noen 
man likte godt, og hvis man dro i båndet 
slik at det sa snap betydde det at 
personen likte deg tilbake.

ALTERNATIV B: Dette er en tidlig versjon 
av en GPS. Denne ble brukt av russiske 
spioner under den kalde krigen og ble lagt 
i veskene til amerikanske politikere for å 
vite hvor de til enhver tid befant seg. Den 
lille dingsen ble derfor kalt «the tracker».

ALTERNATIV C: Dette er en såkalt 
kassett. Den kunne spille musikk ved at 
man satte denne i et apparat som kunne 
spille slike kassetter. Det var ikke mulig å 
hoppe over sanger, men man kunne spole 
fram og tilbake. Det var også vanlig å ta 
opp kjærlighetssanger fra radioen på slike 
kassetter og gi til kjæresten sin.

De voksne på Hudøy vokste opp i en tid uten mobiltelefon  
og nettbrett. Men ikke tro at deres foreldre og foresatte ikke  
hadde teknologi som var veldig megakul. Vi tenkte derfor å utfordre  
alle små med en daglig QUIZ og spør dere Hva er dette?
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Da barna dro til Hudøy i 1999 var det ingen som hadde 

mobiler. Noen foreldre hadde det kanskje, men det 

eneste spillet de hadde var et spill kalt Snake. Ingen 

hadde Spotify, men mange hørte likevel på gruppene 

Vengaboys, Backstreet Boys og en bergensk gutt 

kalt Van Eijk som sang om å leve livet uten 

kjæresten sin. Det hørte folk på CD-

plater.

De heldigste barna i 1999 som likte spill 

hadde en Nintendo 64, mens 

foreldrene var mest opptatt av hva 

som skjedde med presidenten i Russland. 

Likevel snakket nok flest fotballinteresserte 

om finalen i Champions League hvor Ole 

Gunnar Solskjær hadde scoret seiersmålet 

for Manchester United mot Bayern 

München. Han var ikke den eneste norske 

som spilte i den finalen, Ronny Johnsen 

spilte i forsvar for Manchester United. 

For 20 år siden

Og ingen hadde iPad, for det fantes 
ikke. Det gjorde ikke Facebook, 
Instagram, Netflix i Norge, Minecraft 
eller noen av dere barna som er med 
på Hudøy i år. Det har kommet mye bra 
siden 1999, har det ikke?

Denne lille teksten anbefaler  
vi alle barn og plukke fram og lese når dere  

finner nesen til en voksen langt inne i en  
mobiltelefon. En voksen dame eller mann som velger  

å sitte med mobilen istedenfor å være med og leke  
er mest sannsynlig bare veldig sjenert. Det blir  

nesten som når noen sitter på vennebenken.  
Vi i Hudøynytt anbefaler derfor alle små barn,  

litt større barn, og nesten ungdommer til å gå bort  
til den voksne, ta dem i hånden og spør om de  

vil være med å leke. Det er nesten helt  
sikkert bare at de ikke tør å spørre om  

å få være med. 

Ellers kan dere minne de store om at Hudøy  
er en altfor fin plass til å kaste bort  

tiden med å sjekke fjesbøker  
og instamoments.

LOL betyr vel
 lek og lykke ikke sant, så et sto t LOL fra oss i redaks

jonen
.
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To sannheter  
og en løgn

Dette er en veldig enkel lek som 
man kan ta med den man sitter ved 

siden av. Du forteller 3 historier. 
2 av dem er sanne og 1 er løgn. 

Den andre skal så gjette 
hvilken av de tre historiene du 

fortalte som er løgn. Husk at det 
bør være historier som ligner litt 

på hverandre, for eksempel «ferier 
jeg har vært på» eller «kjendiser 

jeg har møtt.» Du gir poeng om den 
andre gjetter på hvilken som  

er løgn, altså den du har  
funnet på.

ABC-leken
Denne kan du konkurrere med de som sitter i 

setet ved siden av deg. To og to på lag skal prøve 
å finne ting på alle bokstavene, men man må følge 
alfabetet. Det vil si at først må du finne noe bus-

sen kjører forbi som starter på A. Eksempelvis 
kan det være en Aks-ansatt (se der, begynner 
dere med denne så klarer dere sikkert fort å 
komme til Å). Hver gang ett lag ser noe på en 

bokstav må den si det til det andre laget.  
Juksing er ikke lov!

Kjedeleken
Denne har du sikkert gjort før. Her tar du et emne,  

kanskje spill eller fotball-lag og så sier du for  
eksempel Minecraft. Den som da skal fortsette  

må si et spill som begynner på T, den siste bokstaven  
       i det forrige ordet. Det kan for eksempel være Tetris.  

