
VELKOMMEN TIL SLARAFFENLEJR 2017!

Nu har vi allerede været på lejr lidt over en dag,
der er allerede rigtigt godt gang i den. Alle er
kommet med i en oversej gruppe... men men men,
hvad er det nu lige de andre grupper går og laver?
Dine trofaste udsendte fra SlaraffenNEWS har
samlet et overblik over for dig her.

PIRATOS: De skrækindjagende og plyndrende
pirater har været på togt og fundet en nedgravet
skat med guldmønter. Efter at have delt rovet,
satte de sig ind indenfor og lavede ægte pirat-
agtige t-shirts.

INDIANERNE: Indiana (aka. Anna) fortæller at de
er små labanindianer, der også går under det
hemmelige stammenavn ”De spidse pile”. De er
med deres nye indianergear klar til at danse en
soldans resten af ugen, som vi alle håber på
virker!

LES SLARAFF: Med høj baguette-føring og fine
fornemmelser, har de charmerende Franske
slaraffer smagt på alt fra bourgogne til brie... Hvis
nogen skulle synes køkkenet laver ALT for dårlig
mad, så skal en LES SLARAFF bare sendes i
køkkenet. Så er det sagt!

ØRKENENS SØNNER: Hvad ka' de ikke?!? De
kan alt! Endda flyve på tæpper og tæmme slanger.
En hver af ørkenens sønner er blevet udstyret
med en sabel og en FEZ! Og med deres lange
vandring gennem ørkenen hiver de en dejlig
varme med hjem til Slaraffenlejren!

DISCO-KUGLERNE: Allerede på den allerførste 
dag, markedere disco-kuglerne sig med deres 
glitrende udseende og groovy dance-moves. Og 
det endte selvfølgelig lynhurtigt i en spontan 
discofest inde midt i aktivitetsrummet, der tiltrak en 
beundrende skare.  Hvad finder disco-folket på til 
børnefesten torsdag? ... rygterne svirrer allerede.

HULAERNE: De smukke og solskinsstrålende 
Hulaer er nu ankommet til den skønne og solrige 
Slaraffenlejr. De er nogle skønne unger som er 
kommet for at sprede huladans og hygge. Vi 
holder øje med dem i løbet af ugen...

X-MEN: De nye unge talentfulde x-men er tjekket 
ind på skolen. Deres superkrafter spænder bredt 
og hvidt fra shapeshifter til at kunne forsvinde 
ind gennem væggen. De er forberedt på en 
hver mutantkrig der kan ligge lige om hjørnet, så 
det er klogt at gemmes deres telefonnummer, 
just-in-case.

SLARAF HEROES: X-MEN, GO HOME…
SLARAF HEROES er kommet for at blive! De har 
med hemmelige superkræfter altid mod på en 
kamp mod lejerens skurke. Ifølge redaktionens 
oplysninger skulle de også gå under navnet 
”lejrledelsen!” Især Lille Mis skal de hjælpe med at 
holde fra slikdåsen!

Det var et hurtigt overblik over situationen. Dine 
udsendte rapportere fra SlaraffenNEWS følger 
naturligvis udviklingen og følger op på alle rygter.
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RahmaSkrig!
Nu er det sket igen ... der er sladder i vente!!
Har du spekuleret på hvorfor Niels er så god til 
at stå på skateboard, eller hvorfor Holbæk altid 
står og holder øje med dig fra en mørk krog 
bag skraldespanden, så aflever dine 
spørgsmål i den røde postkasse udenfor 
lejrledelsens kontor.

Jeg vil svare på alt og intet, også hvordan du 
kurerer sure tæer, så alle kan holde ud at være 
i nærheden af dig. Kærlige krammere Rahma

Hvad er nu det?
Hvem er Rahma-lama-ding-dong? Hvad er det 
for noget med en børnefest? Hvad er det 
Morten har gang i med den der hjemme-
byggede hat? Hvad skal man gøre for at holde 
sig ekstra gode venner med fiduserne? Hvorfor 
er Johan begyndt at kigge på tegninger?

Spørgsmålene er mange, men en ting er 
sikkert, du kan altid finde de bedste svar ved at 
læse den daglige SlaraffenNEWS hver dag.

Kæmpe krammer fra redaktionen

Rahma, Morten & Johan

Har du en tegner gemt i dig?

