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VELKOMMEN TIL ALLE BØRN OG BALLADEMAGERE

Hvad larver du?

Har du set min
larve?
AF: KVALME-ERLING
Har du set min larve?
Min yndlingslarve er blevet væk. Den er lille og
ikke så pæn, men den er meget sød. Den
kommer når man kalder, desværre hører den
ikke så godt.

Teknikken er helt på plads hele vejen rundt om bålet

Fodbold, hoppeborg og
masser af røg
AF: PRUTFJÆS LARSEN

KØKKENHOLDET SERVERER LÆKKER MAD
HVER DAG, MEN I MORGEN KAN DU GLÆDE
DIG TIL:

FALAFFEL, DURUM
OG COUSCOUS

Woooow! Velkommen på Slaraffenlejr!
Det har holdt hårdt, men vi er endelig
landet og er bare helt klar til en uge
fyldt med sjovt. Vi er en hel masse
voksne og endnu flere børn, men hvis
du lige som os på redaktionen er lidt i
tvivl om, hvad de forskellige børnegrupper har lavet i dag, så læs med på
side 3.Der var ikke gået mange minutter
før årets første fodboldkamp var i gang.
Børnene udfordrede de voksne og her
kunne man virkelig se børnene havde
trænet! Her brillerede blandt andet
Bastian med gode skud fra distancen og
Emmett var stærk i forsvaret.

Det var en tæt kamp og børnene satte
hele 3 målmænd på for at holde voksne
fra at score! (Det var vist Gais idé)
Sikker sejr til Slaraffenlejrens børn - de
voksne må øve sig... Igen i år var den
røde hoppepude med på lejren. Der blev
hoppet af alle lejrens børn. Nogle lavede
forlæns salto og andre brydning.
Mathias lavede baglæns salto og nogle
af pigerne legede katte og fulgte efter
hinanden på puden. Nogle af børnene
blev interviewet og fortalte: "Det er bare
det fedeste at hoppe lige når man har
spist aftensmad. Slaraffenlejr er det
fedeste!" Dagen sluttede på fremragende
vis med bål, hvor der blev sunget højt
og flot men også lidt falsk fra Roald.

I DENNE UDGAVE
MORGENDAGENS
HOROSKOP

EN HJÆLPER
GJORDE HVAAAD?!

GYS, GRIN OG GÆT
SIDE 1
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DIT HOROSKOP

Lær de syv børnegrupper at kende
Hør om deres sjove aktiviteter

SÅDAN BLIVER
DIN MANDAG
AF: ASTRO-HANNE

AF: MARKREL ØSTERLARS
Videnskabsmændene gennemgik prøver for
at blive rigtige videnskabsmænd! Der skulle
bygges højt tårn af pasta og laves forsøg med
mentos og sodavand! Samtidig spillede
Cowboyerne stikbold, guld/sølv zombie leg
og fangeleg efter en rundtur. Stødte du på
nogen fra festaberne? Du kan fange dem med
en velkomstdrinks i hånden dansende til den
sejeste musik. Dagen gik med Ping Pong,
stoledans, ballondans, flip the cup... Det blev
simpelthen bare en fest i containeren.
Gutterne kørte på scooterne i hallen, spillede
alexbold og drak sodavand. Alle fra OLholdet øvede sig i fjollede OL-discipliner, så
de er nu olympiske mestre. De var både
igennem tør-synkronsvømning, hække-sækkeæggeløb, sovepose-forhindringsløb efterfulgt
af sodavandstårnskuglestødskast. Forskerne
fik alle et flot diplom for at have fuldført
eksperimenter og forsøg inden for klimavidenskab med oversvømmelser, raketvidenskab med colaraketter og vaccinevidenskab med gåder og pletskud.
Detektiverne kom på noget af en prøve. Det
viser sig nemlig, at nogen havde stjålet deres
overraskelse. Heldigvis havde de et skarpt
hold detektivbørn, der kom på sporet af
gerningsmanden.

Vædderen 21. marts-19. april
Som vædder er du virkelig glad for skorpioner
om mandagen, men pas på fiskene – de
plasker.
Tyren 20. april-21. maj
Solen skinner altid, når der er en tyr til stede
og dette er ingen undtagelse på
Slaraffenlejrens første dag.
Videnskabsmændenes rekordforsøg

Tvilling 22. maj-21. juni
Kære tvilling. Du ved det jo godt: husk altid
de fire S’er: sko, skilt, solcreme, slikhår! Så
skal du nok få dig en rigtig god mandag og
tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og
lørdag.
Krebsen 22. juni-22. juli
Der er kærlighed i luften for krebsen på denne
mandag. Om det lige er kærlighed til ham eller
hende den søde eller måske en makrelmad må
vi finde ud af.
Løven 23. juli-22. august
Åååååh, mandage er sygt kedelige, hvis man
ikke har noget at lave. Husk at tjekke alle de
mange aktiviteter ud og vælg noget, du kan li’.
Jomfruen 23. august-22. september
Astro-Hanne er 110% sikker på, at jomfruen
kommer til at stå allerforrest til koncerten i
morgen. Husk derfor at børste tænder, så du
ser ekstra frisk ud på billederne.
Vægten 23. september-22. oktober
Vægten er altid rigtig god til at finde rundt på
lejren, så sørg endelig altid for også at vise
alle de andre, hvor toiletterne, spisesalen og de
gode gemmesteder er henne.
Skorpionen 23. oktober- 22. november
Du milde makrel, hvor skal skorpionen altså
bare en gang imellem huske, at det er helt ok
at tage en slapper. Astro-Hanne bliver helt
forpustet af dit tempo…
Skytten 23. november – 21. december
Som skytte er mandage altid et hit og du
vågner op med et smil på læben og er klar til
at få én på opleveren!
Stenbukken 22. december-19. januar
Jeg har hørt at stenbukken altid spiser op,
sidder pænt og gør hvad der bliver - særligt
om mandagen. Er det rigtigt?
Vandmanden 20. januar-18. februar
Du kan altid regne med vandmanden – de er
gode at være venner med. Men de lytter altid
til noget underligt musik om mandagen.

HVOR MANGE KVADRATISKE FIRKANTER ER DER?

