En unik utgave, levert på døra. Aldri et år uten Hudøynytt. Årgang 22. Kr 0,-
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DESVERRE

Enda et år uten…
Hudøynytt har møtt den nye Hudøy-generalen
som sammen med resten av styret måtte ta den
vonde beslutningen om å avlyse Hudøyturen
for Refstads elever og foreldre for andre året på
rad. Men, hun har også ansvaret for å planlegge
tur til Hudøy 2022, og målet med den turen er
at så mange som mulig blir med.
Etter to år uten Hudøy kommer det sikkert
noen endringer til neste år, men selv om jobben
frem til neste tur inneholder mange større og
mindre oppgaver er den største utfordringen å
få med oss alle de som ikke har noe forhold til
Hudøy fra før - i 2022 har mer enn halvparten
av skolens elever aldri vært på Hudøy.
Mellom vaffelsteking, nudler og støyende barn
i fotballkiosken til Hasle-Løren, møter vi Tone
som bor på Risløkka med mann, hund og to
jenter som går på Refstad skole.
- Hvorfor er Hudøy så viktig?
Hudøy har så mange positive bidrag at det er
vanskelig å liste opp. Først og fremst bidrar
turen til bedre klasse-, skole- og nærmiljø. Man
får mange venner. Den beste måten å forstå
dette på er selvsagt å være med eller snakke
med andre som har vært med. En god start
kan være å se NRKs Hudøyvideo (den finner
dere under Hurtiglenker på forsiden til http://
aldrietaruten.org/ ) PS! Vi planlegger å lage ny

Hudøyfilm i 2022.
- Hvorfor bør alle barn og så mange voksne som
mulig bli med til Hudøy?
Det er dager og opplevelser som skaper minner
og relasjoner som barn og voksne har med seg
resten av livet. Når du kommer hjem møter
du nye venner overalt i bydelen, både barn og
voksne.
- Hva opplever man på Hudøy som man ikke
opplever i byen?
Tilstedeværelse. Ingen digitale forstyrrelser.
Vennskap, barn lærer å være barn. Ingenting
som forstyrrer oss i å være sammen. Samhold
og samarbeid.
- Hva kan man oppleve på Hudøy?
På Hudøy kan man oppleve alt mulig: Oliade (mye moro, spør en som har vært med),
busstur, båttur, bading, krabbefisking, fotballturnering (ikke uten en viss prestisje), sang, volleyballturnering for de voksne, egen dagsavis,
potensielle kjærester, 7-klassefest, «døgning»,
traktorkjøring. Det som kjennetegner Hudøyturen er at nesten alle aktiviteter er laget for
barna. Voksenplaner forsvinner i bakgrunnen.
- Ikke alle voksne kan være med til Hudøy, og
noen syntes kanskje det er litt skummelt å sende
barnet sitt «alene» til Hudøy. Hva kan du fortelle

dem?
Vi vil ha med så mange barn og foreldre som
mulig. Hva g jør de voksne på Hudøy? De
passer på at alle barna har det godt. Også de
som reiser uten foreldre. Alle voksne får et
spesielt ansvar for barn som ikke er deres eget
på Hudøy. I tillegg skal voksne aldri være alene
med barn, men minst to skal være med. Vi
voksne lager mat, synger nattasang, vi trøster,
vasker, er badevakter, spiller volleyball og får
mange nye venner. Det understreker hvor
viktig det er det er at mange voksne blir med.

- Hva er sommerbudskapet til Refstads barn fra
generalen?
Bruk denne sommeren til å lade batteriene, for
neste sommer tar vi Hudøy tilbake!
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hudøy for første gang!
1. Hva vet du om Hudøy?
2. Hva gleder du deg mest til?
3. Hva frykter dere mest på Hudøy?
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Ingrid:
1. Har hørt om den grønne mannen og at
det er en kaptein der
2. Leke med vennene mine og godteribord
3. Huggorm og at kosedyret mitt kan bli
kidnappet
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Isak:
1. Det er en øy utpå havet der vi skal
overnatte en uke
2. Spise godteri, kose seg med foreldrene sine og ha det gøy med venner
3. Å sove der
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VOKSNE PÅ ØYA