Allerede i morgen kommer dagens TEGNING 
avisen, og det kan blive DIG som er den 
kreative kunstner. Det eneste du skal gøre, er 
at lave en rigtig flot tegning og lægge den i 
postkassen. Men du skal gøre dig umage, for 
redaktionen har sat ham den sure Johan til at 
bedømme, og han er rimelig skrap!!

Op På Hatten

Så skete det! Pludseligt snakker alle om 
hatte. Selv Morten er gået i gang med sin 
skøre hjemmebyggede mexikanske 
nissehue med englevinger. Og så er der 
lige det at du også også have en hat for at 
komme ind til børnefesten. Heldigvis kan 
du hygge dig med at lave den i løbet af 
ugen. Og én ting bliver spændende: HVEM 
har den bedste hat til børnefesten på 
torsdag??



Så er kampen igang om den flotteste hat til 
børnefesten er sat i gang! Første del af 
dagen er gået med den helt store 
hatteworkshop, og guld-spray var klart 
dagens hit! Det er jo også lidt G! Rygtet går 
at der bliver indkøbt nye farver, og der bliver 
afholdte flere Sprayworkshops! 

Lav din helt egen hat

Man behøver ikke lave den flotteste eller største 
hat …Men husk at det er hatten, som er din 
personlige adgangsbillet på torsdag, hvis du skal 
til børnefest – og det skal du helt sikkert, for det 
bliver rigtigt sjovt.

Det kan godt betale sig at være i god tid – og der 
er helt sikkert en voksen, der vil hjælpe dig!

Hvad skal vi lave i morgen?

Har du nogensinde været til Yoga? Imorgen 
kommer en dygtig børneyogainstruktør ud på 
lejren og viser hvordan man laver avancerede 
yogaøvelser, som du kan blive dejligt afstresset 
af. Og så er dervist nok en lille overraskelse 
med fuld fart på.

Sidst, men ikke mindst kan du jo sætte dig i et 
stille hjørne og lave en flot tegning til lejravisen. 
Du sender den i den røde postkasse ..

Sidste nyt! Sidste nyt!

FIDUSER
på inspektion!

Pludselig var fiduserne i børnehuset, i fuld 
uniform med walkier og høj fanføring. 
SlaraffenNEWS aflytter selvfølgelig walkien 
under inspektionerne de næste par dage og 
raporterer nærmere til den trofaste læser.

Hatteworkshop på livet løs!



SLARAFFENLEJRENS LÆNGSTE KØ

NOGENSINDE!

Rygterne om en event med fart på startede allerede i går på SlaraffenNEWS-redaktionen. Pludselig kunne man høre 
motorstøj, og så var der køretur til alle i en vaskeægte Ferrari.

”Her starter køen”, sagde hjælper Simon, og 1 minut senere havde vi en meget lang kø. ”Det er helt helt helt sikkert den 
længste kø i Slaraffenlejerens historie”, sagde en anden hjælper, som gerne vil være anonym.

Da der kun kunne være en eller to børn i hver bil, var der en del ventetid. Men det var gik rigtigt fint, for alle børnene var 
nemlig rigtigt dygtige til at stå i kø. Og så kunne man jo også kigge på de fine biler med de larmende motorer, imens man 
ventede.
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RahmaSkrig!
Der er RahmaSkrig! Vi har her på redaktionen 
ikke modtaget nogle breve fra lejrens børn! Så 
vi opfordre hermed alle børn, om at gribe 
blyanten, og få smidt nogle spørgsmål i 
postkassen. Der må være sket en masse der 
skal svares på!

Vi har dog modtaget nyt fra hjælperne!
”Hvorfor lugter der egentlig af sure sokker på 
værelse 10 tv., når de nu har den bedste score 
hos FIDUSERNE!” spørger hjælper Anna 
uforstående.

Dyr er dejlige!
Imens var de store var på hike, var de små på 
besøg hos en virkeligt hyggelig og meget 
børnevenlig bondegård. Og hold nu fast, for 
der var både heste, grise, køer, får, ænder, 
gæs, katte, kaniner, geder og høns.

Foto: Ægte dansk bondegårdsstandoff mellem 
børn og køer!

Et af højdepunkterne var kaninerne, som man 
kunne a'e og klappe, selv om det nu også var 
ret sjovt at fodre de skøre forvirrede køer. Efter 
at have kigget på alle dyrende, var der en lille 
tur på hest til alle, og det hele sluttede med en 
traktortur op igennem marken. Alt i alt en dejlig 
og meget hyggelig tur på landet.