Fiskene 19. februar-20. marts
Tjek lige at løven ikke har lagt et par sure
sokker under din hovedpude inden du lægger
dig til at sove.
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Hjernegymnastik
AF: UNDERBUKS PLANTEFARS

Sprog

Hvilket sprog taler man i Brasilien?
- ksisigutroP

Sport

Spil

Hvor skal OL afholdes næste gang?
- oykoT, napaJ

Hvilket spil handler om at kaste sure fugle mod
grise?
- sdrib yrgnA

GRIN

Træn dine lattermuskler
Hahahaha!
AF: LÅRKLASK HENTEHÅR
Hvorfor er citroner gule?
- De ved det heller ikke selv, derfor er de så sure.
Sørens far havde tre sønner. Den ene hed Rip, den anden hed Rap.
Hvad hed den tredje?
- Søren
Hvorfor gik skyen i skole?
- For at lære at regne.

GYS

Den hemmelige dør
AF: MØRTEL HALTEFRANS
En dag var Ina hjemme hos sin mormor. Det
havde hun været mange gange før, og hun synes
det var så dejligt, for mormor lavede altid god
mad og masser af kage. Mormor havde et stort
hus med mange værelser. Men der var et særligt
værelse med en grøn dør, som Ina ikke måtte gå
ind i. Døren havde altid været lukket og når
mormor gik derind, lukke hun hurtigt døren
efter sig.
I nat skulle Ina overnatte hos mormor helt
alene. Det havde hun aldrig prøvet før. Sengen
var dejlig blød. Værelset duftede af mormor, og
dynen var lun og rar. Mormor puttede Ina så
hun lå med dynen tæt om sig. Så læste mormor
en godnathistorie og inden længe var sov Ina.
Om natten vågnede Ina for at skulle tisse. Der
var helt mørkt over det hele så Ina var lidt
bange. Hun listede sig ud af værelset. Gulvet
knirkede en lille smule og det var koldt på Inas
bare tæer. Det hele så så underligt ud i mørket.

Så fik Ina øje på den hemmelige dør for enden
af gange. Hun blev så nysgerrig at hun måtte
hen og se hvad der var. Hun listede hen og tog
fat i håndtaget. Døren knirkede, da hun åbnede
den. Der var mørkt inde i rummet og lidt mere
koldt end i gangen. Ina trådte ind af døren og
pludselig stødte hun foden mod noget, der lå
på gulvet. Det føltes lidt som en bold og den
var trillet hen ad gulvet, da hun havde ramt
den. Hun gik hen for at samle den op men
mærkede at hun trådte i noget vådt på gulvet.
Hun bukkede sig for at samle den runde ting
op fra gulvet, og mærkede at også den var våd.
Hun kunne ikke se hvad det var, men hun fik
fat i noget, der føltes som en næse. Da hun lod
hænderne bevæge sig mere rundt på bolden
løb det hende koldt ned af ryggen. Hun kunne
mærke øjne, ører, en pande og en mund. Det
var et HOVED!
Ina skreg op og lige med ét blev lyset tændt.
”HVAD laver du HÉR!?” hørte hun sin farmor
sige. ”Du ved, du ikke må være herinde!”
Da Ina kiggede ned så hun, at det våde hun
havde trådt i, var rødt som blod.

”Mormor! Hvorfor har du døde mennesker i
skabet?” græd Ina.
Så hørte hun sin mormor grine og nu blev Ina
helt forvirret. ”Jamen Ina… Hvad mener du?
Det du står med er jo bare et hoved fra en
mannequin som jeg har brugt i mit syrum.” lo
mormor. ”Hvad med blodet?” spurgte Ina
forvirret. ”Blod?” sagde mormor? ”Det er ikke
blod, søde Ina. Det er jo bare hyldebærsuppe
der er dryppet ned på gulvet.”
Nu kunne Ina godt forstå, hvorfor mormor
grinede. Nu grinede hun også selv og så, at bag
døren var der bare en masse slik, flasker og mad
og så en masse af mormors rod. Nu forstod Ina
godt, hvorfor døren altid var lukket.
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD?!

Gæt hvilken hjælper der…
AF: LØGPOSTEJ LAKSKOMAD

Hjælper A
Marcus

Hjælper B
Alexander

Hjælper C
Amanda

Klokken er 6.00 og vækkeuret ringer. Med morgenhår og dårlig ånde
vågner denne hjælper op og vælter ud under bruseren. Bagefter trækker
hjælperen i tøjet og sætter sig ved sit køkkenbord for at spise morgenmad.
Denne hjælper spiser det samme hver morgen. Nemlig en billig
mælkesnitte nede fra Netto. Ja, du hørte rigtigt, denne hjælper spiser en
mælkesnitte hver ENESTE morgen!!! Redaktionen troede heller ikke
deres egne øre og måtte få kilden til at verificere denne historie flere
gange. Men hvilken hjælper er der tale om?

MØD DINE LEJRLEDERE

ELFANTCIRKUSETS MEDLEMMER

Her ser du Benjamin, Michael,
Friia og Trine.
Benjamin er den højeste 14-årige på lejren. Benjamin og Michael ses
ofte i kjoler. Michaels livret er karrysovs på havregryn. Friia er bange
for småsten. Trine er den højeste i sit metalband.
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Læs vores eksklusive interview!

TRE HURTIGE TIL
DRENGENE
SØREN QUICKSTEP
Hvilke tre ting ville I tage med på en øde ø?
- Mikrofon, shorty og King Kong
Hvad var det fedeste ved at optræde på Slaraffenlejr?
- Publikum kunne alle teksterne, gav den max gas
helt oppe på scenekanten og der var piger, vi ik'
kender, som sang vores sang.
Er Slaraffenlejr den bedste URK-lejr, I har spillet
for?
- Ja, sgu – I ramte plet som en frisbee.
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Det vil ikke undre redaktionen, hvis børnene har ondt i sangstemmen til aften.

Josef & Elias gjorde Slaraffenlejren til
’Weekend hver dag’-lejren
AF: OSTEMAND TELTPLØK

00

D KL. 18.00
AFTENSMA
KØKKENHOLDET SERVERER LÆKKER MAD
HVER DAG, MEN I MORGEN AFTEN KAN DU
GLÆDE DIG TIL:

FISH ’N’ CHIPS,
ÆRTEPURÉ & SAUCE
TARTAR

Glæden var stor og brølene var større
blandt Slaraffen-børnene, da kultikonerne Josef og Elias indtog scenen til
et brag af en koncert. Selv naboerne
kiggede forbi for at få et glimt af rapvidunderne. Koncerten sad lige i skabet
for Festaberne, der jo allerede havde
øvet sig i containeren i går. Spillelisten
indeholdt alle klassikerne og vi fik
sågar lov til at lytte til en endnu ikke
udgivet single fra the boys! Der blev
særligt BRANDVARMT på
bøgescenen, da Jerry fik frit lejde til
mikrofonen og gjorde den fantastiske
duo til en endnu sejere trio.

