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Lejravisen om dig og dine venner!

I dag var første dag, der var
bank og kiosk. Men oh skræk
og ve! Sally Slikmutter havde
glemt alt slikket! Heldigvis kom
Racer Rolf ræsende til hendes
undsætning - han havde kørt
hele Nordsjælland rundt for at
sørge for slik til os. Tak, Rolf!
Resten af formiddagen
var vi i grupperne og lavede

aktiviteter. Detektiverne løste fx
mysterier, og Vikingerne byggede et skib. Hvad lavede du?
Efter frokost smuttede
Indianerne og Bubbibjørnene
i Zoologisk Have. Heldige dem!
Hjemme i lejren kom der til
gengæld nogle mega seje vikinger på besøg - altså vaskeægte
vikinger! The Dudes, Selfie-ban-

SLADDER SLADDER SLADDER
Kan du godt lide slik? Så er du
et helt normalt barn. Men tag
dig i agt - en sygdom har nemlig spredt sig på lejren! Den
hedder slikgitis og er ekstremt
smitsom og farlig. Man bliver

simpelthen afhængig af slik.
Symptomerne er udslæt over
hele kroppen, fråde om munden, svamp på tungen og en
mærkelig frisure. Avisen erfarer,
at Holbek allerede lider af det.

den og De Gæve Gallere tog
afsted på heik, som er en slags
overlevelsestur, hvor man spiser og sover i naturen. Imens
skulle Fiskerne, Detektiverne
og selvfølgelig Vikingerne lege
med de ægte vikinger og lære
at slås på ægte vikingemaner!
Senere på eftermiddagen legede vi med stylter og
spillede hockey og skatede, og
til aftensmad fik vi lækre tarteletter og jordbær med fløde.
Om aftenen blev der tændt bål.

Hvad skal vi
lave i morgen?

I morgen bliver igen en fed dag!
Du kan bl.a. glæde dig til boldvæg, trylledej, MGP, Geocaching
og rundbold. Spørg din voksen,
hvis du ikke ved, hvad det er :-)
Og så er det i morgen Fiskerne,
Detektiverne og Vikingerne,
der tager på heik efter frokost.
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FIDUSERNE ER HER!!!
I dag kom de frække Fiduser for
første gang på besøg på børnenes værelser. De snusede rundt
på alle værelserne for at lede
efter sure sokker og beskidte
underhakkere - Fiduserne er
nemlig sporhunde med ekstremt fintfølende snuder.
Fiduserne er dem, der
giver værelserne point efter,

hvor gode børnene har været til
at rydde op og gøre orden. Sidst
på ugen er der nok en præmie
til det flotteste værelse...
Vanen tro fik Fiduserne
selvfølgelig kamp til stregen af
de søde slarafbørn, som prøvede
at afsløre, hvem der gemmer sig
inde bag hundemaskerne. Hvem
tror du er Fiduser?

Naya, Sofie og Sinem
FIDUSDETEKTIVER!
Tre piger har begivet sig ud på
en modig mission - de vil nemlig prøve at afsløre, hvem der
er inde i Fiduserne.

EVELYN, 10 år
Detektiverne

Malene, 10 år
Vikingerne

Hvad har du lavet?
Jeg har været sammen med
Anna-Lena og gået rundt med
hende hele dagen. Vi har kørt
på skateboard, og da der var
vikinger, legede vi med Olivia
og sværd. Det er vildt hyggeligt
at være her, fordi jeg kender
mange fra sidste år.

Hvad har du lavet?
Jeg har skatet lidt med nogle
piger og en dreng fra min gruppe. Jeg har også lavet perleplader og leget med vikinger.
Det sjoveste har været at male
vikingeskjolde. Jeg glæder
mig mest til det hele, fordi jeg
aldrig har været på lejr før.

Hvad laver I?
- Vi laver en efterforskning,
hvor vi leder efter spor og de
der fiduser.
Hvorfor?
- Fordi det ved vi ikke helt, det
er bare rigtig sjovt.
Hvordan gør I?
- Vi siger stop til folk og har
du en advokat, og så afhører vi
dem. Vi bruger også vores forstørrelsesglas og kigger på ting.
Hvis du har oplysninger om
Fiduserne, bedes du kontakte
detektiverne med det vuns.
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Ups! Hjælper-Christian tabte alle sine papirer
ned til pingvinerne - og fik lort på fingrene, da
han prøvede at fiske dem op igen.