Op På Hatten
Dagens hat blev lavet af Mohammed, som 
under interviewet understregede at der ikke 
var nogen dybere mening med ”hurtig hatten”. 
Det er bare en hat! Interviewer, Morten, 
opsnappede Andre børn og hjælpere i 
nærområde mente det lignede en billig udgave 
af Shrek! I ved godt hvem vi snakker om? Ham 
den grønne fyr!



Kompasset var klart, maden var pakket og fodtrin af 6 
forskellige børnegrupper marcherede mod deres 
destinationer. Udfordringerne var store, da grupperne på 
deres 8km vandre-tur mødtes med regnskyl, blæst og 
hvem ved hvad? Storgruppens børn giver tegn på 
træthed udmattelse allerede før de når deres destination 
og udsigterne til en tør nat under åben himmel ser sort 
ud mandag eftermiddag. Men kammeratlig opbakning og 
viljestyrke er en stor fordel som børnene fra slaraffen-
lejren har masser af. Her fortæller to børn fra 
storegruppen om deres nat ude iskoven, blandt 
hestepærer og en morgenhilsen som de færreste 
kommer levende igennem.

Hvor skulle i på Hike?
”Vi fik at vide at vi skulle starte med en gåtur på 8 km i 
regnvejr med vores rygsækker. Til at starte med lød det 
ikke særlig sjovt”
Hvordan var det at gå 8km i regnvejr?
”Vores gruppe gik mega hurtigt, og overhalede også 
disco-kuglerne og heldigvis var det tørvejr på vej derud” 
Heldigt at i havde tørvejr selvom det skulle regne. 
Hyggede i jer så på turen derud?
”Ikke rigtigt for Simon (hjælper) synger mega dårligt og 
mega højt hele tiden. Han synger kun om sig selv og 
hvor stærk og sej han selv synes han er”

Hvad skal vi 
lave i 
morgen?

Rygterne går om at onsdag bliver en vild dag! 
Efter oplevelser som hike, sportsvogne og 
lillenørd, byder onsdagen på Pokémon, hvor der 
skal fanges hjælpere, Børne MGP og den 
længste brun sæbe rutsjebane!
Så glæd jer alle sammen!

FIDUSER
Som tidligere lovet har jeres trofaste udsendte 
aflyttet fiduserne under inspektionen, og det var 
både gode sager og slemme sager, man fik indblik i. 
De var ikke så glade for tøj der flyder på gulvet, hike-
grej som var efterladt på værelset, senge der ikke 
var blevet redt, kopper som hører til i køkkenet og 
lugt af sure tæer. Til gengæld var der nogle af 
værelsene som var rigtigt fine, f.eks. hos nummer 7, 
hvor både det højre og det venstre værelse fik 
kommentaren ”nydeligt”. Et par af de store på 
værelsene ovenpå fik også nogle rosende ord med 
på vejen. Redaktionen undersøger fortsat rygter om 
at værelse 10 har forsøgt, at bestikke fiduserne med 
gaver... Vi lytter videre i morgen.

Hike derudaf! 
Skulle i selv lave mad og finde et sted at sove i 
skoven om natten?
”Ja! Vi blev kåret som den bedste bioak i skoven og 
byggede faktisk også vores hjælpers bioak. Vi kan godt 
lide at bygge bioak, men hjælper-Peter ved ikke han har 
ligget oveni en hestepærer hele natten. Vi har ikke sagt 
det til ham”. N og E griner.
Kunne i godt sove om natten?
”Ja, for vi lå helt tørt under vores bioak med soveposer 
og med masser af tæpper, men da jeg vågnede, var jeg 
tæt på at få en prut i hovedet, af Hanna”

Nanna og Emma er to Slaraf-heroes på 11 år. De er 
rigtig gode veninder og ved godt at Simon læser avisen. 

”Men han synger altså virkelig dårligt, og så stærk er han 
ikke” udtaler Nanna og Emma



Dagens otteste bil!

Kristian fra gruppe 8 har uden tvivl tegnet dagens tegning efter en sværd 
udvælgelse! Ja, vi er faktisk gået så langt at sige, at det er dagens flotteste 
bil! Må vi gætte? Er det en Ferrari? Vi forventer flere flotte tegninger fra alle 
børn onsdag!

YOGA 
er for alle!