VOKSNE SOM HAR VÆRT PÅ ØYA

Hele hudøys
astrid!
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Voksenråd
Voksne svarer på
spørsmål om Hudøy

1. Hvorfor bør foreldre bli med til Hudøy?
2. Hva er din beste Hudøy-anbefaling?
3. Skal du til Hudøy neste år?
4. Hva har du smuglet med på Hudøy uten at barna vet det?
- Hva er det beste med Hudøy?
Det beste med Hudøy er å være med barna
på Hudøy uten duppeditter og maskiner og
bare nyte opplevelser som ingen andre
steder kan gi.
- Hvor mange år har du jobbet på Hudøy?
Jeg var på Hudøy i 1999 for første gang. Hva
syntes du om at Hudøy er avlyst i år? Det at
Hudøy er avlyst er veldig trist, men neste år
kommer det til å bli.
- Har du noengang snakket med den
grønne mannen/kaptein krok?
Jeg har aldri snakket med de, men jeg har
ropt til dem for å få dem vekk dem.
- Hva er det verste med Hudøy?
Ingenting er verst med Hudøy. Jeg bare
elsker alt.
- Har Kaptein Krok vært i karantene hvis ja, hvor?
Ingen vet om kaptein krok har vært i karantene. Vi får bare vente å se.

- Hva syntes du om 7.klassingene som ikke
kunne ha fest?
Jeg syntes det er er veldig veldig trist at de
ikke kunne feire. Jeg har lyst til å gråte med
dem.
- Hvorfor heter det Hudøy?
Jeg vet ikke hvorfor det heter Hudøy og ikke
f.eks Neseøy, men kartet og sjøfolka kaller
det for Hui.
- Hva er ditt beste Hudøy minne?
Jeg vet ikke helt så... men jeg elsker tiden når
jeg står på brygga å tar imot alle barna. Jeg
elsker også sangene deres. Jeg elsker faktisk
alt.
- Er den grønne-mann en plante eller kjøtt?
Jeg tror han er en kombinasjon. Han løper så
fort, så vi klarer ikke å fange ham!
Skrevet av: Tenuka, Martin og Filip 6B

Camilla Olsen
(tre ganger på Hudøy)
1. Skaper gode relasjoner til andre voksne og
barn utenfor egen klasse.
2. Ha lave skuldre. Høye skuldre hjelper ingenting.
3. JA!
3. Godteri og egen brus.

Daniela
(en gang på Hudøy, med Abel, 5B)
1. Man får dele fine opplevelser med barna sine,
og deltar på noe som fremstår som typisk norsk
i pakt med naturen. Bra for utlendinger.
2. Vær åpen for å oppleve noe nytt. Bli kjent
med andre foreldre.
3. Ja (men det er et forhandlingsspørsmål med
ett barn og to motiverte foreldre...)!
4. Pass.
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Neste års sistereisere
7.trinn 2021/2022
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1.Hva er ditt beste minne?
2. Hva gleder du deg til neste år?
3. Hva er det første du vil gjøre når du kommer dit?
4. Hva er det første du pakker i bagen din?
5. Hvilken aktivitet liker du best?

Vi tok en prat med elevene på
trinnet og spurte dem om Hudøy.
Laget av: Zahraa, Lisa og Frida i 6A

Iver i 6D
1. Da vi fant ut at sangkonkurransen er scripted
2. Mat og godteribord
3. Spille fotball
4. Klær og toalettsaker
5. Fotball og sangkonkurransen

Serena i 6C
1. Den første vannkrigen
2. Lage en ny sang med resten av klassen
3. Gå og bade
4. Vannpistoler
5. Når vi lager vennskapsarmbånd

Marte i 6C
1. At jeg var og fisket krabber med klassen,
badet og godteribord
2. Festen og være tilbake
3. Løpe til huset
4. Badedrakt og myggspray
5. Går tur pleier jeg å g jøre, og bade

Maja i 6D
1. Jeg likte best godteribordet også når vi hadde
fotballkamp mot den andre klassen og oliaden
2. 7. klassefesten
3. Dra og bade
4. Badetøy og klær
5. Jeg liker oliaden og bading

