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Det muntre køkken
AF: FJOLLEBOLLE SKRIVEMUS
Kokken Kar(st)en besøgte lejren og hjalp med både
tallerkenmaling, service-smadring og kokkekampen. Derudover er
både børn og voksne blevet godt bespist hele ugen. Selv de
selvudnævnte kræsenmunde endte med at smage på alt maden. Vi
har fået mad fra vand, land og luft og der har været smil og 5 ud af
5 stjerne hele vejen rundt.

UGEN DER GIK
AF: HESTEVEN
BANANTROMPET
På trods af et turbulent forår for de
fleste, og nye retningslinjer for
deltagere og hjælpere forløb
Slaraffenlejren uden store problemer.
De opfindsomme hjælpere havde fundet
på 34 fede aktiviteter inden lejren, og
derudover kom der nye idéer på bordet
med inspiration fra børnene.
Alle Slaraffenbørn var utroligt
motiverede og glade for at være med til
både de vilde og de rolige aktiviteter.
På trods af, at det i år ikke har været
muligt for børn at deltage i
madlavningen, har køkkenholdet stået
for forskellige aktiviteter som både gik
ud på at kreere og at smadre. Både
kokkekamp, porcelænsmaling og

Første dag skulle de store børn på
hike. De tre grupper, også kendt
som Detektiverne, Gutterne og
Festaberne, tog på tur til
Kulsvirrehytten. Her var der både
snobrød, slackline og pap-point-leg.
Sarah fra Festaberne udtaler til
Lejrposten at ”Turen var hyggelig.”
Ugen sluttede med et brag af en
fest! Der var diskotek med diskotek,
rodeotyr, slushice-maskine, popkorn
maskine og boksebold. De stærke
viste deres formåen ved
boksebolden hvor pointene gik fra 1
for nogle stykker til over 900 for de
rigtig stærke.
På sidste dag var alle glade Slaraffer
en tur i Sommerland Sjælland.
Vejret var heldigvis perfekt til en
tur i vandland så de ægte vandhunde
var ikke til at stoppe. Imens blev
diverse forlystelser og slikbode
testet af de knap så vandglade
Slaraffer
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DIT HOROSKOP

HER ER PLADS TIL ALLE
VILDBASSE ELLER SLAP

SÅDAN BLIVER
DIT ÅR

AF: MARKREL ØSTERLARS

Da de store var på hike i skoven var der
mulighed for at øve sig på slackline
eller snitning. For de mere farverige var
der også mulighed for at lave armbånd.
Der blev lavet bål med hjælp fra søde Slarafbørn og alle blev bespist med snobrød og
skumfiduser. Aftensmaden blev til gengæld
leveret af de søde køkkenhold. Menuen bestod
af durumruller med falaffel. ”Lækkert med
take-away” udtalte en Slaraffer.

AF: ASTRO-HANNE
Væderen 21. marts-19. april
Dit næste år bliver det bedste i resten af dit liv.
Du får både nye venskaber og har lidt mere
gå-på-mod end du plejer.
Tyren 20. april-21. maj
Med alle de gode venner du har fået kan det
næste år ikke blive andet end vildt dejligt.
Tvilling 22. maj-21. juni
Du lærer en masse nye ting i det kommende
år. Det bliver helt vildt fedt.
Krebsen 22. juni-22. juli
Verden ligger for dine fødder. Grib hverdagen
med ny energi og det gode humør du har
fundet frem på Slaraffenlejren.
Løven 23. juli-22. august
Det er en heldig dag for dig som skal i seng
denne aften. I morgen bliver dagen hvor du
finder dit livs kærlighed.
Jomfruen 23. august-22. september
Hold da op! Det ser ud som om dit næste år
bliver helt vildt. Du udvikler et nyt talent.
Vægten 23. september-22. oktober
I år er du den bedste ven. Du er sød ved børn
og voksne og taler pænt til alle.
Skorpionen 23. Oktober- 22. November
Du vil opnå alle de sejeste ting i det
kommende år. Næste år når du skal på lejr vil
du føle dig stærkere, klogere og bedre til alt.
Skytten 23. november – 21. december
Stjernerne står i krælighedens tegn. Du føler
en fornyet kærlighed til både dig selv og
andre.
Stenbukken 22. december-19. januar
Du har lige opdaget hvor sej, du egentlig er.
Det næste år vil du se dig selv i spejlet hver
dag og tænke ”Jeg er god nok som jeg er”.
Vandmanden 20. januar-18. februar
Dit smil er større det næste år, end det før har
været. Du har heldet med dig, så vær modig.
Fiskene 19. februar-20. Marts
Du milde makrel! Det bliver et travlt år for
fiskene. Der vil komme en masse nye
mennesker ind i dit liv som holder af dig.
Enhjørningen 100. Februpil - -20. decmgust
Vær modig og sig ja til al den positive energi,
der kommer din vej. Du har nogle gode venner
ved din side.
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Renlighed kan også være sjovt
Sjov og bobleballade
AF: LÅRKLASK HENTEHÅR