Før og efter det gik løs med 
sportsvogne, var den dygtige 
børneyoga instruktør, Katrine, på 
banen med sine yoga-poses såsom:
Hund der tisser, lille mus og bord-pose.

Alle børn, drenge som piger, viste 
interesse. Særligt Alex Thor fik en 
ordenligt tur i yoga-karrusellen og 
Elsas tiger-pose var særlig farlig!
Den er ikke for voksne!

Morten var udsendt fra redaktionen
Og viste særlig smidighed når han 
lavede vandfaldet og solhilsen :)



POKÈMON GO LIVE!

Med Ashbens skønne ryst blev det annonceret at dagens helt store aktivitet var vaske ægte Pokémon 
Go Live! Børnene blev inddelt i grupper med kort og Poké balls med hår på, og så var det ellers afsted 
til deres første dyst med en spræl levende Pokémon. Og vi, her på redaktionen, må sige, vi er sku 
imponeret! Børn, i har sammenlagt gået hvad der svarer til det halve af Sjælland rundt i alt fra 
højhælede til sandaler. Dog havde hjælper Shahzeb det hårdest, da han som den eneste Pokémon-
Jæger valgte at tage korte bukser på, så de ben Shahzeb, dem gider vi ikke se på i morgen, vel børn?

Man skulle indfange så mange Pokémons som muligt for at få et forspring i Pokémonarenaen, hvor de 
endelige Pokémonmasters skulle dyste om 1. pladsen. På jagten efter Pokémons udførte børnene 
særlige Sneak attacks og fik efterhånden indsamlet Pokémonkort nok til at kunne dyste. Den smukke 
og maskuline MadsChoke var særlig populær og blev fanget hele 8 gange, mens HeydeeBug kun blev 
fanget 2 gange, og helt ærlig HeydeeBug, har du set dig selv i spejlet???

I Pokémonarenaen gik det hedt for sig, og Lismur og RockRollMon blev særligt røde i hovederne da 
chilien skulle ned. Stor skuffelse I den udsendte pokézo-journalist, Mortens, gruppe. Lismur det hedder 
altså keep a pokéface! Her overraskede Idarydoo, og Psystof, MagHu og Starmus gjorde det godt i de 
fysiske dyste. Starmus, den dragt. Mums. Hjælper Niels gruppe spillede taktisk godt og endte med at 
løbe med sejren. Stort tillykke og en stor tak til selveste ASHBEN, the Pokémaster himself, for en dejlig 
eftermiddag!
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Din fremtid er i sikre hænder

Astro-Hanne  belyser  din  fremtid.  SlaraffenNEWS
har hyret en expert i astrologi som giver gode råd
til hvordan du kommer igennem resten af lejren.

Vædderen: 21. marts �l 19. april.  Vædderen arbejder

hårdt  og  er  en  perle  for  enhver  ferielejr.  Fordi

vædderen er så arbejdsom, så har vædderen også de

mest sure tæer. Alle væddere bliver forelskede i Momse

om torsdagen.

  

Tyren:  20.  april  �l  20. maj.  Det er svært  at  �nde et

mere solidt stjernetegn end tyren. Tyren hader drama

og børn, der larmer. Når det bliver torsdag, så drikker

tyren 10 liter vand &l frokost. Mindst!

 

Tvillingerne:  21.  maj  �l  20.  juni.  Der er  liv  og  glade

overalt, hvor tvillingen er. Tvillingen elsker at tale om alt

og  ingen&ng.  Fordi  tvillingen  ser  meget  posi&vt  på

verden, så �ndes der ingen tvillinger, der græder, slås

eller driller om torsdagen.

 

Krebsen: 21. juni �l 22. juli.  Krebsen er en rig&g god

ven. Nogle gange skal krebsen bare lige mindes om at

få ski)et de sure underbusker. Det gør du lige torsdag

morgen, ikke, krebs?

 

Løven: 23. juli 22. august. Charme, selv&llid og lækkert

hår!  Løven  er  al&d  klar  på  en  omgang  s&kbold  og

skyder  direkte  e)er  maverne.  Løven  danser  al&d

allermest om torsdagen.

 

Jomfruen: 23. august �l 22. september. Jomfruen har

al&d ret og kan være megastædig også når det handler

om ikke at ville i bad. Alle kan lide jomfruerne og derfor

er de også de virkelig gode at følges med &l børnefest.