Så må noen si noe på S. Den første som ikke klarer  
noen får 1 poeng. Den som har minst  

                       poeng til slutt vinner. 

Historien
Denne kan du ta sammen med flere rundt deg, og den kan bli veldig 
morsom. Du lager en historie sammen med de som sitter ved siden  
av deg, og alle sier en setning hver. Den første som begynner sier  

«Det var en gang en…» og så fortsetter den neste med neste setning,  
for eksempel «som kun kunne synge Baby Shark.»  

Slik fortsetter dere til dere har ledd såpass mye  
at dere bare må fortelle historien videre.

Skiltyatzy
Denne spiller dere sammen, eller mot 

hverandre. Uansett så velger dere et tall hver. 
De neste fem bilene er terningene deres, og 
gir dere tall. La oss si dere valgte 1, hvis 1 er  
på skiltene til de neste fem bilene 1 gang på 
hvert skilt får dere 5 poeng. Hvis det ikke er  

et 1-tall på noen skilt får dere 0 poeng.

Buss-
  aktiviteter
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I år som i fjor vil vi i Hudøynytt 
gi dere noen dilemmar å gruble 
på. I et dilemma må man velge 
en av to alternativer. Husk å 
tenke godt igjennom begge 
alternativene, eller lemmaene. 

DAGENS UTVALG AV DILEMMAER ER: 

1. Ha to venstre armer eller to venstre ben 

2.  Alltid ha svømmeføtter på beina eller alltid ha votter på hendene. 

3.  Du må hinke hele dagen annenhver tirsdag eller spise kokt torsk til 
lunsj, middag og kvelds hver fredag. 

FRYDENLUND/ØSTRÅT 2. TRINN 
hussjef: Torunn Graftås – 920 55 050
assisterende hussjef: Neelam Sharma – 928 22 829
Østråt var en av de første koloniene på øya og het Hudøy 3  
og «Australien» – dette fordi den lå så langt sør på øya.
Frydenlund er en av de minste koloniene på øya. 
Ligger nær brygga hvor det er perfekt krabbefiske!

LIA 3C & 3D 
hussjef: Trine Kibsgaard 
920 91 067
Lia ligger sentralt på øya. 
Hit kommer det alltid  
hyggelig besøk.

ROA  5B & 5D
hussjef: Ståle Hamnvik – 900 90 454
Roa ligger midt på øya og har den største 
gressplenen. Her avholdes fellesgrilling med 
prestisjefylte fotball- og volleyballkamper.

SLETTA 3A & 3B 
hussjef: Ståle Moe
952 67 127
Sletta ligger ned mot vannet 
sør på øya og har kort vei 
til Fosforøya!

BUKTA 4B & 4C 
hussjef: 
Arne Bjørnebek
932 59 480
Bukta ligger rett ved 
«kjærlighetsstien», 
et yndet sted for 5.-, 
6.- og 7.-klassinger…

STRANNA/VIKA 7. TRINN 
hussjef: Nils Gunnar Nirisrud 
907 35 886
Stranna / Vika ligger lengst 
nord på øya og er den eneste
kolonien med eget stupebrett.

NORDA 6. TRINN 
hussjef: Janniche Engum Moe – 995 33 838
assisterende hussjef: Astrid Falck-Ytter – 905 847 45
Norda ligger, som navnet sier, helt nord på øya. 
Nært sjøen og med nydelig utsikt.

HØGDA 4A & 4D 
hussjef: Lars L’abée-Lund 
982 24 624
Høgda ligger midt på øya og har nok 
en av de beste fotballbanene!

STØA 5A & 5C
hussjef: Connie Fridén – 926 24 432
Støa er kjent for å ha det grønt og åpent.

ÅSLY
general: Inge Alme – 928 86 086 
general@aldrietaruten.org

• Sykestue
helse- og sosialsjef:  
Hanne-Merete Eriksen – 924 19 477
helse@aldrietaruten.org
hudøylegene:
Liv Risvold Vikan – 984 79 028
Stian Røsjø – 992 38 153

• Redaksjon
redaktør: Aranya Rusli – 918 83 038
redaktor@aldrietaruten.org
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Har du tips til Hudøynytt? Send oss bilder innen kl 14. 
Husk å skrive hvem som er med på bildet, navn og klasse.

Tipstelefonen
940 53 580
tips@hudoynytt.no

mailto:tips@hudoynytt.no