I disse tider bliver der brugt en masse sæbe. På
Slaraffenlejren brugte vi endda lidt ekstra. I det gode vejr
blev der lavet glidebane og sæbefodbold. Udover at der var
skærpede regler om rengøring som følges På Bungee-banen
gik det løs med masser af brun sæbe og fart på.

Der blev lavet sæbebobler på den helt store klinge

Til dem, der havde brug for lidt sjob og ro var der
boblebassin hvor man kunne lave en boble der var højere end
sig selv hvis man var så¨god. Og det var lige præcis hvad
Kian og Theo var.

SMADREFEST OG AFSLAPNING
AF: MØRTEL HALTEFRANS

Der blev arrangeret en fest for dem
der trængte til at give den lidt ekstra
gas. Musikken var høj og
ansigtsmalingen helt i top da der
var smadrefest nede i containeren.
Hvis man havde lyst var der
mulighed for at smadre løs på
gammelt service og ellers kunne
man få lov til at danse ved siden af
en røgmaskine til høj lyd.
Der var heldigvis også plads til at
slappe af undervejs, hvor der flere
gange blev pbnet op i divwerse
wellness-shops og dulleboder.

Kendisser på matriklen
Koncert, autografer og fest
AF: LÅRKLASK HENTEHÅR

Glæden var stor og brølene var større blandt Slaraffen-børnene, da
kult-ikonerne Josef og Elias indtog scenen til et brag af en koncert.
Selv naboerne kiggede forbi for at få et glimt af rap-vidunderne.
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.
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KAMP TIL STREGEN

Action og adventure og fart over feltet
Alle elementer blev taget i brug
AF: PØLSEFARS BUKSELAK

De mest energiske Slaraffer
fik mulighed for at brænde
krudt af på mange måder i
løbet af ugen. Udover daglige
turneringer inden for
rundbold, stikbold, fodbold og
andet-bold blev der også
dystet i brydning.
Stormesteren Dina kunne
lægge samtlige drenge ned
under en sporadisk
brydekamp på hoppepuden.
Flere hjælpere fulgte
selvfølgelig med i kampen,
der forløb ganske fredeligt og
sikkert.

Dem med ekstra krudt i
rumpetten fik mulighed
for at deltage i bootcamp
ude i skoven. Efter bedste
militærstil blev friske
Slaraffer vejledt gennem
en god gang træning og
derefter en ”mission”. De
deltagende Slaraffer fik
til opgave at sørge for at
alle mænd og dukker
kom godt hjem i behold.
Hele holdet kom uskadte
tilbage.

KEYWORD

Den allermest travle dag i Sommerland
Det var hele ventetiden værd for Nicklas
AF LEVERNUMSE
LURIFAKS

Cowboy-Nicklas har ikke
talt om andet end at komme
ud at sejle, så han var
edderspændt på hvem der
skulle med ham ud i
bådene. Heldigvis sprang
Simon glædeligt til. Til
Simons store fortrydelse
var der lang ventetid, men
Nicklas forsikrede Simon
om, at det nok skulle blive
en rigtig god oplevelse, så
de satte sig i ventekøen. Da
det endelig blev deres tur
på vandet, var Nicklas
lutter smil som du nok kan
se på billedet. Det var
superfedt! Dog har vi på
redaktionen erfaret, at
Nicklas faktisk var ved at
efterlade Simon totalt
strandet ude på vandet, men
det er ikke en fortælling vi
har kunnet få bekræftet fra
alle sider.

Se bare, hvor glad
han var på vandet.

Prøv lige at se, hvor fed en ventetid man kunne have med Simon ved
vandkanten.
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