  

Vægten: 23. september �l 22. oktober. Vægten er den

skønneste  ven  og  du  bør  lade  være  med  at

skændesmed vægten!  Hvis  du møder en  vægt  på  en

torsdag, så giv dem lige en ekstra hej-krammer.

Skorpionen: 23. oktober �l 21. november. Skorpionen

er al&d klar på en tur i  skoven, så man kan �nde en

masse insekter og larver. Så er  a)ensmaden serveret!

Alle skorpioner sover vildt længe om torsdagen - især,

hvis der er en fest om a)enen.

 

Sky&en 22. november �l 21. december

Sky1en  er  uendeligt  ærlig  og  derfor  render  sky1en

også  bare  og  pru1er  dagen  lang.Sky1en  er  heldigvis

al&d i godt humør, men pas på! Astro-Hanne har hørt,

at  sky1erne  på  lejren  går  og  pru1er  på  krebsenes

hovedpuder. 

Stenbukken: 22. december �l 19 januar

Har  du  brug  for  hjælp,  så  skal  du gå  &l  stenbukken.

Stenbukkene er dem, der styrer showet – bare se på

vores Talentshow. Mangler du noget dullegrej, så spørg

lige den nærmeste stenbuk, måske ved de, hvor den

4o1este neglelak er.

 

Vandmanden: 20. januar �l 18. februar

Vandmanden kæmper al&d for,  hvad han har  kært  –

også  osten  &l  morgenmaden.  Desværre  fortæller

�duserne,  at  osten  nogle  gange  ender  under  deres

senge.  Det  er  altså  klamt!  Tjek  lige  under

vandmændenes senge i morgen!

 

Fisken: 19. februar �l 20. marts

Fisken har både s&l og klasse. Fisken beundrer alt, hvad

der er smukt og bor som regel på det mest opryddede

værelse.  Fisken  har  det  som  en  �sk  i  vand,  når

musikken spiller op &l dans, så tøv ikke med at byde

�sken ud på dansegulvet i morgen.



Op På Hatten
Dagens hat er vist lavet af Marlene eller eller 
også er det Rasmus, det er svært at se forskel. 
Det var i hvert fald nogle flotte eksemplarer. En 
kandidat til den flotteste hat i morgen? 

Bestikkelse til 

Fiduserne?
Vi aflyttede værelsesinspektionen igen i dag, og 
nu var der pludseligt rigtigt mange værelser, 
som var blevet fint ordnet. Der var dog også lige 
et par enkelte steder, hvor der blev fundet et 
barn eller to på værelset, og det trækker 
selvfølgelig ned på karakteren.

Og så var der igen, nogle som havde efterladt 
slik til fiduserne, og det er jo et åbenlyst forsøg 
på at få en bedre karakter. SlaraffenNEWS har 
udspurgt en anonym kilde hos fiduserne. 

”Der er da ikke noget mærkeligt i at vi modtager 
en lille gave en gang imellem. Når man får 
gæster giver man dem jo også kaffe og te.”, 
siger kilden, og fortsætter: ”Vi bliver altid så 
glade, hvis der ligger lidt slik, eller man har lavet 
en fin tegning. Og så kan det da godt være vi 
kommer til at give en ekstra stjerne, men det 
sker der da ikke noget ved, hvis værelset er 
ellers er nogenlunde fint.”

Sidste nyt! Sidste nyt!

Panik i 
lejerledelsen

Inde i hatterummet mødte vi Momme, som var i 
fuld gang med at lave en fin hat til i morgen. 
Men hun var lidt bekymret for om lejrledelsen 
også var klar. Måske ender det med panik i 
sidste øjeblik.

”Den er helt gal med den der lejrledelse. Jeg 
tror altså de har glemt, at de skal lave hat til i 
morgen.”, siger Momse, ”Jeg har prøvet at 
minde dem på det, men nu får vi se, om de når 
det.” 

Dagens Dødsfest!



Glidebane
Der var masser af sæbe og våde 
børn da den traditionelle glidebane-
aktivitet løb af stablen. Man kan 
selvfølgelig ikke anmelde en glide-
bane uden at prøve den selv, så den 
udsendte medarbejder Morten måtte 
på hårdt arbejde.

Det helt store tema var sæbe i 
øjnene, så der blev brugt en del tid 
på at sprøjte børnene i hovedet med 
slangen.

DAGENS TEGNING!

Spørgsmål:

Hvorfor kalder i Mads for Bjørli?