Anton i 6C
1. Første året, traktorturen og vannkrig
2. Være med venner
3. Ha det gøy
4. Klær
5. Ping pong
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OPPSKRIFT PÅ HUDØY 2021

Adrian i 6C
1. Oliaden i 4. klasse eller vannkrig
2. Alt!
3. Pakke ut
4. Klær og lommelykt og andre sånne ting
5. Spille volleyball
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Slik lager du ditt eget Hudøy
Det er synd det ikke blir et ordentlig Hudøy i år, men det er greit å
forlange at dine foreldreenheter lager en miniutgave for deg, venner,
søsken eller folk du tilfeldigvis møter og liker i sommer. Her er guiden
du trenger.
NB! Fortell de voksne at dette ikke er frivillig. Og, du, ikke fortell de andre voksne at det er noen voksne
som har skrevet dette.

1.
1 Begynn dagen med Sjokade
med litt brød

Magdalene i 6D
1. Da vi kom til Hudøy for første gang
2. 7. klasse festen
3. Dra til rommet og se hvordan det ser ut
4. Pysj
5. Lage sang

Det vil si at du smører Sjokade på
begge sider av et brød. Sats på at
omtrent halvparten av Sjokaden skal
være utenfor munnen etter at du har
spist. Du klarer det!

Bak kanelboller

61.

Stå opp klokken fem

71.

Bad når det regner

81.

Lag en sang

91.

Spis hele middagen

21. Løp så fort du kan rundt og
rundt utenfor der du bor

Samtidig som du roper tilfeldig navn,
ord eller hopper rundt omkring. Kall
det Oliade, og bare si at om folk ikke
skjønner reglene bør de ikke delta

31. Sprut med vannpistol/gevær på
foreldreenheter

Caspian i 6D
1. Da jeg og noen andre ble vekket og fikk dra
på 7. klassefesten
2. Være på festen i 7. klasse
3. Gå til vennene mine og bli kjent med folk
også få beskjed hvor vi skal sove
4. Det første jeg pakker er tannbørsten min
5. Vennskapsarmbånd

51.

Best å ikke avtale på forhånd. Bakholdsangrep er det beste når husene
angriper hverandre, og slik er det også
når det er i huset/leiligheten/campingvogn/bilen. Husk at det ikke er
moro får noen er ordentlig våte.

41.

Lag en fotballturnering

Om du ikke har noen å spille mot eller
med så lager du et oppsett uansett.
Det er lettere å vinne hvis du spiller
på alle lagene. Si til tanter eller onkler,
naboer eller kusiner at de må være
heiag jeng fordi slik er det bare.

Så du har trening til neste år når du
skal smiske med redaksjonen. Kanelbolle gir garantert omtale i avisen.
Spør en voksen hva korrupsjon er.
Gå inn på kjøkkenet og spør om
frokosten snart er klar. Hvis ingen er
der betyr det at du kan se på punkt 1.
Hele familien skal med. Alle skal med.
Finn en melodi som er ganske kjent,
lag din egen tekst og syng den hele
sommeren. Om og om ig jen. Søk opp
Bombadilla Life på YouTube, et godt
utgangspunkt.
Det vil si, spis opp all middagen før de
voksne få noe som helst. Slik som på
Hudøy. Neida, vi er ikke bitre. Bare
fortsatt sultne.
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Korona-storm på Hudøy
Kaptein Krok har seilt på de syv hav i mange år, men har alltid rukket
hjem til sommerferien. Sånn blir det ikke i 2021. Else tar det ikke pent.
Kursen hjem
Tidlig i vinter satte Krok kursen hjem til Hudøy etter å ha tilbragt vinteren i Karibia. Eller varmere
strøk, som de voksne kaller det.
Etter lange måneder med sol, bading, pærebrus og lokale, karibiske venninner, dro Krok hjem
med nye skatter og tilhørende herligheter. Hjemme ventet Else, glade barn og lokale farvann på
den gamle kapteinen. Krok hadde ikke bare skaffet seg gode venner, men også noen litt skumle
avtaler med veldig tvilsomme kontakter.
Krok vil bli statsminister
Mens solen stekte over Karibias palmer, begynte stortingsvalget 2021 å nærme seg i Norge. Alle
politikerne hadde forstått at den som får æren for å ha fjernet korona fra Norge og Hudøy ville
vinne valget. Krok tenkte at han selv skulle stille til valg, og han hadde derfor laget sin egen vaksine sammen med noen venner fra et land nord for Sør-Korea som hadde vært på besøk i Karibia.
Operasjon Sjokade-saus
Tidlig under pandemien hadde den russiske ambassadøren i Norge tilbudt byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sputnikvaksine til Oslo kommune, slik at alle skolebarna på Refstad skulle slippe
hjemmeskole og plagsomme koronatester. I bytte mot vaksinene ville den russiske ambassaden at
Oslo skulle plassere en tjue meter høy statue av en Putin utenfor den nye Refstad Skole. Avtalen
rant ut i sanden da skolene og barna tok sommerferie i 2021, og pandemien så ut til å forsvinne.
Likevel hadde Krok en plan.
Storhandel i rom sjø
For å frakte sin sjokadevaksine fra Karibia til Norge uten at Erna og Bent fant ut av det, kunne
ikke vaksinene komme rett fra pirathavnene. Den måtte fraktes fra et annet sted. Men hvor
kunne man finne muligheten, om ikke med Tom Cruise-skip (sikker på at ikke journalisten her
mener tomme cruiseskip? Redaktøren (husk å fjerne dette før vi trykker fordi barna må jo ikke se
at vi ikke helt vet hva vi skriver om).
Det åpenbare svaret var sjokoladen Cuba som hadde mottatt flere vaksiner enn de kunne bruke.
(Nok en gang, har du drukket for mye brus før du skrev dette? Du mener vel landet Cuba?)

Krok - som hadde vært medlem i Piratpartiet siden 1930-tallet - var en dagsseilas unna på Jamaica
med fullt mannskap. Avtaler ble g jort og utenfor Cubas hovedstad Havana ble 6 millioner sjokadevaksiner lastet om fra et russisk lasteskip til kaptein Kroks stolte skute. Kursen ble satt mot Hudøy
og seilas skulle vare i tre måneder.
Landfast med en formue ombord
Sent en mørk og stille aprilkveld nærmet kaptein Krok seg kjent farvann. Med lyset fra Svenner fyr
bak seg begynte Krok sakte å legge kursen nordvest mot sitt kjære Hudøy. Brått hørtes et anrop fra
langt borte samtidig som et søkelys lyste opp skuta: Dette er tollvesenet. Legg bi! Forrest i baugen
på tollbåten kunne Krok skimte en kjent skikkelse: Erna Solberg.
- Eeegg, begynte hun på umiskjennelig bergensdialekt, har forstått det slik at du har en verdifull last
ombord, men har mannskapet vaksinert seeeg? Har de godkjente vaksinepass?
Overrasket svarte Krok: Jeg ville ikke brukt de ordene.
Deretter gikk alt raskt. Losen overtok kommandoen og førte Krok og hans mannskaper inn fjorden
forbi Hudøy til styrbord, og til sist ble skuta lagt til i kai i Melsomvik. Det siste mannskapet hørte fra
statsministeren var at de skulle til karantenehotell i Sandefjord. Krok og mannskapet ble innlosjert
på Oslofjord konferansesenter.
Mannskap og båt råtner i havn
Hvis Karibia hadde vært et paradis var Melsomvik det motsatte. Surt og regnfullt vårvær, ingen glade
barn løp rundt og lekte som på Kroks kjære Hudøy.
Ingen pærebrus, ingen sene kvelder, ingen sang og ingen dans. Etter en uke var vantrivslen så stor at
mannskapet vurderte å stikke av med skuta en mørk natt.
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Ingen forstod noen ting av reglene for karantenhotellet, og det så ut til at det kunne bli en lang sommer internert på hotell uten noen av Hudsøys sommergleder.
Det hjalp ikke at det i dagesvis var full aktivitet rundt skuta nede på det inng jerede kaiområdet, mens
Krok og hans manskap ble påtvunget munnbind og ble holdt på en armlengdes avstand.
Det eneste de kunne se var at små lastebiler kjørte frem og tilbake hele natten. Noen dager etterpå i bytte mot en flaske jamaicansk rom - kunne en sjauer berette at skuta var tømt for last.
Tidlig på morgenen 1. mai ble en vaktmann funnet med kul i hodet på kaia. Skuta, Krok og hele
mannskapet var forsvunnet. En uke senere meldte NRK at Bergen og Stavanger var fullvaksinert.
Epilog
Fortsatt står Else på svaberget ytterst syd på Hudøy og speider etter sin tapre sjøhelt. Etter at Krok
forlot karantenehotellet i Sandefjord, har ingen hørt noe fra ham.
Fortellingen om den tapre, skumle og gåtefulle kapteinen slutter ikke her, men kanskje får vi flere
svar sommeren 2022. Som Else kan vi bare vente til neste sommer og håpe at de hvite seilene atter
ig jen fyller horisonten når man titter sydover mot Skagerak fra Hudøys sydspiss.
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< Hudøy 2019 <
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LEIRSKOLE PÅ

HUDØY I 140 ÅR
Kanskje var din tippoldemor eller eller tippoldefar der? Siden den gang har over 200.00 barn
kost seg på øya og fått minner for livet!

Ferie på Hudøy var for fattige barn

I starten var leirskolen et ferietilbud for familier
som ikke hadde råd til å dra på ferie med barna.
Et av målene var å at de skulle spise næringsrik
mat og legge på seg.
De ble veid og målt ofte. Om de ikke la på seg
fort nok, ble det bestemt at de måtte ta en
middagshvil hver eneste dag fram til de gikk
opp i vekt.

Hadde ikke godteribord?

I gamle dager likte barna å g jøre mye av det
samme som dere; fiske krabber, bade, lure voksne
og løpe over stokk og stein. Men en ting var
helt annerledes og det er at de ikke hadde med
foreldre som danderte godteribord og bakte
boller dagen lang!
Barna måtte selv hjelpe til med å høste sin egen
mat, lage den, vaske og rydde. Her er alle med å
skrelle poteter!
Leirskolen varte ofte i hele fem uker. Mange
fikk hjemlengsel, selv om de hadde det gøy!

I år er det 140 år siden de første barna rodde spente over
bukta til Hudøy for å være med på leirskole. Før det var det bare
noen få mennesker som bodde på øya fast.

Finnes Hudøy leirskole om 100 år?

Kanskje du får tipp-tipp-tippoldebarn som lurer
på hvordan det var å være barn på Hudøy i et
annet århundre?
Da kan du jo bare spare Hudøy-avisene i en
kiste som kan gå i arv, eller lage ditt eget
minnealbum med bilder!

HUDØYDIKT
Hudøy det er supergøy
vil du ha litt syltetøy?
Kaptein krok er her ombord
vil du ha et godtebord?
Vennskapsbånd er gøy å lage,
vil du ha litt marmelade?
Det er gøy med olympiade,
vil du ha en boks Sjokade?
Bli med i vannkrig hvis du tør
kanskje du vil ha litt smør?
Hudøy er gøy for deg og meg,
vil du ha litt leverpostei?
På Hudøy er det superfrokost,
Veldig mange liker brunost,
Vi har hatt det kjempebra,
Lei for at vi snart må dra,
Av: Ritaj, Hedda og Dearbhail 6B

Pakkeliste
Laget av Mia og Sara M.L. i 6A

(for og av barn)

• Noe du liker, for eksempel neglelakk,
bamse(r), kortspill
eller noe å lese (hvis du får tid)

• Godteri til godteribord (vi liker best
gummibjørner, surt godteri og popping
candy…)

• Vannpistol til å sprute på andre

• Noe kjempegodt å drikke

• Undertøy så du ikke er så rar

• Funky/morsom pysjamas

• Badetøy hvis du ELSKER å bade

• Kule klær du liker å ha på deg

• Sko du synes er komfortable og kule.

• Håndklær hvis du liker å sole deg eller
tørke deg etter et bad

• En sekk, pose eller en liten bag som du
kan bruke

