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En lærerig tur på
genbrugsstationen

Miriam havde en spændende tur på genbrugsstationen
i græsted.

Dagen i morgen

AF SKRALDE SØREN

I dag var 16 børn fra
slaraffenlejren på tur til græsted
genbrugsstationen. Nicklas fra
græsted genbrugsstation viste
børn og voksne rundt på den
mega store og spændende
genbrugsstation. Og sikke en
lærerig formiddag børn og
voksne fik. Nicklas fortalte og
viste, hvordan man sorterer
skrald, og derefter skulle børn
og voksne svare på en
skraldequiz. Derudover viste
Nicklas
genbrugsstationens
kæmpe klo, som kunne flytte
alverdens ting og sager fra et
sted til et andet.
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Hvad sker der?
Ifølge hjælper Bjørlie blev der
stillet yderst interessante og
gode spørgsmål fra børnene fra
Slaraffenlejren.
Anas
fra
Brandstationen fortalte, at han
gav turen 10 ud af 10 stjerner.
Anas
fortalte
og
viste
redaktionen, at børnene fik et
helt særligt Anders And blad
med hjem, som kun er blevet
lavet
til
græsted
genbrugsstations besøgende.
Sikke en dag på
genbrugsstationen hvor både
børn og voksne blev klogere på
affald

.
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LAVAPRUT SKINKETERN

Program for i morgen:
I morgen er der PARTY!
Husk, at gøre dig lækker hos
barberen eller i spaen.
Madplan for i morgen:
Blinis og Osobuco
Vejrudsigt for i morgen:

NYHEDERNE I DAG
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Sådan bliver din
dag i morgen
AF ASTRO KURT
Fisk 19. februar- 20. marts: Det er i dag!

Gør det du ikke har turdet gøre endnu, og så
skal der nok ske spændende ting!
Vandmand 20. januar- 18. februar: Vær
åben for nye oplevelser – måske er det i dag du
finder en ny yndlingsting?
Stenbuk 22. december -19. januar: Det
kan være at en af dine venner har brug for din
hjælp eller støtte i dag, så hold øje med om du
kan redde nogens dag i dag!

Skytte 23. november -21.
december: Skytten går en lys fremtid i møde.

Hils på Kristian Scorekarl
Ovenfor: På billedet ser I lærermester Kristian
Scorekarl (til højre) og hans lyttende scoreelev Eva
Scoreelev (til venstre), der meget gerne vil lære,
hvordan hun kan score bedre.

Hvis jeg var en and og du var vand
ville jeg aldrig gå i land.

SCORE KIRSTEN

Er din far en tyv? Fordi han har
stjålet alle stjernerne på himlen og

Den gode og meget succesfulde
lærermester Kristian Scorekarl har
åbnet sin helt egen scoreskole.
Kristian Scorekarl har udstedt en
garanti for, at hans undervisning
låser både pige- og drengehjerter op.
Fag som madkundskab er skiftet ud
med ’Lav den gode scoremiddag’,
matematik er skiftet ud med ’Sådan
tjener penge til din date’ og historie
om 2. verdenskrig bliver skiftet ud
med 15 lektioner om de bedste
scorereplikker. Heldigvis har
redaktionen fået lov til at overvære
lærerens første lektion og vi gengiver
nu top 5 scorereplikker – helt kvit og
frit.

lagt dem i dine øjne.
Må jeg godt få et billede af dig, så
jeg kan vise julemanden, hvad jeg
ønsker mig?
Må jeg følge efter dig? Mine
forældre siger nemlig, at jeg skal
følge mine drømme.

Dagen bliver nemlig fuld af sjove aktiviteter.
Det kræver dog at man er ekstra opmærksom
på at være sød ved de voksne.