Kh ……

Svar:

Kære …… 

Jeg har selv s&llet mig samme spørgsmål, og jeg har 

hørt at han engang var på Hike, og må1e slå en Bjørn 

ihjel fordi han frøs så meget om na1en og ville varme 

sig med dens bløde pels

De kærligste hilsner Rahmaskrig

Spørgsmål:

Hej Rahmaskrig

Jeg ville spørge om hvorfor Chris&an ligner Ed Sheeran?

Mvh Den lille havfrue

 

Svar:

Kære Den lille havfrue

Chris&an ligner Ed Sheeran fordi han ved fødslen blev 

uløseligt forbundet med Ed, e)er de blev fundet på 

ryggen af en bjergged. Man havde hørt en brægen fra 

bjergene, hver solnedgang og det er e)er sigende dén 

brægen sangen ”I’m in love with the shape of you” er 

inspireret af.

Håber du kan bruge svaret. Kh Rahma

RahmaSkrig!

Spørgsmål:

Hej Rahmaskrig

Jeg ville gerne have at du kunne læse de&e for så 

vil jeg blive megaglad. Jeg har hørt at du ikke har 

fået nogle breve, så jeg vil bare lige sige at

 1. Kan du godt tegne?

 2. Håber at du bliver glad for det, så har du et 

brev

 3. Jeg vil bare lige sige at Simon fra Superheroes,

     synger danser mega lort. Han danser så dårligt

     og er ikke god �l at synge.

Svar:

Hej 

Jeg er virkelig glad for at læse dit brev. Send 7ere!

 1. Jeg kan bedst tegne, e8er jeg har fået to

     mygges�k. Det er bare en sådan en �ng

 2. Jeg er helt vildt glad for brev

 3. Jeg har ikke hørt Simon synge eller danse

     endnu. Men jeg tror hans kæreste slog op fordi

     han sang en sang på første date

Køs og de gladeste hilsner



Så Er Der Fest!!
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Rahma
Interviewer

Olivia er 5 et halvt og Elsa er 7

Hvad glæder i jer mest til til børnefesten?
Vi glæder os allrmest til at danse og drikke 
sodavand og sidde og hygge os i sofaen.

Hvordan er i blevet så fine i tøjet? 
Det er bare så smukt at blive sminket til fest, 
og man kan ikke komme uden billet. Vi skal 
optræde som Super Girls, med en sang og vi 
glæder os!

Ulla 88 aka. Lucas kæreste

Er du klar til børnefesten?
Ja, jeg glæder mig rigtig meget!

Hvordan er du blevet inviteret med til 
festen?
Jeg er kærester med Lucas, som jeg godt kan 
lide. Og så er jeg kendt fra Albert Dyrholm, en 
youtuber som har lavet en sang om mig.

Hvad glæder du dig mest til?
Jeg glæder mig allermest til at hygge mig, og 
så håber Jeg der er god mad. Jeg elsker at 
danse, og danser bedst til sangen om mig. Jeg 
kommer fra en stresset hverdag, hvor jeg 
tjener mange penge på en isvogn, så det bliver 
dejligt at skulle drikke drinks fra baren.

RahmaSkrig!
Få svar på alle livets store spørgsmål her.

Spørgsmål:
Hej seje Rahma. Vi vil egentlig bare spørge 
om hvorfor du hedder Rahma. KH Michelle og 
Amani
Svar:
Hej seje Michelle og seje Amani
Jeg hedder Rahma fordi det betyder den 
klogeste og den flotteste. Og den som altid 
ved hvor man skal stille sine hest på en 
torsdag, så den ikke bliver sulten om fredagen.
Mange Krammere Rahma

Spørgsmål:
Rahma. Jeg er blevet jagtet 2 dage i træk og 
jeg bliver nok jagtet igen i dag. Hjælp? Hilsen 
DJ B.O.B.
Svar:
Jeg ved at jagtsæsonen er gået ind for at finde 
hotte slaraffer. Så du må være utrolig hot, 
siden du er blevet jagtet hele to gange. Er du 
det DJ. B.O.B?

Opråb: Den bevæbnede Panda er tilbage!
Svar: Bevæbnede Panda. Det er dejligt du er 
tilbage. Jeg har ventet på dig, og jeg har en 
opgave til dig. Jeg vil bede dig plante en 
kæmpe bambushæk hjemme i lejrledelsens 
have! Jeg ved de hader bambus  det er so last 
year…



Rahma
Interviewer

Olivia er 5 et halvt og Elsa er 7

Hvad glæder i jer mest til til børnefesten?
Vi glæder os allrmest til at danse og drikke 
sodavand og sidde og hygge os i sofaen.