Side 1

Slaraffen-nyt

21. juli 2015

Lejravisen om dig og dine venner!

I morges kom Selfie-banden,
De gæve gallere og The Dudes
hjem fra hike. Rygtet lyder, at
de har fundet en masse guld
og haft det mega sjovt, selvom
natten var lidt kold.
Fiskerne stod tidligt op og var
på fisketur. De fangede ingen
fisk, men der var en skibshund
og de fik lov til at styre båden.

I formiddags blev det store MGPshow afholdt. Der var masser af
fede moves og lækre sange.
Der blev også lavet trylledej og
bygget en boldvæg.
Efter bank og kiosk var det
Vikingerne, Detektiverne og
Fiskernes tur til at tage afsted på
hike.
Hjemme i lejren lavede de store

Dagens vitser
En cowboy rider ind til byen på
fredag, bliver tre dage i byen og
rider ud igen på fredag. Hvordan kan det hænge sammen?
Svar: Hesten hedder ”Fredag”

Hvad fik børnene på stranden,
da majskolben glemte at tage
solcreme på?
Svar: Popcorn

grupper lagkageløb for de små.
Der var også rollespil og stoledans.
Det var virkelig sjovt og det
blev nogle superflotte lagkager.
Her til aften har vi lavet sæbebobler og spillet fodbold.

Hvad skal vi
lave i morgen?
I morgen er der masser af aktiviteter i lejren. Vi skal blandt
andet lave badges og bygge
forhindringsbane. Hvis der er
en aktivitet, du synes kunne
være rigtig sjov, så prøv at hive
fat i en hjælper og spørg om de
ikke vil være med til lige netop
din yndlingsaktivitet.
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TEST DIG SELV
Hvem fra lejrledeslen ligner du mest?
Hvad er din yndlingsfarve?
A: Ostegul B: Postkasserød
C: Pastellyserød D: Sort
Hvad er din yndlings
lejraktivitet?
C: Festaften D: Hike
B: Lejrbålssang A: Slikboden

Flest A’er:
Du ligner mest Stine.
Du elsker at hygge og fortælle
sladder, men når nogen skal
trøstes står du klar.

Flest B’er:
Du ligner mest Johanes.
Du elsker at synge og optræde
og fortæller mange vittigheder.

Hvad er din yndlingssang?
B: Øde Ø (Rasmus Seebach)
Flest C’er:
C: Vi to datid nu(Cisilia)
D: Alle sange fra One Direction Du ligner mest Friia.
Du er sikkert vild med at lave
A: Puff-sangen
lister og står tidligt op.
Hvordan er din tøjstil?
D: Jeg elsker lejr-t-shirts
C: Alt med glitter
A: Jeg vild med alt, der er
strikket
B: Jeg gør alt for at se
hipster-smart ud

Flest D’er:
Du ligner mest Michael.
Du lader håret gro, og er som
regel afslappet. Men hvis du
bliver sur, bliver du rigtig sur!

GUIDE

Sådan bliver man
en god skater!

Ude i gården har vi den sygeste
skateboardrampe. Hvis man
vil være rigtig sej til at skate
så kommer der her en guide til
hvordan man gør!
1. Ha det rigtige udstyr på og
husk altid en hjelm. Det ser
sejt ud og pigerne er vilde med
en skater der har styr på sit
grej.

Fatemed, 9 år
Bubbibjørnene

I dag har jeg været med i en
lagkagekonkurrence. Det va
rigtig sjovt. Man skulle lave den
smukkeste og lækreste kage
med bind for øjnene. Vi vandt,
men en af dommerne tabte
sine tænder ned i kagen, så der
var ingen der gad at prøvesmage. Præmien var nogle tebreve
med urtete – Det var lidt underligt synes jeg for jeg havde
håbet på at vinde en medalje.

Tenneh, 12 år
De gæve gallere

Jeg kom hjem fra hike tidligt i
morges. På hiken lavede vi en
masse sjove ting. Om aftenen
skulle vi blandt andet smugle
guld ud af skoven. Det var altså
ikke rigtig guld, men bare nogle sten som de voksne havde
malet. I dag har jeg været lidt
rundt og kigge på de forskellige
aktiviteter og lavet perleplader.
Jeg har fået en masse nye venner på lejren.

2. Lær fra de andre. Øverst på
rampen er der plads til at
man kan sidde og kigge på de
fede tricks, men husk at se dig
for når du bevæger dig til og
fra rampen. Der er ingen der
ser cool ud med aftrykket af et
løbehjul i panden.
3. Ha altid hjul under fødderne
når du er på rampen. Alt andet
ser skørt ud. Har I måske nogensinde set en cool skiløber uden
ski?
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I dag har der været masser
af aktiviteter fra morgen til
aften. Om formiddagen var
der bl.a. dans og sang i gården,
hvor Rasmus Seebach, Djämes
Braun og Topgunn blev spillet i
ét væk. Der var også nogen, der
kørte med fjernstyrede biler,
og andre som fik lavet flotte
chartertotter i håret, knyttede

lækre armbånd og malede flotte
trylledejsfigurer.
Til frokost fik vi byg-selvmad (men kan man egentlig
godt spise en rugbrødsmad med
klips, Bob?). Især fiskefileterne
var ekstremt populære!
Om eftermiddagen viste
vejret sig fra sin bedste side,
og der var en masse unger, der

DAGENS CITATER
Mathilde, Vikingerne: Hvis
Holbek var hjemløs, ville han
klare sig mega godt!

Helene, Selfie-banden: De her
blomster er altså ved at ruste!

Nilas, The Dudes: Jeg har snegleslim under skoene, så jeg kan
ikke gå hurtigere - for så glider
jeg!

hoppede i badetøjet og lavede
glidebane. Der blev også holdt
mega sej ghetto-bling-blingfest for pigerne og lavet badges
i lange baner. Forhindringsbane, bål, øreringe og armbånd
var der også. Sikke en begivenhedsrig dag!
Til aften fik vi lækre
burgere og abemad til dessert.

Hvad skal vi
lave i morgen?

I morgen bliver en STOR dag.
Måske den største i dit liv.
Avisen har via anonyme kilder
erfaret, at der er hemmelige
gæster, noget med fremtiden
og sindssygt mange fede aktiviteter at se frem til. Så hvis du
elsker at have det sjovt, skal du
skynde dig at lukke dine øjne
hårdt i og sove, så det lynhurtigt kan blive i morgen!
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HvorDAN - SåDAN!!!!!
Slaraffen-Nyt har fået en ny brevkasse med den
überseje Dan, som har svaret på ALT.
Kære Dan. Jeg er en ung fyr på
11 år. Jeg kan både fægte og løbe
rigtig hurtigt - men jeg har et
problem. Mit værelse stinker, så
jeg ikke kan sove. Af prutter og
sure tæer. Hvordan falder jeg i
søvn? Hilsen vandmanden
Dans svar:
Kære vandmand. Sikke et sygt
nederen problem. Jeg vil foreslå,

TEST DIG SELV
Hvem fra køkkenet ligner du mest?
Hvad er din livret?
A: Slik B: Dessert
C: Chokolade D: Skumfiduser

Hvad er dit yndlingsdyr?
A: Hest B: Marsvin
C: Slange D: Afrikansk guldkat

Hvilken neglelak er flottest?
A: Den sorte
B: Den pink
C: Alt med glimmer
D: Jeg freaking hader neglelak
Hvad vil du være, når du bliver voksen?
A: Skraldemand
B: Gadesanger
C: Landevejsrøver
D: Jeg bliver aldrig voksen

Flest A’er:
Du ligner mest Mette. Du er lidt
striks, men du giver verdens
bedste krammere og er sporty
og trænet som en okse.

Flest B’er:
Du ligner mest JJ eller Ole. Du
har smukt hår og synger som en
engel. En hæs engel.
Flest C’er:
Du ligner mest Kofi eller JohnJohn. Du kan ikke gå på line,
men lader dig ikke gå på af det.

Flest D’er:
Du ligner mest Jackie eller Jimmi. Du elsker makrel, men er nu
god nok på bunden.

at du sætter noget Christopher
på og skruer rigtig højt op. Så
kan du lytte til nederen musik
og glemme, at der lugter af røv.
Det er ligesom, når man har en
splint i munden og i stedet fylder den op med sand - så glemmer man splinten. PS. Lad være
med at kalde dig selv for vandmanden, hvis du vil have street
cred. Dope hilsner fra SåDan
GUIDE

Sådan bliver I gode venner

Er du og din ven blevet rådne i
skralden på hinanden? Måske
har I skændtes om, hvem der
havde den flotteste charterdut
eller svedigste blingbling-halskæde? Uanset hvad, kommer
her en zygt najs guide til, hvordan I kan blive gode venner
igen!
1. Har du prøvet at sige undskyld til din ven? Pølser smager
bedre med ketchup, og venner
er bedre, når de kan indrømme,
at de har lavet en fejl.
2. Prøv at spørg din ven, hvorfor han eller hun blev sur på
dig til at starte med. Måske er
grunden en helt anden, end den
du tror. Det er megadefferen og
overdrevet cool at slå lyttebøfferne ud.
3. Spørg din ven, om I skal lege
et eller andet zygt dope. Det
er svært at være sur på nogen
ret længe ad gangen, når man
leger Kongens efterfølger, Gæt
og Grimasser eller Stopdans.
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I dag har været spækket med
sjov og ballade. Om morgenen
kom kejseren på besøg med
sin smukke datter Dann og tre
tibetanske munke og fortalte
os, at vi skulle fejre kinesisk
nytår. Han havde også inviteret
Djenghis Khan på besøg, fordi
de endelig havde sluttet fred
med hinanden efter at have været uvenner i 1.000 år! Vi brugte formiddagen til at forberede

SLADDER!!!!!

Har du lagt mærke til den fremmede fyr, som har lusket rundt
på lejren i går og i dag? Nogle
kalder ham ”Benjamin”, andre
kalder ham ”Maltes udfordrer”.
Han virker måske sød og rar,
men når du vågner i morgen,
er han væk - han var nemlig et
kinesisk spøgelse, som var så
begejstret for Lighthouse X, at
han besluttede sig for at tage
med dem videre på turné.

os til den store fest ved at lægge
makeup, T-shirts med kinesiske
navne og flotte lanterner. Der
var også nogle, der spåede i the
og lavede forårsruller med slik.
Men inden længe opdagede vi, at Djenghis Khan i virkeligheden havde en ond plan han havde kidnappet kejserens
datter! Men da vi fandt frem til
dem, viste det sig - at de i virkeligheden var forelskede i hinan-

den. Djenghis Khan beviste sin
kærlighed, og efter et sindssygt
fedt show med Lighthouse X,
spiste vi alle en stor festmiddag, hvor vi fik Chinabox og
is til dessert. Kejseren, hans
datter og Djenghis Khan sad til
højbords.
Bagefter holdt vi stor
fest med drinks og fed musik og vi dansede (næsten) til den
lyse morgen!

Hvad skal vi
lave i morgen?

Der kan ikke være tvivl om, at
i dag har været verdens fedeste dag. Alligevel kan du godt
regne med, at i morgen bliver
endnu federe. Vi skal nemlig i
SOMMERLAND SJÆLLAND!!!
Måske skal du i badeland? Eller
bare gå amok i Vildkatten og
Junglestien? Du kan også snolde resten af dine penge op på
pandekager og slushice.

Side 2

23. juli 2015

HvorDAN - SåDAN!!!!!
Slaraffen-Nyts helt egen brevkasse-redaktør Dan har
fået et supersvært spørgsmål fra en uheldig ninja.
Kære Dan, jeg læser avisen hver
dag og elsker din brevkasse. Jeg
er din største fan. Men jeg har et
problem. Jeg har spist så meget
slik, at min lort er blevet selvlysende grøn. Hvad skal jeg gøre?
Kh den anonyme ninja
Dans svar:
Kære anonyme ninja. Føj, det
lyder klammo. Jeg vil starte
med at sige, at det er ekstremt
dårlig ninja-stil at efterlade sig
selvlysende grønne bæspor på
ninjabanen. Specielt hvis man
glider i det. Mit råd er, at hvis

du samler det i et syltetøjsglas,
kan du bruge det til en flot
lanterne, som lyser flot i din
vindueskarm. Det elsker Fiduserne. Men husk for Guds skyld
et låg. Ellers kan du også prøve
at producere mere selvlysende
bæ og sælge den til dine venner
og blive millionær, præcis som
Joey Moe synger. Han er nemlig
en ægte street homie. Præcis
som mig. Held og lykke med dit
nye firma, som jeg vil foreslå
som mit sidste råd, at du kalder
mega-nederen-men-lidt-dopebæ AS. Peace out, såDan
GUIDE

Sådan bliver du lige så lækker
som Malte

Aynur, Fiskerne
Hvad har du lavet i dag?
Jeg har lavet en sej T-shirt og
lagt makeup. Og så har jeg skatet sammen med Malac og Puc.
Hvad var det sjoveste?
Det med T-shirten var rigtig
fedt, fordi man fik sin egen
T-shirt og et kinesernavn.

Hvad synes du om Djenghis?
Kejserens datter var rigtig pæn,
men jeg kunne ikke lide Djenghis - han sagde nogle onde ting,
bl.a. at min makeup ikke var
pæn. Det var strengt.

Du har nok opdaget, at Slaraffenlejren har sin helt egen kendis. Han hedder Malte, og han
er zygt lækker. Hvis du selv er
en ung dude, der vil være lige
så populær hos pigerne som
Malte, får du her en guide:
1. Put smør eller flødeskum
under armene, og lad det tørre
godt ind. Malte dufter himmerigsk, og det er der en grund til.
Tøzerne elsker en god dunst.
2. Spis masser af grøntsager især radiser og porrer er gode
for det seje look. Men ellers kan
du også bare voldæde slik - det
er næsten det samme.
3. Giv krammere til højre og
venstre og til alle dem, du kan
komme til. Maltes allerstørste
hemmelig er masser af kærlighed.
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HvorDAN - SåDAN!

Verdens sejeste brevkasse
har fået ugens bedste spørgsmål - læs det før din nabo!

I dag startede med, at alle
børnene blev vækket ALT for
tidligt. Men det var okay, for
det var selvfølgelig, fordi vi
allesammen skulle i Sommerland Sjælland! Vi kørte afsted i
2 busser, og da vi nåede frem,
flintrede alle de glade slaraffen-

Sinem, Detektiverne
Der går rygter om, at du slog
dit ben i Sommerland? Fortæl!
Det var tredje gang, jeg prøvede Vildkatten, og så tror jeg,
at jeg sad lidt forkert, da jeg
skulle prøve den. Det er, fordi
den kaster rundt med en, og så
fik jeg ondt i benet. Jeg tror, det
var fordi, jeg ikke sad så godt,
da jeg sad på vej op, men ikke
på vej ned.

børn afsted i alle retninger og
gik ombord i de fede forlystelser - fx Vildkatten, Junglestien,
Amazonas og Vildbassen. Hvad
prøvede du?
Børnene hævede også
penge i banken, som de kunne
bruge i kiosken eller ude i sommerland på pomfritter og candyfloss. Kl. 14 åbnede vandland,
og så var der ellers fuld drøn på,
lige indtil vi skulle hjem.
Om aftenen grillede vi,
og så var der bål og rundbold,
inden vi alle skulle i seng og
sove for sidste gang på lejren.

Tak for nu!!

I morgen skal du pakke de sidste af dine ting - tandbørsten
og krammebamsen fx - og så
laver vi en stor krammerunde,
hvor vi får sagt ordentligt farvel til hinanden. Bagefter bliver
du hentet eller kørt hjem, og så
er det ellers ved at være tid til,
at vi alle skal begynde at glæde
os til, at vi forhåbentlig ser hinanden igen til næste år :-)

Kære Dan, jeg synes, du er for sej,
og jeg elsker at læse din brevkasse.
Men jeg har et problem - jeg er
rigtig ked af, at jeg skal hjem fra
Slaraffenlejren i morgen og skal
sige farvel til alle mine venner.
Kan du hjælpe mig? Kh ferienissen
Dans svar:
Kære ferienisse. Har du selv
fundet på dit navn? Det er ok
dope. Jeg synes, at dit spørgsmål er tjotjal awesome - det er
kodylt sejt at turde indrømme,
når man har sin neder på. Det
er også knæhøj karse at være
glad for sine venner, så jeg kaster
street håndtegn i din direction.
Tag og giv alle dine venner et
hephop-håndtryk og en gangsterkrammer og fortæl dem, hvad
dine indre organer føler. Og kast
så ellers Instagram og Snapchat-names efter hinanden, så I
kan holde kontakten indtil næste
år. Dope hilsner fra SåDan