Skorpion 23. oktober - 22 november: I

dag er det vigtigt at du husker at sige tak for
mad. Husk at vaske dine hænder ekstra godt.
Vægt 23- september- 22. oktober: Universet
fortæller mig også at McCandy har noget helt
specielt på menuen til dig.
Jomfru 23. august -22. september: Uanset
hvilken aktivitet, du er med på, oplever du at
du er et naturtalent – giv den gas!
Løve 23. juli - 22. august: I dag vinder charmen
og selvtilliden stadig – men det kan være at
håret trænger til lidt vand, sæbe og en tur med
kammen.
Krebs 22. juni - 22. juli: Du udstråler selvtillid i
morgen. Folk kan lide dig, så hyg dig med dine
venner, og mon ikke også du finder dig nogle
nye?
Tvilling 22. maj - 21. juni: Mars står i retrograd,
og Jupiter har passeret Neptun. Det kan kun
betyde én ting: Du kommer til at have den
bedste fest i morgen.
Tyr 20. april - 21. maj: Tyren er ikke bare en tyr
i morgen. Tyren er en festtyr. Nyd festen og vis
de andre, hvordan man fyrer de fedeste moves
af!
Vædder 21 marts - 19. april: Jeg har i min
krystalkugle aldrig set noget lignende! Så pænt
er der aldrig nogen der har opført sig.

Har du et plaster for jeg tror, at jeg
slog knæet, da jeg faldt for dig.

GÆT EN HJÆLPER
KAN DU REGNE UD, HVEM DER ER HVEM?

I dag er de tre hjælpere du kan vælge mellem
Josefine, Ragnhild og Trine. (1.Trine, 2. Ragnhild, 3. Josefine)

Det skete i dag

I dag fik køkkenholdet fint besøg af Annabell, Miriam, Line Akam og mange flere. Kim og Bjørn var nemlig blev sat på den hårde
opgave til at skralde 4 kasser kartofler, men heldigvis fik de hjælp af de mest fantastiske unger, som gav Kim og Bjørn en
hjælpende hånd. Det var vel nok dejligt, så de også kan bruge deres hænder til at lave mad i morgen.

Manicure og Ansigtsmaling
I eftermiddags blev der lakeret negle til den helt store guldmedalje. Bjørlies negle har det sidste stykke tid ikke været særlig pæne,
men så var det gode at søde Celine kunne give hjælpe Bjørlie med at få neglene til at glitre lidt. Det endte med et fuldstændig
fabulous resultat. Hjælper Zofia har haft travlt med at male en masse lejrens børn i ansigtet. Sonny og Mille-Mathilde blev
forvandlet til en super sej tiger og en mega nuttet kanin af Zofia.

Side 2

Tirsdag 20. juli 2021

Luksusspise på
Slaraffenlejren

NYHEDERNE I DAG
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AF GASTRO SUS
I dag bød køkkenholdet på en
vaskeægte luksusspise, nemlig
østers og champagne. Ih, hvor
var det LUKSUS!
Køkkenholdet havde særlig
travlt hertil eftermiddag, da de
havde sørget for at hele lejren
havde mulighed for at smage
på den luksuriøse og dyre
spise, og sikke en oplevelse
børnene på slaraffenlejren fik!
Børnene stod i lang kø for at
prøve den berømte spise. Der

SOFIES HISTORIE
Ny del hver dag
Bumsmajor Kiksebil

var blandet oplevelser iblandt
børnene, som prøvet østers for
første gang. Sahil, som I kan se
på billede nummer 2, havde en
fantastisk oplevelse med østers,
han var dog en smule nervøs
inden han skulle til at spise den
dyre østers. Vi havde dog også
mange modige børn iblandt
lejren, som ikke delte samme
oplevelse. Youssef fra
legenderne var mega sej, og
smagte på østers og han udtalte
efterfølgende ”Ej, det smagte jo

Det var sommer og prinsessen var glad.
”Sikke dog skoven er smuk og grøn,” tænkte
hun. Men hun vidste jo heller ikke, at der gik
en trold rundt som ikke tænkte på andet end
hvordan, den kunne komme til at æde et barn.

I går fik vi den klamme beskrivelse af
trolden og vi slap historien, da trolden
begav sig ud for at finde et barn.

Prinsesse Pia var utrolig sød. Hun var næsten
altid glad, og hun drillede aldrig nogen. Hvis
hun havde noget slik, spurgte hun altid om
hofdamerne eller lakajerne ville have noget.
Og hun gik tit og sang smukke sange, som
andre blev glade for at lytte på.

Lidt væk fra lejren boede der faktisk et barn.
Det var en prinsesse, der hed prinsesse Pia,
og hun boede på et stort lyserødt slot helt
oppe i tårnværelset. Deroppe kunne hun
kigge ud af vinduet og se over på skoven.

”Og hvad så, hjælper-Jette. Det er da ikke
særligt uhyggeligt med en prinsesse, der deler
slik ud og synger sange,” indskød Sofie.

ikke godt”. Sikke luksusdag vi
har haft i dag. Skål!

(Hanna var også super sej!)

”Nå, men en aften skulle prinsessen sove
oppe i sit sovekammer. Og det var netop dén
aften, hvor trolden var gået ud for at finde et
barn, som den kunne æde. Det var buldrende
mørkt, og man kunne ingenting se, hvis man
havde slukket sit lys, og det havde prinsesse
Pia.”

”Nej, nej,” sagde hjælper-Jette, ”lad mig nu
fortælle historien…”

Ååååååhhåhåhåhåh. Hvor uhyggeligt.
Stakkels Pia. Følg med i morgen, hvor
vi finder ud af, hvad der sker med
prinsessen.
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Billedtekst: Hvis du vil have dit dokument til at se ud, som om det er professionelt produceret, giver Word dig mulighed for at bruge sidehoved-, sidefod-, forside- og tekstboksdesign,
som passer til hinanden.

MAD-ANMELDELSE
AFTENSMADEN I DAG
KYLLINGEBURGER MED
KARTOFFELBÅDE OG MAJS

DARIN, 12 ÅR
Team Meme

- Maden smagte godt, altså sådan ok
godt. Den var ikke dårlig eller god,
den var sådan ok. Jeg kunne virkelig
godt lide majsen – med salt
selvfølgelig. Kartoflerne smagte
godt. Fisken smagte jeg kun en bid
af, den var faktisk virkelig god, jeg
havde bare ikke lige lyst til den.
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DAGENS SPØRGSMÅL

Hør hvad dine venner synes i dag

Hvad er det bedste ved din gruppe?

IZA, 9 ÅR

LINE, 12 ÅR

LIV, 11 ÅR

Første år på Slaraffenlejr
Brandstationen

6. år på Slaraffenlejr
Team Meme

2. år på Slaraffenlejr
Legenderne

- De voksne i min gruppe hjælper
mig med min diabetes. Det er sjovt
at være i den gruppe, og det er
nogle søde børn der er i gruppen.

- Det første jeg tænker på er
fællesskabet. Fordi vi spiser
sammen og laver ting sammen

- Sammenholdet. Jeg får nye
venner i min gruppe.

OLIVER, 12 ÅR

MIE, 11 ÅR

MIKKEL, 10 ÅR

Første år på Slaraffenlejr
Team Meme
- At Ali er i gruppen. Det er også
nogle gode voksne, og vi har et
rigtigt godt bord, der hvor vi spiser.

2. år på Slaraffenlejr
Legenderne

Første år på Slaraffenlejr (men
ikke sidste)

Astronauterne
- Helt klart at de voksne i gruppen
- Det bedste er at nogle gange kan
forstår én. Og at jeg er kommet i
vi godt samarbejde, f.eks. da vi
gruppe med voksne Ellen. Hun er så
lavede en rumraket og nogle
sød.
planeter. Og så er det bedste ved
gruppen også at min fætter Magnus
er med i gruppen.
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