Hvordan er i blevet så fine i tøjet? 
Det er bare så smukt at blive sminket til fest, 
og man kan ikke komme uden billet. Vi skal 
optræde som Super Girls, med en sang og vi 
glæder os!

Ulla 88 aka. Lucas kæreste

Er du klar til børnefesten?
Ja, jeg glæder mig rigtig meget!

Hvordan er du blevet inviteret med til 
festen?
Jeg er kærester med Lucas, som jeg godt kan 
lide. Og så er jeg kendt fra Albert Dyrholm, en 
youtuber som har lavet en sang om mig.

Hvad glæder du dig mest til?
Jeg glæder mig allermest til at hygge mig, og 
så håber Jeg der er god mad. Jeg elsker at 
danse, og danser bedst til sangen om mig. Jeg 
kommer fra en stresset hverdag, hvor jeg 
tjener mange penge på en isvogn, så det bliver 
dejligt at skulle drikke drinks fra baren.

Amir deltog i en af dagens frilufts-aktiviteter, som 
både bød på tilberedning af kaninkød og skydning 
med gevær. ”Jeg det var super godt at være med”, 
fortalte Amir bagefter, ”Kaninkød smager rigtigt 
godt, og Holbek viste mig og Mohammad, hvordan 
man skulle gøre det hele, så det blev tilberedt 
ordentligt.”

Der blev også tid til en snak om, hvordan man får 
jagttegn, så man kan skaffe sin egen mad, og om 
hvordan det er at være friluftsmenneske ude i 
skoven. Om eftermiddagen have hjælper Roald 
arrangeret skydning med hardball-gevær, hvilket 
også var sjovt nok til at man godt kunne stå i kø i 
regnvejr. Her gik det rimeligt godt for Amir, så fik 
lov at skyde efter de helt små skiver, som er kun 
er halv størrelse. 

Jonas var også med, han fortæller , at det 
selvfølgelig var sjovt at skyde skiverne ned, men 
det sjoveste var at lave noget sammen med de 
andre.

Travlhed i 

hatterummet

Nu har de voksne gået hele ugen og 
husket børnene på at de skulle lave hatte 
i god tid. Men så i dag sidder der selv en 
masse voksne inde i hatterummet og 
laver hatten i aller aller sidste øjeblik…
Tsk tsk tsk, det var vist ikke så godt, hva?

Meeeeen … der var vist også lige en del 
børn som skulle have ordnet noget inden 
i aften. Bare lige for at være sikkert på at 
komme til fest.

Og så prøv lige og se bordet. Nøøøøj, 
hvor det roder, der er vist nogen som har 
haft meget travlt da de lavede hatte.

Friluftsaktiviteter for de store



Sommerland!

(Vådtland)

For første gang her �l morgen må�e hjælperne hive de søvnige slara�er ud af sengen, for at pakke 

taskerne, så de kunne komme i Sommerland Sjælland. Bussen blev fyldt med slara�erne og e"er 

halvanden �mes kørsel ruller de ind på parkeringspladsen i Sommerland Sjælland. Sjældent har 

Sommer Sjælland set så mange så mange ivrige hjælpere og børn på én gang, og de $este kunne 

næsten ikke vente med at hoppe i badetøjet så de kunne komme ind og prøve vandrutsjebanerne i 

badeland. Børnenes dag i Sommerland Sjælland har været et højdepunkt og noget som børnene har 

glædet sig �l hele ugen. 
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Test dig selv
Hvad hedder din 
yndlingshjælper?
A: Shazeb
B: Holbæk
C: Momse

Hvor mange gange har du 
siddet pænt til frokost?
A: 0 gange
B: 1-3 gange
C: højst 5 gange

Hvilken forlystelse er du?

A: Vildkatten
B: Kamikazen 
C: Totempælen

Flest: A: er du en lækkerbuks
Flest B: er du en hikedude
Flest C: som en klippe

RYGTE! RYGTE! 
RYGTE! RYGTE!