De gode tider fortsatte på boldbanen,
hvor de to sprøde mandfolk skrev
autografer, fik taget fan-fotos i hvad der
føltes som timer. Autograferne blev sat
på både sko, jakker, pander og alle
mulige andre tænkelige og utænkelige
steder. Redaktionen har hørt rygter om,
at Momse fik en autograf på den venstre
balle, mens Roald fik en autograf i
armhulen – hvorfor ved vi altså ikke…
Heldigvis ligger alle de flotte fotos med
de to vidundere og deres Slaraf-fans
allerede på hjemmesiden, så I kan se
dem, når I kommer hjem. (Det gælder
dog ikke Momse og Roald).

I DENNE UDGAVE
MORGENDAGENS
HOROSKOP

EN HJÆLPER
GJORDE HVAAAD?!

GYS, GRIN OG GÆT
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Bål, godt vejr og natur
Ude at gå med de rå

SÅDAN BLIVER
DIN TIRSDAG
AF: ASTRO-HANNE

AF: PØLSEMUS KALKBALLE

Vædderen 21. marts-19. april
Der sker meget i dit lejrliv i morgen og du vil
hilse på endnu flere nye venner. Smil til dem!

De store slaraf-børn var på en spændende hike
ude i skoven. Der blev lavet popcorn, snobrød
og skumfiduser over bål. Mange af børnene
viste deres kreative evner enten ved at snitte
pinde, ligesom Sean på billedet, eller ved at
lave flotte armbånd.

Tyren 20. april-21. maj
Sol, måne og stjerner står helt rigtigt for tyren
i morgen, så tag en ekstra stor chance – du er
nemlig en heldig kartoffel om tirsdagen.

RATE MY HIKE

©©©©©

Der er blevet uddelt hjerter af kritikerne til
dagens hike. Sean giver den ©©©©. Han så
en snog, så det var ret fedt. Alexander og
Bjørlie giver begge to ©©©©.

Sean var læremester i dolk

Tvilling 22. maj-21. juni
Du er i godt humør lige fra morgenstunden og
der er masser af energi i dig til at få ryddet op
på værelset, så det er superflot.
Krebsen 22. juni-22. juli
En krebs har brug for vand – så huske at slå
din vej fordi vandstationen og tank op i løbet
af tirsdagen.

Alex var glad fordi hans hold vandt i den leg
Bjørlie havde forberedt
Magnus S synes turen var god. Han giver
©©© ud af 5. Gåturen var lige lovligt lang
siger han.

Løven 23. juli-22. august
Pyh, det bliver næppe en stille dag. Der
kommer til at være liv og hektisk aktivitet
omkring dig. Husk at du altid kan tage en
slapper i skyggen!
Gymnahopsasa i det fri

Jomfruen 23. august-22. september
Der er charme, selvtillid og lækkert hår hos
jomfruen tirsdag. De fleste på lejren føler sig
godt underholdt af dine sjove replikker.
Vægten 23. september-22. oktober
Hey vægten! I morgen egner sig megagodt til
at sysle med nogle kreative projekter. Husk
det, når du skal vælge en aktivitet.
Skorpionen 23. oktober- 22. november
La laaaaaa lala. 🎵 Musik, musik og atter
musik – det er alt, hvad tirsdagen kommer til
at handle om for skorpionen.
Skytten 23. november – 21. december
Det er supervigtigt at skytten falder tidligt i
søvn og sover fem kvarter i timen i nat.
Skytten får nemlig brug for alle sine kræfter.
Stenbukken 22. december-19. januar
For stenbukken kommer tirsdagen til at handle
om bolde. Bolde og alle mulige andre runde
ting. Æbler måske?
Vandmanden 20. januar-18. februar
Om tirsdagen er vandmanden allermest
modig. Gør noget, du ellers ikke ville gøre!
Enhjørningen 8. Auprilber-99.sepcemarts
Som Elias og Josef altid siger, når de er på vej
hjem i tourhelikopteren: brandvarm - og sådan
bliver din magiske tirsdag også.

HVILKEN SANG ER MON VENDT OM HER
OG KAN MAN SYNGE DEN BAGLÆNS?

Fiskene 19. februar-20. marts
Astro-Hanne er sikker på, at tirsdag er dagen,
hvor du finder dine pro løbehjuls-skills frem.
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I naturen
AF: UNDERBUKS PLANTEFARS
Hvad kan en mus trække lige så godt som en
elefant?
-terjeV

Hvad er det, der er hvidt når det er oppe i luften,
men gult når det lander?
-gæ tE

Hvor langt kan man gå ind i en skov?
-negi du åg ta nam rednygeb åS. netdim liT

GRIN

Træn lattermusklerne
Et godt grin til dagen
AF: LÅRKLASK HENTEHÅR
Mor: Ole hvad laver du?
Ole: Vasker hår
Mor: Det kan man du jo ikke gøre uden vand
Ole: Jo, for der står på balsammen at den er til tørt hår!
Læreren siger til eleven:
– Da jeg var i din alder kunne jeg svare på alle spørgsmål i matematik
Eleven siger til læreren:
– Ja, men du havde også en anden lærer!

Smil til verden og den smiler til dig.

GYS

Den hemmelige IKEA-labyrint
AF: PETER GYS
Anders, hans søstre og forældre skulle en tur I
IKEA. De skulle have en masse kedelige ting,
men Anders glædede sig fordi hans mor havde
lovet ham en softice når de var færdige. Da de
kom til IKEA var der propfyldt af mennesker
over det hele. De begyndte at gå rundt I
gangene, men Anders fik øje på noget
spændende. Der lå et puslespil på et bord men
det var ikke samlet helt færdigt. Anders satte sig
ned og begynde at få det til at passe. Det var et
stort puslespil men maaange brikker, så Anders
blev helt grebet af det og opdagede slet ikke, at
hans mor og far og søskene var gået videre. Da
han kiggede op og var færdig med sit puslespil
var der helt mørkt. Alle var gået hjem og
Anders var helt alene.

Han gik igennem en gang men ingenting så ud
som det havde gjort før. Han gik lidt frem af
gangen og så hørte han en lyd bag sig. Da han
så sig tilbage så han at møblerne flyttede sig!
Han gik videre og hørte igen en lyd. Nu var
det væggen, der flyttede sig! Åh nej, det måtte
være et mareridt. Han prøvede at finde
udvejen, men møblerne og væggene blev ved
med at skifte plads, og Anders så at han gik
forbi puslespillet igen og igen. Han gik i ring!
Han begyndte at svede og satte sig ned i en
sofa og lukkede øjnene. Så mærkede han en
hånd på skulderen. “Andeeers”. Det var hans
mor. “Anders, vi skal afsted nu”. “Mor?
Hvordan fandt du mig?” Hans mor smilte og
grinte. Det viste sig, at Anders var faldet i
søvn i en af de store, bløde sofaer i IKEA
mens han prøvede at samle puslespillet. Han
tog sin mor i hånden og så gik de sammen ned
og betalte. Bagefter fik Anders en dejlig stor
softice.
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD

Gæt hvilken hjælper der…
Hjælper A
Mikkel

AF: FLETKRUKKE NUMSERØD

Hjælper B
Mathilde

Hjælper C
Momse

Der var engang en hjælper, der havde sommerfugle i maven, fordi det
endelig var blevet sommer. Denne her sommer skulle der ske noget helt
specielt – denne hjælper skulle på telttur sammen med en håndfuld venner.
Det var en helt særlig telttur, fordi denne hjælper til enhver tid vil vælge en
varm seng omringet af fire vægge fremfor at ligge i ske med skovens kryb på
et tyndt liggeunderlag smurt ind i myggespray. Efter teltene er sat op og
snobrødene er brændt på bliver der åbnet for dansegulvet i måneskinnets
klare lys og vores helt egen hjælper kan slet ikke få nok af de dristige rytmer
i den friske luft. Men ak! Midt i et sygt Say So TikTok-move i spotlightet
træder denne hjælper ned i campinggryden med kødsovsrester i og
BRÆKKER SIN FOD. Men hvilken hjælper er der mon tale om?

HVAD BILLER DU DIG IND?
(HØHØ)

MØD BILLE AUGUST

TIL DIG, DER HAR STJÅLET MIN
BILLE: BRING HIM BACK.
PS. SIDST SET VED HESTEPÆREN

SIDE 4
Det er Alexander, der spiser en mælkesnitte hver morgen.
Det er Momse, der har brækket foden i en campinggryde.
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Billede A: Bevismaterialet

GØR SAMLINGEN
EDDERKOMPLET!
GRYDEKLIP FISKEFJÆS
Da vi ankom til lejren, havde Bjørlie en
edderkop i lommen (se billede A). Den hedder
lille Peter E. Nu er den væk. Har du set den?
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FORTNITE 4-EVAH OG
PEARLS FOR LEIF
AF: KASSEFISK PASTELFLUMS
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Bad ass-Nicklas klar til kamp!
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D KL. 18.00
AFTENSMA
KØKKENHOLDET SERVERER LÆKKER MAD
HVER DAG, SÅ I MORGEN AFTEN KAN DU
GLÆDE DIG TIL:

Live Action Fortnite i hallen er og bliver et
hit! En af de mest hårdføre trioer i hallen
denne tirsdag var Elias-Elias, Nicklas Buddha
og pistol-Peter. De har nemlig ikke talt om
andet hele ugen! Og se bare på billedet af
Nicklas, hvor glad man kan være. Ifølge Elias
er det fedeste, at man får lov til at nakke de
andre. Der var syyyyygt travlt på banen!
Allerede inden journalisten nåede ned i hallen
havde Ayman lavet tre kills, men vores topkiller er Magnus J med hele 11 lig på
samvittigheden. Stort tillykke – nu er
redaktionen en lille smule bange for dig…

Som perler på en plade. Berivan og
Mohammed har styr på detaljerne. Sammen
med Mai-Line er der gang i perlerne, og
heldigvis ender de på pladen og ikke i næsen.
Ovre hos Celine og Michelé på det andet
perlebord blev der lavet naturmotiver til den
helt store guldmedalje. Der var både dyr,
regnbuer og gulerodsis.

PISSEPERFEKT PASTA
MED PESTO PLUS PYNT

I DENNE UDGAVE
MORGENDAGENS
HOROSKOP

EN HJÆLPER
GJORDE HVAAAD?!

GYS, GRIN OG GÆT
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Rappedirap
Vi fortsætter hvor vi slap

SÅDAN BLIVER
DIN ONSDAG
AF: ASTRO-HANNE

AF: JAMMERBUGT FEMKANT

Vædderen 21. marts-19. april
Hold dig fra dyr i morgen. De vil dig intet
godt!

Der blev rimet og remset til
sangskrivningsworkshop. De fleste
skrev rap om lejren og om livet
generelt. Magnus S havde gang i
et ret fedt track. Det vil ikke undre
Lejrpostens redaktion hvis den
seje beatboxer og rimekonge snart
skal på tour rundt på landet.
Deltagerne var gode at give deres
bedste fifs med på vejen til de
andre. Det var fedt at se en god
ven hjælpe en makker.

Tyren 20. april-21. maj
Kort efter frokost vil du støde på et problem.
Det problem kan du snild klare med lidt
knofedt og gåpåmod.
Tvilling 22. maj-21. juni
Agurk, toiletpapir, krystalkuglerens. Hov! Det
var min indkøbsseddel. Øh… Du kommer til
at få ondt i maven af grin i morgen!
Krebsen 22. juni-22. juli
Grøn er krebsens onsdagsfarve og det er noget
der især slår igennem på din tallerken fyldt
med lækre grøntsager i morgen.

Jomard var klar
Han er megarar
Vi skrev rap og rim
Og blev helt bimmelim

Løven 23. juli-22. august
Som din med-løve Demi Lovato altid har sagt:
Du er ”cool for the summer” og det ser vi
særligt i morgen! 😎
Jomfruen 23. august-22. september
Vidste du godt, at Roald har en stor
hemmelighed? I morgen er dagen, hvor du
endelig får sandheden ud af ham…
Vægten 23. september-22. oktober
Glem alt om janteloven! Onsdag er dagen,
hvor vægten er uovervindelig i alle spil,
konkurrencer og livskvaler!
Skorpionen 23. oktober- 22. november
Min rosenkvartskrystal fortæller mig, at
skorpionen får brug for at vise, hvor god en
ven du er i morgen.
Skytten 23. november – 21. december
Astro-Hanne siger simpelthen bare astro-wow.
Jupiter står i retrograd og det ved du jo godt,
hvad betyder for din onsdag, skytte. Dans!
Stenbukken 22. december-19. januar
Ååååh. Onsdag er en vild dag, der bliver
bedst, hvis du forfølger Shahzeb hele dagen!
Vandmanden 20. januar-18. februar
Onsdag er en overskudsdag for vandmanden.
Giv en ekstra hånd, når nogen har brug for
hjælp, så er der med garanti en high-5 i vente!

DENNE REKLAME ER SPONSORERET AF

LEJRLEDELSEN.DK

Fiskene 19. februar-20. marts
I morgen vil du føle en helt uimodståelig trang
til at gå i bad. Peter kan en rigtig god sang at
gå i bad til!
FIDUSEN
Du skal nok være ekstra opmærksom på
nullermænd og særligt i spejlet, for måske var
nullermanden lige der…
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GÆT

Vandets mystik
Hvilken ko kan man ikke malke?

AF: LUGTEBUKS ASKEFIS

-okøs nE

Hvordan får man en fisk til at grine?
-dnavedlik i ned rettup naM
Hvad gør Spiderman efter han har drukket
kaffen?
-nepppokredde naH

To fædre og to sønner var på fisketur.
Men de var kun tre personer. Hvordan
kan det lade sig gøre?
-nøs go raf rafetsdeb ne rav teD

Hvilken fugl kan godt lide ost?
-e-irbilok red nE

GRIN

Ude på havet
AF: UMULIGKURT HENTEHÅR

En dansker, en tysker og en englænder er ude at sejle.
Danskeren falder i vandet og råber til de andre
”Hjælp mig, hjælp mig”. ”What?” råber englænderen.
”Ja, gu er det vådt” råber danskeren.
Så råber englænderen til tyskeren ”He is sinking” og
tyskeren svarer ”what is he sinking about?”

GYS

Det slimede spaghettimonster
AF: SLIKKEMAND RUMPETOSSE
"Lauraaaa, så er der maaaaad” råbte mor fra
køkkenet. Laura skyndte sig ud for at vaske
hænder og satte sig så ved bordet. “Hvad skal vi
have” spurgte hun. “Vi skal have spaghetti med
kødsovs” svarede mor. Det gad Laura altså ikke
spise. De havde også fået det sidste uge, og nu
var hun altså træt af det. “Men moooaaar, det
gider jeg altså ikke spise”. “Hvad mener du? Du
plejer da at elske spaghetti? Du kan også få
smør på i stedet for kødsovs?” sagde mor. “Nej,
jeg gider slet ikke have noget” surmulede
Laura. Der sad hun så ved spisebordet og var
sur mens hele familien spiste deres aftensmad.
“Noget skal du da spise” sagde mor. Men det
gad Laura altså ikke. Så det endte med, at Laura
gik I seng uden aftensmad. Pludselig vågnede
Laura om natten. Hun kunne mærke noget røre
hendes fod der lå ved siden af dynen. Det var
koldt og slimet og føltes næsten som en hånd.
Laura sparkede dynen af og tændte natlampen.
Nu så hun at hele hendes fod var dækket af
spaghetti. Hun sparkede det hurtigt væk og
slukkede lyset igen. Men så mærkede hun noget
med sin kind. Det var mere slimet spaghetti!
Laura blev bange, og pludselig var der spaghetti

over det hele. “MOOOOOOOAAAAAAAR”
skreg Laura så højt hun kunne. Den slimede
spaghetti var på hendes ansigt og klistrede sig
til hendes hår, hendes kinder og hendes hals.
Hun havde sparket dynen af, og nu var der
spaghetti på både arme og ben og på hendes
nattøj på maven. Mor kom løbende ind til
Laura. “Jamen Laura, hvad er det dog der
foregår? Hvad sker der” Laura var dækket i
slimet spaghetti. Hun græd mens hun prøvede
at få det væk. “Jeg er blevet angrebet af et
spaghettimonster. Spaghettien prøver at æde
mig!” skreg hun og kæmpede mod
spaghettimonsteret.
Nu kunne hun høre nogen grine ude på gange.
Bag mor stod Lauras storebror, Lasse og var et
stort grin. “Er du bange for at den spaghetti,
du ikke gad æde nu skal æde dig?” grinte han.
Laura så forvirret på ham. “Lasse, hvad har du
lavet” spurgte mor. Så fik hun øje på loftet
over Lauras seng. Det var fyldt med spaghetti!
Lasse havde taget den slimede spaghetti og
klasket det op i loftet så det var faldet ned på
Laura i løbet af natten. Det var altså ikke
noget monster, der prøvede at spise Laura,
men hendes dumme storebror, der drillede.
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD

Gæt hvilken hjælper der…
AF: HESTELARS FJØRGENSEN

Hjælper A
Ashias

Hjælper B
Esben

Hjælper C
Josefine

Rigtig mange børn og unge går og drømmer om at flytte hjemmefra. Jubiiii,
ikke flere sure voksne, der bestemmer, hvornår man skal gå i seng, beder en om
at sidde pænt, eller befaler en at svinge støvsugeren midt i et Fortnite-spil, man
altså ikke bare lige kan sætte på pause. Voksne er nogle kæmpetabere! Når man
flytter hjemmefra er det heller ikke længere de voksne, der bestemmer, at man
skal spise en masse broccoli, at man ikke kan spise bland selv-slik til
aftensmad, eller at en Snickers ikke er et morgenmadsprodukt. Hurra for selv at
kunne bestemme, hvad man skal have at spise. Der er dog en hjælper, der har
været flyttet hjemmefra i flere år, men faktisk kun har lavet aftensmad til sig
selv TRE gange. Og hvordan kan det så lade sig gøre, tænker du nok… Denne
hjælper får simpelthen leveret hjemmelavet mad til døren hver eneste dag af sin
moar. (Redaktionen kan ikke helt sige sig fri for at være en smule jaloux!) Men
hvilken hjælper er der mon tale om?

GUCCI, CHANEL & HAM DER

SLIK KAN FLYTTE BJERGE

Skønhed kommer indefra med mindre
man hedder Gucci og Chanel.
Husk at værelset skal være pænt – måske allerede inden du
går til morgenmad. Og tjek da også lige pointtavlen ud i ny
og næ.
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VI KAN NÆSTEN IKKE FÅ DET HELE MED!

KØKKENFEST

I HAR SAFTSUSEME FART PÅ, BØRN…
Det er også ok bare at slappe den i sofaerne!
AF: KNALLERT KARSEFEZT
Hele dagen har der været masser af
aktiviteter og I har været supergode til at
komme rundt til dem! Ved aktivitetsteltet
var der fut i penslerne og der blev malet
rigtig mange flotte potter. Der var sågar en
potte til papfar Bacon hjemme i Asnæs.
Emma fik lavet nogle rigtig fine blomster på
pind, der pynter flot i nymalede blå potte. I
hallen var der for en kort bemærkning en
fodboldkamp, hvor et par af de store drenge
fik klø af Mathias, Dina, Ashias og Anna –
vi nævner ingen navne. Robin Hood’erne
kom endelig ud i skoven og fik lavet deres
dødsnødvendige buer og pile. Dem der
havde brug for et hvil og en treat kunne
smide sig på en bænk og få sig en
ansigtsmaske med det løse.
Til de sliksultne var der endelig åbnet for
grænsen til den tyske del af Polen og
slikmutter + slæng var gavmilde og åbnede
biksen efter frokost. Godt at Roald ikke
havde nået at spise det hele.
Nogle har måske spottet trenden rundt
omkring på små og store fingre. Både
hjælpere og Slaraf-børn render rundt med
farverige negle som er kreeret af de seje
Slaraf-børn. I dag talte Lejrposten med Sofia
og Sana i neglebiksen “God negl”. Der var
god service og resultater blev til en høj
femmer. Der blev dog meldt fyraften da
Sofia hellere ville stå på skateboard. Det så
også ret sejt ud.

Slam dunk Tik Tok – I gør det godt!

Hvem skal joine
opvaskefesten?
AF: KARKLUD RUSKUMSNUSK
Olivia nailed it!

Vidste du, at du gerne må få en pause fra
løbehjulet sammen med Fætter Kim og hans
dansecrew i opvasken i køkkenet? Der er fede
beats og højt humør.
Spørg din hjælper!

HUSK DIT
REGNTØJ
I MORGEN
VI HAR EKSTRA, HVIS DU MANGLER –
BARE SPØRG!

NT

#TALPÆ
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Der hersker god stemning blandt Forskerne

SEND EN BLOMST
AF: PRUTMASKINE DØRHÅNDTAG
Ud over at Forskerne består af nogle utroligt kloge,
flotte, søde, smarte, flinke, begavede, kvikke,
kønne, intelligente, hjælpsomme og smukke
hjælpere, så har Forskerne altså også bare lejrens
sødeste unger. Youssef er cool, Mie er supersød,
Malou O. er fantastisk, Gai er nice, Emmett er
ellevild, Liv er fabelagtig, Sana er fantasirig, Lucas
er overjordisk, Bella er henrivende og Cecilie er så
gavmild, at hun i dag sendte blomster via Postmand
Connies Interflora-service til Forskernes egen
Amanda R. Et bedre Forsker-hold kan man
simpelthen ikke drømme.

Én af de konkurrencelystne slaraffer som tydeligt vandt i SynpTikTok

PASTASKRUEN UDEN ENDE
AF: KAMPHANE MARKPATRON
Dagen startede lidt dramatisk, men det gode
vejr fik alle friske Slaraf-børn ud af sofaerne
og op på dupperne. Nede på boldbanen var
det helt store opgør i gang, og redaktionen har
hørt at især Emmett var en helt på banen. I
målet stod han som en mur. Hans
målmandsegenskaber får os til at tænke på
Schmeichel (altså den første af dem).
Kian Madsen deltog i brydekampen og
stillede op mod Dina. Tilskuerne var helt
oppe at ringe da de to modstandere mødte
hinanden. Dina viste sig at være champen,
men Kian gav den hele armen og ret meget af
fingeren. ”Fingeren gør nas. Det var ikke helt
kampen værd” siger en ellers frisk og glad
bryder.

På Bungee-banen gik det løs med masser af
brun sæbe og fart på. Bastian og William
blev især fremhævet som nogle modige
gutter. Til Stormester skulle hjernecellerne
virkelig aktiveres. Der blev bygget et kæmpe
tårn med både skumfiduser og pasta. Gai,
Victor, Olivia og Magnus blev lejrens
stormester. Den skarpe journalist, der
inspicerede åstedet efterfølgende fandt også
tydelige tegn af ketchup. Gad vide hvad det
blev brugt til? Fortsættelse følger.
Slarafferne er nogle konkurrencelystne
bavianer. Til en impulsiv “Hvem-kan-haveflest-pastaskruer-i-munden”-konkurrencen
satte Voksen Martin en klar rekord med 39
pastaskruer i munden! Victor var på en klar
2. plads med 31 stykker og Bastian på 3.
pladsen med 27. Stærkt gået.

I DENNE UDGAVE
MORGENDAGENS
HOROSKOP

EN HJÆLPER
GYS, GRIN OG
GJORDE HVAAAD?! GÆT
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Et Slaraffen-eventyr

SÅDAN BLIVER
DIN TORSDAG

På mindfulness og tegning workshop har vi hørt
historier og malet vores egne historier.
AF: KYLLINGELÅRET SANA

AF: ASTRO-HANNE
Vædderen 21. marts-19. april
Er du i hopla, vædder? Torsdag er et alletiders
tidspunkt at vise alle de andre, hvor sjov du er.

Der var engang en pige, som hed Sana. Hun
spiste en is og lige som hun havde tabt en
kugle og var lidt ked af det over det, så hun
solen som også var ked af det. Sana spurgte
solen “hvad er der sket?”, hvortil solen
svarede: “jeg faldt ned fra himlen, og jeg vil
have min mor”.

Tyren 20. april-21. maj
Du milde mammon – ingen narrestreger vil
komme fra tyren torsdag. Og der blev sagt
ingen!
Tvilling 22. maj-21. juni
Tvillingen er megagod til at nette sig. Husk at
hjælpe de andre med at blive klar til fest!

Et andet sted på Slaraffenlejren var Dann da
man pludselig blevet bidt af en slange! Han
skrev “AAAAAV” og det hørte sygekonen
Cecilie! Hun spurgte hvad er der galt, og Dann
svarede: “slangen bed mig” den hoppede op
fra Søen”! Cecilie gav Dann noget medicin og
en krammer, og så blev Dann god igen.

Krebsen 22. juni-22. juli
Gurglende gamasjer! Ja, det er det rene
galimatias, men din torsdag bliver altså nok
lidt skør.
Løven 23. juli-22. august
Din fjumsede fjumrerumpe. I morgen vil du
være festens fjollehoved.
Denne historie er lavet og tegnet af Kylligelåret
Sana

Jomfruen 23. august-22. september
Torsdag er den festivitas jomfruen har gået og
ventet på. Endelig et ordentligt dansegulv i
sigte. Dans, min fine ven.
Vægten 23. september-22. oktober
Splitte mine bramsejl! Jeg ser vand. Vand,
vand, vand, vand. Din torsdag bliver våd!
Skorpionen 23. oktober- 22. november
Skorpionen er ingen sjuskedorte og håret
kommer til at sidde helt rigtigt til festen i
morgen. Men øv dig!
Skytten 23. november – 21. december
Har du været sur i dag? Så tag skeen i den
anden hånd og sørg for at få det rigtige ben ud
ad sengen. Torsdag er en ny dag!
Stenbukken 22. december-19. januar
Festens spilopmager har brug for en god nats
søvn for at være frisk til festen. Godnat, du!
Vandmanden 20. januar-18. februar
Torsdag = tossestreger for vandmanden. Men
hey – hold lidt igen. Vi gider ingen sure
miner!

Slikudvalget har aldrig
været større! Priserne har
aldrig været billigere!
Den polske bank har penge på kontoen, for
en gangs skyld, og slikmutter 1+2 har
slikposerne klar. Banken kunne fremadrettet
godt tænke sig, at børnene bliver lidt bedre
til at stå i kø - ellers får de ikke deres penge
fra banken..

Fiskene 19. februar-20. marts
Tak skæbne, hvor er der lagt i kakkelovnen til
en dag af de helt store for fisken. Husk at få
masser af mad og energi til aftenens fest.
Dansegulvet venter!

Et godt tip fra Antonia von chocofant, køb
de store stykker, klip dem i stykker og så
har du flere stykke!
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GÅDE

Dagens gåder
AF: KRUSEDULLE KAMELKLASK
Hvad kalder men en boomerang, der ikke
kommer tilbage?
-dnip nE
Hvordan blev citronen til limonade?
-ted lit tesserp velb neD

Hvad er det, der løber uden at nå noget?
-nesæN
Hvad er det, der går og går men ikke kommer
nogle vegne?
Indsæt din egen vittighed her
-nediT

GRIN

I dyrenes verden
AF: GODDAG MAND ØKSESKAFT
Der var en gang en lille myg, der skulle ud på en lang rejse. Myggen
drog ud på rejsen, og da den kom tilbage spurgte moren ”Har du haft en
god rejse?”
”Ja” sagde myggen ”alle klappede af mig”
En frø spurgte en anden frø hvorfor den var så trist. Den anden frø
svarede ”Fordi jeg er gravid.” Så sagde den første frø ”Hvorfor er du
ked af dét?” Den anden frø svarede ”Fordi så kommer storken.”

GYS

Bussemonsteret (dam, dam, daaaaaam)
AF: BRILLESPAND HEGNPARTI
Achmed var på lejrskole med sin skoleklasse.
De skulle sove på en gammel skole, og Achmed
delte værelse med sine venner, Karl, Abraham
og Yosias. Første nat da de skulle sove og lyset
var slukket hørte de en stemme hviske ”Jeg
fanger dig. Jeg ruller dig rundt og så SPISER
jeg dig!” Drengen stivnede. ”Hørte I det?”
sagde Achmed. ”Jaaa” svarede de andre bange.
”Hvad tror I det var?” Ingen af dem vidste det.
De besluttede sig for at gå på jagt efter lyden.
De listede sig ud af sengene og tog deres sko
på. Yosias havde en lommelyfte med. ”Jeg
fanger dig. Jeg ruller dig og så ÆDER jeg dig”
hørte de igen. De kunne ikke finde ud af, hvor
lyden kom fra. De listede sig ned ad gangen.
Inde fra det ene værelse hørte de en masse
fnisen. De gik ind, men opdagede at det var et
pigeværelse. ”Har I hørt noget uhyggeligt” Det
havde pigerne ikke.

De gik ud igen og listede sig længere ned ad
gangen. ”Jeg fanger dig. Så ruller jeg dig, og
så ÆDER jeg dig”. Nu var det tættere på. De
begyndte at liste og gjorde tegn i stedet for at
tale. Karl gik forrest med lommelygten. De
listede alle sammen lige så stille.
Nu hørte de en høøøj snorken. De så en dør stå
på klem og kiggede ind. Der lå en lærer og
sov. Så det kunne altså ikke være der fra den
uhyggelige stemme kom. ”Nu har jeg dig
snart! Jeg fanger dig. Jeg ruller dig og så
ÆDER jeg dig”. Nu var stemmen helt tydelig.
De så et lysskær fra en dør for enden af gange.
De kunne mærke, det blev koldere om benen.
Man kunne høre vindens susen i sprækkerne i
huset. De listede sig ned til døren og åbnede
den lige så forsigtigt. ”Jeg fanger dig. Jeg
ruller d…” Der inde på værelset sad en lærer
med fingeren i næsen. Drengene grinede så
højt og meget at de var ved at tisse i bukserne.

Den uhyggelige stemme var bare deres lærer,
der sad og pillede bussemænd. Ad bad for et
bussemonster.
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD

Gæt hvilken hjælper der…
AF: FÆTTER BREMSESPOR

Hjælper A
Dann

Hjælper B
Roald

Hjælper C
Shahzeb

Vores historie starter i Ribe, hvor vores hjælper spenderede en eftermiddag,
hvor hjælperen deltog i Mister Ædedolk 2013-konkurrencen. I finalen
skulle denne hjælper spise 11 stærke chilier, en halvrå omelet og et fad med
flødekartofler. Det blev til en flot 7. plads til vores hjælper, men historien
slutter ikke her. Samme aften ligger vores hjælper småsover og drømmer
om at kvalificere sig til Mad-mageddon i Tarm den følgende sommer, mens
han krammer sin kæreste blidt. Kæresten er faldet i søvn, så denne hjælper
ser ikke noget problem i lige at lade en enkelt lille bitte prut sive ud under
dynen. Men AK OG VE! Det var ikke bare en prut – der kom HØM HØM
med ud i sengen… Den ædekonkurrence gjorde intet godt for vores hjælper
denne aften – men hvilken hjælper er der mon tale om?

VI HAVDE TALLERKENEN FULD

DER VAR IGEN NOGET FOR DE KREATIVE

Køkken-Karen tog sin Doktor
under armen og hjalp en masse
børn med at male service

TORSDAG ER DER BØRNEFEST
UND DET BE
TY
ER
OG DREN DER:
PAP DET ST GE, OPRENE
ARA IVES SAT
ZZIE TE PU HÅR
DS.
NV
E

NTE

R!

:
FESTMENU
IG RET
1. HEMMEL
RE T
2. HEMMELIG ET
IG R
3. HEMMEL
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Magnus og Magnus og Magnus og Magnus og
Magnus og Magnus og Magnus og Magnus og…

Magnus’erne nedlagde al
konkurrence

Store massagedag
AF: PEDALKONFEKT VON BACONTON

AF: DJ GLITTERBALLER
Der var gang i den på løbehjulsforhindringsbanen, hvor der blev slået mange personlige
rekorder. Magnus J og Magnus S satte de bedste
tider for banen med 32,62 sekunder og 33,51
sekunder og Celine nåede igennem banen hele
42 gange. Hun var ret vild!

De fleste havde nok brug for lidt ekstra
wellness i dag op til en vild fest. Der blev
masseret og krammet rundt omkring. Det var
dejligt at se alt den love slarafferne kaster om
sig.
Williams massagebiks får 10 ud af 10 stjerner.
Flere Slaraffer var forbi biksen og hver gang
var resultatet en kæmpe tommel op. Massage
af hjælpere belønnes.
Ude i solen var der både glidebane og
sæbefodbold. Skadestuen fik en pause fra
slaraffen-børn. Senere var der sat op til det helt
store bobbelshow.

VI SES I SOMMERLAND I MORGEN!

I DENNE UDGAVE
MORGENDAGENS
HOROSKOP

HVEM ER HVEM?

RYGTER OG TING
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SLARAFFENLEJR 2020

DIT HOROSKOP

KIANS MADKASSE

SÅDAN BLIVER
DIN FREDAG

10/10 til køkken-Karenerne

AF: ASTRO-HANNE

AF: OSTEÅNDE PANDEHÅR

Vædderen 21. marts-19. april
Op og ned og op og ned og op og ned og…
Det er dig på hoppepuden i morgen. Pas på
anklerne!

Hvis der er noget, vi elsker her på
Slaraffenlejr så er det maden! Køkkenholdet
er altid med på at give en smagsoplevelse ud
over det sædvanlige.

Tyren 20. april-21. maj
Tak for dansen! Pas på med de høje
forlystelser i morgen.

Til frokost er det rig mulighed for at give
kreativiteten frit spil. Kian er især en mester til
at finde på gode madder. Her ses han med en
”Alt-mulig-sandwich”.
Frokosten blev for de søde forskere indtaget i
grønne omgivelser. Der var dejlig ro kun
ledsaget af fuglesang. Nogle gange skal man
jo hvile ørene.

Tvilling 22. maj-21. juni
Bus, sommerland, bus. Husk at pakke jahatten, for du skal da bare ud at prøve det hele
mindst én gang, men vær sød på bussen!
Alt-mulig-sandwich

Aftenens festmåltid…
Til aftenens fest havde køkkenholdet for alvor
givet den gas. Der blev serveret et kongeligt
festmåltid bestående af rejecocktail til forret
og lækkert kød, kartofler og sovs. Bastian fra
detektiverne giver forretten 9/10 og
hovedretten måtte klare sig med 9/9.

Krebsen 22. juni-22. juli
Det er ok at være træt af, at det er næstsidste
dag på Slaraffenlejr. Det synes alle de andre
børn og voksne også er ret trist!
Løven 23. juli-22. august
”Rorøvoverorsospoprorogog”. Forvirret?
Fredag er dagen, hvor Ragnhild kan lære dig
at tale røversprog.
Jomfruen 23. august-22. september
Du kan bide skeer på, at du ikke er den eneste,
der glæder sig til at skulle i Sommerland.
Husk solcremen, ikke?
Vægten 23. september-22. oktober
Tak skæbne! Du er da festet helt ud. Husk at
blive ombord på båden i Amazonas!
Skorpionen 23. oktober- 22. november
Hutelihut for en fest i aften. Husk, at man også
sagtens kan have en fest ombord på en bus.
Skytten 23. november – 21. december
I morgen vil skytten opleve at klikke særligt
godt med hjælper-Mikkel. Han kan hjælpe dig
med det der svære trin i Slarafdansen.
Stenbukken 22. december-19. januar
Tro det eller lad være, du deler stjernetegn
med Michael. Er det en god ting? Hvem ved…
I er i hvert fald begge to megatrætte i morgen.
Vandmanden 20. januar-18. februar
Husk at spise noget frokost i morgen! Hvis du
spiser nok grøntsager bliver du lige så høj som
Bjørlie og Simon.
Fiskene 19. februar-20. marts
Hillemænd! Det står helt tydeligt skrevet i mit
krystalstøv: du kommer til at redde dagen for
en af de voksne i morgen.

HISTORIENS BEDSTE FEST
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SOMMERFLIRTEN SVIRRER
AF: KUGLESTØD PØLSEMOS
Det er kommet for dagen at Gai har scoret hele to Bjørlie og Simon Holm fik øje på hinanden
lejrkærester! Momse sagde ja til at være kærester under en omgang stikbold. Det resulterede i et
nyt lejrkæresterpar. De er lidt generte omkring
uvidende om, at Gai også havde et godt øje til
Amanda R. Der var dog en hurtig løsning = alle det.
blev kærester med alle.

Det er blevet nævnt for redaktionen at Liva
snyder i Uno. Efter sagen er blevet grundigt
undersøgt viser det sig dog at Liva ikke snyder,
men at voksen-Simon er en dårlig taber og Roald
er den ægte snyder med gode kort i lommen.

Lejrens parforholdsekspert, Dr. Emmett har haft
en snak med Anna. Han mener bestemt, at hun
mangler en mand i sit liv. Hvad Emmett ikke ved
er, at Roald er den ”mand”.

BFF’S

Venner mig her
Og venner mig der
AF: BENRULLE KASSEFIS
Mange har fundet nogle nye venner. Det er dejligt at se.

GYS

CRIME SCENE – Hvem gjorde det?
AF: OSTELAP KAGEFRANS
Et tragisk og modbydeligt gerningssted mødte
en stakkels hjælper tidligt i morges. Flere
dukker var blevet parteret – arme, ben og
hoveder lå i bunker ud over hele gulvet. Det var
godt ikke sejt gjort.
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD

Gæt en hjælper
AF: SILDEMAD REMOÅNDE

Redaktionen har hørt, at det kan være lidt svært at kende
forskel på disse to yndige bebrillede smilemus. Så her er
den ultimative prøve til jer alle:
Hvem er hvem?

PARTYYYYYYYYYYYYY

TAK FOR DET!

SÅ var der fest! Der blev danset
til den helt store guldmedalje
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