DJ B.O.B har spurgt matematik 
om de skal være kærester. DJ 
B.O.B venter stadig på svar. 
Matematik indrømmer dog at 
kunne lide at DJ B.O.B lagde 
aren om hende.
Til Matematik. Jeg tror du skal 
skynde dig at svare inden lejren 
slutter, for DJ B.O.B skrev i går 
at han tit bliver jagtet.
KH

RahmaSkrig!
Spørgsmål:
Kære Rahmaskrig
Hvad skal jeg gøre for at få børnene til at gøre hvad 
jeg siger?
Hilsen den Ulykkelige lejrleder.

Svar:
Kære ulykkelige lejrleder
Slarafbørn, hører ikke så godt om fredagen, men 
mit bedste bud er at komme muggen ost og wasabi 
slikkiosken næste år.

Spørgsmål:
Spørgsmål til brevkassen fra Simon (DEN 
RIGTIGE) Hvordan kan det være alle de voksne på 
lejren er så smukke og søde?
Hvor mange børn skifter egentlig underbukser hver 
dag? Hvordan er jeg blevet så god til at synge?
Hvem er egentlig den hurtigste af alle børnene på 
lejren, og hvem kan lave flest armbøjninger?
Hvem af de voksne er egentlig bedst til at danse?
Hvorfor tror slaraf-børneneat vi skal på tur til 
bakken/sommerland Sjælland
Hvordan får man slarafbørnene til at stå stille til 
fællesamling. 

Svar:
Kære Simon (DEN RIGTIGE). Tak for dine 
spørgsmål. 
De fleste børn ved godt at der gror orme og larver 
ud af næsen, hvis man kun skifter underbukser én 
gang på en uge. Derfor skifter børnene 
underbukser, hver anden dag
Du skriver selv at du er god, men jeg har hørt fra 
mange slaraffer-børn at du ikke synger så godt, 
som du selv tror. Jeg tror du skal lade være at 
synge.
Jeg er ret hurtig, men Jerry er hurtigere og mit bud 
på armbøjningerne bliver Michelle fra Hulaerne. 
Shazeb er jo fra Discokuglerne, og danser måske 
næsten lige så godt som Christian
Slarafbørnene står helt stille hvis man gokker dem i 
nøden! 



Test dig selv
Hvad hedder din 
yndlingshjælper?
A: Shazeb
B: Holbæk
C: Momse

Hvor mange gange har du 
siddet pænt til frokost?
A: 0 gange
B: 1-3 gange
C: højst 5 gange

Hvilken forlystelse er du?

A: Vildkatten
B: Kamikazen 
C: Totempælen

Flest: A: er du en lækkerbuks
Flest B: er du en hikedude
Flest C: som en klippe

RYGTE! RYGTE! 
RYGTE! RYGTE!

DJ B.O.B har spurgt matematik 
om de skal være kærester. DJ 
B.O.B venter stadig på svar. 
Matematik indrømmer dog at 
kunne lide at DJ B.O.B lagde 
aren om hende.
Til Matematik. Jeg tror du skal 
skynde dig at svare inden lejren 
slutter, for DJ B.O.B skrev i går 
at han tit bliver jagtet.
KH

TAK FOR MAD!

Køkkenets har lavet så lækker mad i år, at vi her 
på redaktionen skal være heldige, hvis vi 
kommer hjem og stadig kan passe vores tøj. 
Hvis i lægger mærke til det er mange af 
hjælpernes maver vokset sig lidt store. De har 
knoklet i køkkenet og er efterhånden blevet så 
trætte at de hverken kan kende forskel på fugl 
eller fisk. JJ sagde til Kim at han var træt som 
en abe, og Kim svarer gokgok som en høne nu 
gør. Hvor er det heldigt, at vi ikke er endt med at 
på bearnaisesovs på vores havregryn.. Tak for 
mad

PÅ GENSYN!

Det her er den sidste avis for i år. Her på 

redak�onen siger vi mange tak for alle de 

gode �mer vi har ha" med jer. Vi har fået 

de mest imponerende tegninger og 

fantas�ske gode spørgsmål i postkassen. 

Rahmaskrig siger selv, at selvom det ikke 

har kunnet lade sig gøre at svare på alle 

breve, så har det været en fornøjelse at 

modtage dem. Lejrledelsen og hjælperne 

har ha" nogle seje slara�er i år og håber 

at alle kan tage hjem og fortælle at de har 

hygget sig, og fået nye gode venner. Vi 

kan slet ikke vente �l næste år, men først 

skal ledelsen hjem og have en lur. 

UGENS TEGNINGER:


