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VELKOMMEN SLARAFFERe!

I er nu blevet inddelt i børnegrupper, og for
at gøre det let for jer, har vi her samlet et
overblik over dem.
De lovløse: efter at have afsat sheriffen for
at have for mange penge er de nu sluppet
ud af fængslet. Nu lever de livet under
solen, men kommer til byen når man
mindst venter det – de kendes ved højt
sammenhold og herlig dynamik – du finder
dem på skyggesiden, så kig på solen, og der
hvor den ikke skinner er der røvere!
Prærieulvene: de stærke flokdyr holder til i
skoven, hvor de hyler til månen og danser
natten lang - men mest så hyler ulvene, de
hyler for dig, de hyler for mig, de hyler for
sig selv, de hyler for sjov – men selv om de
er vilde, stærke og hylende er de søde som
hyldeblomst.
Dalton Brødrene: den unge, men jævnt
store familie røver hvor der må og behøves,
men aldrig mere end de har brug for. Det er
en venlig, men røverisk familie som på
trods af deres venlige væsner stadig har
røvet pengene og er derfor eftersøgt, se efter
plakaten!!
Golddiggers: en hårdtarbejdende klan som
leder efter guld hvor de går, men når de
finder det, holder de det hemmeligt, for guld
skal der til for at lave den endelige guldbar.
De holder sammen med høj holdføring og
ærligt mod.
The Djangos: oprindeligt en gruppe slaver
fra det afrikanske kontinent, der på uvis vis
nu huserer landet som dusør jægere – det

siges at de er stærke som heste og skyder
bedre end lucky luke. De er svære at finde, for
det er dem, der finder dig, og så er du måske i
problemer. Hvis du er så heldig at finde dem så
pas på når du nærmer dig, for selv om de er
gæstfri til sidste mønt beskytter de hinanden
mod slaveejerne, som stadig er løs.
Træstammen: det stolte folk er en ældgammel
stamme der kommer helt tilbage fra tidernes
morgen hvor kæmperne gik sin gang på jorden.
De har tilkæmpet sig ære i livet og bærer derfor
deres pandebånd som bevis. Tæt forbundet
med jorden styrkes deres stamme af isbjørnens
ånd som beskytter med kærlighed og inspirerer
mod i folket. Nærm dig med venlighed, for selv
om de et kærligt folk tåler de ikke onde tunger.
Kaktussen: en indianer stamme fra Syden som
i generationer har hærget New Mexico´s
uærlige borgere (også lidt de ærlige). Deres
hemmelighed kommer fra den fantastiske
kaktussaft, hvis kræfter siges at gøre en i
stand til at leve uden vand som en kaktus –de
prøver dog stadig at holde på hemmeligheden
om den herlige kaktus saft. Sagt i byen: de
giver altid kram, og selv om de er kaktusser
stikker de kun hvis du er væmmelig mod dem.
Hesteviskerne: de unge mennesker har igen
og igen vist deres kærlighed til livet og heste.
De mange somre på heste ryg hen over
sletterne har gjort folket til et vildt men kærligt
folk der tager sig af hinanden og dem de
møder. Når de ikke rider på heste eller leger
med diligence kan du finde dem rundt omkring
snakkende med en hest eller dig hvis du tør.
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Sortér eller drik skrald!
Her på Slaraffenlejren har vi vores helt eget
skraldesystem, som styres med hård hånd af
Holbek. Her forklarer han reglerne, så alle kan
være med:
”Slikpapir, små træpinde, snor, stof og
ting der ligner skal i de sorte spande, som der
står ’brændbart’ på. Madrester skal i den anden
sorte spand. Den grønne kurv bruges til alt det
andet affald - store plastikposer, metal og
lignende. Den vigtigste regel er – hvis du er i
tvivl, så put det i den grønne kurv eller spørg en
hjælper”.
Holbek, som jo ellers er kendt for at være
meget sød og venlig, skruer bissen på og tilføjer:
”Hvis du ikke sorterer dit affald, skal du drikke
en affaldssmoothie som består af alt det affald
du ikke har sorteret. Det skal jeg personligt
sørge for”. Yikes!

Dagens vits
Den ene lejrleder spørger den
anden: Hvad ligger i grunden
længst væk? Månen eller
London? – HALLO, siger den
anden, kan du måske se
London her fra?!?!?!

Har du en tegner gemt i dig?
Her på Slaraf-redaktionen har vi et
problem – vi er elendige tegnere! Så
hvem skal tegne dagens
tegneseriestribe? Det skal DU!
Indsend dit bud og læg det i den
røde postkasse, så kan det være du
bliver trykt i morgendagens avis.

Vi har vist virkelig brug for jeres hjælp, hva?
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Hvordan? SåDAN!!
Igen i år har Slaraffenlejren sin helt
egen brevkasse, hvor megaseje Dan
har svar på alt. Læg dit spørgsmål i
den røde postkasse, og måske bliver
det dit, Dan svarer på!

Søndag 24/7 2016
Kære Brevkasse-Dan,
Jeg er en sød stillesiddende uno-spillerinde
på
8-årig.
Jeg
lider
af
korttidshukommelsesproblemer og har derfor glemt
hvor min seng befinder sig. Mit spørgsmål er
derfor: Hvordan finder jeg frem til min seng
så jeg kan sove, når jeg ikke kan huske, hvor
mit værelse er?

Kære uno-spillerinde,
Jeg vil starte med at citerer Birger fra
Robinsonekspeditionen 2003: “Hver dag er
én stor lort, som man bliver nødt til at tage
én stor bid af hver dag.” Det betyder, at du
skal droppe dit uno-lort og spille lidt mere
rundbold! Fordi rundbold er fysisk hårdt,
bliver du så træt, at det er fuldstændigt
ligegyldigt, hvor dit værelse er, og derfor
kan du sove over alt – også på
skaterampen! Problemet er dermed nemt
løst – så tag og fold dig selv ud din dovne
klud!

Kølige hilser fra såDAN!

Vi ses i morgen til endnu en vild dag!
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Slarafavisen er tilbage!

På grund af tekniske vanskeligheder og
mandefald udkom Slarafavisen desværre
ikke i går, men den er stærkt tilbage i dag
med nyheder og sladder til alle jer
Slarafbørn!
HISTORIER FRA DAGEN (og i går)
Fransk modelspotter indtager Slaraffenlejren!
I dag fik Slaraffenlejren besøg af den
berømte og meget snobbede franske
modelspotter Miguel, som sammen med sin
franske modefotograf fløj ind fra Paris for at
finde smukke modeller. Dét lykkedes i den
grad, da alle de smukke Slaraf-børn mødtes
i hallen og lagde make up, gik catwalk,
satte hår og fik taget fantastiske portrætter.
Efter en times tid skulle Miguel, hans eksmodel assistenter og fotografen flyve videre
til endnu et photoshoot, men de nåede
heldigvis at tage et sejt gruppebillede med
alle deres nye modeller.
Skør professor er tæt på at sprænge lejr i
luften!
Lærke fra Kaktusbanden: ”Da vi var helt
alene tilbage på lejren, så blev vi rigtig
forkælet! Først var der en skør professor,
som viste os nogle seje forsøg. Bagefter
lavede vi vores egen pizzaer! Og til sidst var
vi i hjemmebiografen, hvor vi så Inderst
Inde.”

Tyv stjæler snobrød
Malene fra Hestviskerne fortæller: ”Vi gik en tur
rundt i skoven og så på frøer, men de var
heldigvis ikke så store.” Lukas fra Træstammen
fortæller videre: ”Der var en tyv, som havde
taget vores snobrødsdej, skumfiduser og
chokolade. Vi fik lækker chili con carne med
nachos chips! Men Mads Bjørlie sov VILDT
længe – han nåede næsten ikke at få
morgenmad!”
Skovskidere
Evelyn fra Golddiggers: ”Det var spændende, vi
skulle finde nogle stykker kort for at kunne finde
hjem. Men der var ikke nogle toiletter – det var
irriterende! Heldigvis havde vi gravet et hul, for
vi spiste rigtig meget militærmad.” Tenneh fra
The Djangos: ”Det var også rigtig lækkert at
sidde ved bålet og lave snobrød og riste
skumfiduser.”
Rygtebørsen
Rygterne på lejren svirrer, og det siges at der i
morgen skal ske store ting. Blandt andet skal
alle børnene på hele lejren arbejde sammen
om ét fælles projekt, og vi har hørt at der
kommer mange nye (og lidt farlige!) gæster på
besøg. Én ting er sikkert: det bliver MEGET
spændende!
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Du ved du er på lejr, når...
1. Du dagligt bliver jagtet af voksne der vil smøre dig
ind i solcreme
2. Din dag går med at vælge mellem skøre aktiviteter
som Masterchef og at lave survivor-armbånd
3. Dine smagsløg testes af madretter du aldrig har
hørt om før – paella?!
4. Alle voksne omkring dig er klædt ud hele tiden
5. Når du er omringet af 85 legekammerater 24 timer
i døgnet!

og teste forhindringsbanen som resten af lejren
for lov til at prøve kræfter med en anden dag.
Asbjørn er en udendørs vildkat, der kan lave
bål og bivuak – evner han bruger når han
sammen med venner overnatter et par dage
eller uger i skoven.

Dagens Slaraf: Asbjørn Willia Jensen
Glisbo.
Jeg finder Asbjørn som han har mest
travlt, den glade knægt er i gang med at
bygge

Asbjørn er glad for Slaraffenlejren. ”Her er
næsten kun gode folk, ja der er jo en hjælper i ny
og næ der råber lidt for højt, men ellers er her
cool.” Så når han ikke bygger forhindringsbane
er han ude og sprede lidt af det gode med de
mennesker, der er omkring ham.

DAGENS TEGNESERIESTRIBE

Lavet af Natasha fra Golddiggers
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Hvordan? SåDAN!!
Brevkassen såDAN oplever på denne
sommerlejr
en
eksponentielvækst.
Derfor har redaktionen på Slarafavisen besluttet sig for at udvide
brevkasseklummen. SåDAN vil fremover forsøge at besvare flere breve, i
håb om at afhjælpe jer stakkels
fortvivlede Slaraffenlejrbørn.

Kære Dan
Jeg har hørt at rygte om, at Shahzeb har sin egen
frisørsalon, er det sandt?
Kærlig hilsen den nysgerrige kage.
Kære nysgerrige kage
Så spørg dog Shahzeb selv – din dovne skiderik, men
jeg ved, han er FIDUS i år!
De koldeste stikker hilsener fra såDAN!
Kære Dan
Hvordan kan det være, at jeg bliver hyper af chokolade?
Søde hilsner Tyretøsen
Kære Tyretøs,
Som min kære mor ville have sagt: “vær du glad ved
dét, for det er bedre end at træde i en lort med bar'
tæ'r!”
De mest faktuelle hilsner fra såDAN
Hvordan ordner man sin seng så fantastisk
at den vil soves i af en fidus?

Kære Dan med et N.
Hvordan føles det at træde i en
menneskelort?
Kærlig hilsen Frugtelskeren
Kære Frugtelsker
Du rammer helt plet, for jeg er
super-ekspert
på
netop
dét
spørgsmål. Jeg trådte så sent som
sidste år, i Sommerland Sjælland, i
en menneskelort – med bare
fødder! Den lort jeg trådte i sidste
sommer var lun og varm, og det
føltes som en varm havregrød der
blev trådt op mellem mine tæer –
det var nice! Men nysgerrig som jeg
er, overvejer jeg at lave en lort i
Sommerland Sjællands vandland
på fredag, fordi jeg undrer mig
over, hvordan det mon føles at
træde i en kold menneskelort?
De varmeste bløde
hilsner fra såDAN

havregrøds

1) Det er godt lige at ryste sit lagen før man
lægger sin dyne hen over. Så ryster man
puden, klapper den lidt mellem sine hænder så
den
bliver
blød
og
luftig.
2) Dynen rystes og tilbage I betrækket og
placeres let og lækkert på sengen
3) Er der sovedyr skal det være til højre for
puden og har man en taske skal den være ved
siden eller i fodenden.
4) Gulvet, skal være frit for sko, krummer,
sand og græs
5) Alt skidt skal i nærmeste skraldespand.
6) Der luftes ud i mindst 10 min med mindre
det er orkan eller hagler med frøer.
7) Stole skal sættes op
8) Bestikkelse er godt
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Slaraffenlejren ramt af mgp!

Igen i dag har det været en travl og
begivenhedsrig dag på Slaraffenlejren.
Slarafredaktionen giver her et overblik over
dagen.
HISTORIER FRA DAGEN
I dag var dagen med det store MGP show
2016! Det var et stjernespækket show med
kunstnere fra hele verdenen! Især var vi
imponeret af det originale nummer med
Team Slåskamp. Men stort tillykke til
pigerne med Cup Song, som løb af med
titlen som dette års vinder! Vi glæder os til
at se lejrledelsens fortolkning af Cup Song i
morgen.
Dagen i citater:
Leen fra De Lovløse, Abha fra The Djangos,
Halla fra Hestehviskerne og Rand fra
Golddiggers fortæller: ”Vi har været med til
at bygge saloonen og så har vi lavet
gymnastik på græsplænen”
Emil fra træstammerne fortæller videre:
”Jeg var med til at skyde og jeg ramte to
balloner!”
Nanna fra Dalton Brødrene siger: ”Vi har
haft venindedag i dag og derfor spiste vi
verdens stærkeste chili.” Emma-Luna fra
Hestehviskerne fortæller videre: ”Jeg syntes
slet ikke, at den var stærk, men Nanna drak
2 liter mælk, haha.”
Nicky fra Hestehviskerne: ”Jeg har lavet en
gun i våbenfabrikken og så har jeg malet den
grøn.”

Køkkenet præsenterer:
Har du også undret dig over, hvorfor vi får det
mad på lejren, som vi gør – her kommer en
kort introduktion fra køkkenet:
Melon Mette: Vi serverer kold happer til frokost
og gryderet ved båltid – maden består altid af
de bedste råvarer blandet med kærlighed lavet
til musik og dans!
Motto: kommer du i køkkenet får du kram og
forkælelse – nogen gange gratis men er du i
tvivl så check fly´eren i vinduet.
En køkken mand taler ud: “Jeg vasker op og
folk kalder mig den kolde opvasker, det passer
fordi jeg altid fryser – så kom og giv mig en varm
krammer, det er mig med Christopher håret!”
citat Armboldten arbirk
Rygtebørsen
Der går rygter om, at en forfærdelig forbryder –
Billy The Shit og hans bande er i området – så
pas på jeres penge og slik!
Der er også rygter om, at en hjælper har
kontakt til en international balletskole, der
kommer og optræder i morgen. Derudover har
vi lugtet på lejrkontoret, at der er en lejrleder,
der vender sine underbukser i stedet for at
skifte dem – ad!
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DAGENS HOROSKOPER
I dagens Slarafavis har vi fået besøg af
Slaraffenlejrens helt egen astrolog Gitte
Måneskin Jazzbox. Hun har kigget ud i
stjernerne for at forudse, hvordan jeres dag i
morgen bliver.
Vandmand (21/1-18/2): I morgen vil du blive
meget beskidt, så husk at vask dine hænder
mange gange!
Stenbuk (22/12-20/1): Stenene på lejren vil
gøre ekstra ondt på dine fødder i morgen.
Husk sko!
Skytte (23/11-21/12): I morgen er det vigtigt
at du sigter skarpt og har store drømme. Du
vil lykkes i meget!
Skorpion (24/10-22/11): Vær opmærksom
på hvad du spiser, så du ikke kommer til at
spise søm.
Vægt (24/9-23/10): Læg ikke så meget vægt

Vægt (24/9-23/10): Læg ikke så meget vægt på
alt det negative. Husk at der er mere mellem
himmel og jord end du tror.
Jomfru (24/8-23/9): I morgen tidlig vil du
opleve at være rigtig træt. Men der vil være
mulighed for yoghurt til morgenmad.
Løve (23/7-23/8): Tomme tønder brøler mest.
Og dine prutter i morgen bliver slemme!
Krebs (22/6-22/7): I morgen skal du undgå
skaldyr, og husk solcreme!
Tvilling (22/5-21/6): I morgen vil du møde din
dobbeltgænger. Det vil gå jer godt!
Tyr (21/4-21/5): Dine scoreevner er på sit
højeste i morgen. Brug dem med omtanke!
Vædder (21/3-20/4): I morgen har du mere
held i kærlighed end i spil. Pas på med
gambling!
Fisk (19/2-20/3): På dansegulvet i morgen vil
du være som en fisk i havet. Det er der ingen
ben i!
Dagens pinlige historie
Engang da lejrlederen Lille Mis var i
Sommerland Sjællands vandland, skulle
han vise sig overfor sine venner. De troede
ikke på, at han turde prøve den store
vandrutsjebane. Han gik hele vejen op til
toppen, og satte sig klar – 1, 2, 3 KØR! Men
da Lille Mis fløj ud i vandet med hænderne
jublende i vejret, så han til sin rædsel, at
hans badebukser ikke var kommet med
ham ned. De hang fast i toppen af
rutsjebanen, og han måtte gå tilbage og
hente dem med røven bar. PINLIGT!

DAGENS TEGNESERIESTRIBE

Lavet af Kristian fra Hestehviskerne
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Hvordan? SåDAN!!
Brevkassen såDAN oplever på denne
sommerlejr
en
eksponentielvækst.
Derfor har redaktionen på Slarafavisen besluttet sig for at udvide
brevkasseklummen. SåDAN vil fremover forsøge at besvare flere breve, i
håb om at afhjælpe jer stakkels
fortvivlede Slaraffenlejrbørn.

Kære Dan
Hvordan blev Slarafavisen opfundet?
Kærlig hilsen den anonyme banan
Hej Anonyme Banan,
Jo, ser du Banan, Slarafavisen startede, da en lille
dreng med et lyn i panden løb ind I skaterampen på
Slaraffenlejr. Han løb ind i skaterampen og havde nu
to lyn I panden, fordi de voksne havde bildt ham ind,
at han var troldmand. De voksne morede sig på
mægtigvis over, hvor nem drengen var at narre. Derfor
udgav han Slarafavisen året efter til advarsel for ALLE
Slaraffenbørnene om, hvor onde hensigter de voksne
har med alle Slaraffenbørnene.
Advarende hilsner fra såDAN

Kære Dan
Hvordan kan det være at Bjørn ikke har
sko på?
Hilsen den nysgerrige pige
Kære nysgerrige pige
Det er faktisk et spørgsmål alle på
lejren rigtig gerne vil vide, så det skal
du få! En bjørn gider selvfølgelig ikke
gå med sko fordi den har så store klør
på sine poter. Klør som en bjørn for
eksempel bruger til at: Pille næse,
kradse sig selv i numsen, plukke søde
forfriskende hindbær og dræbe dumme
bier når de stjæler honning. Derfor
ville det være meget upraktisk for en
bjørn, at bruge sko - for man kan jo
ikke plukke søde forfriskende hindbær
med et par sko – vel?
Søde forfriskende hilsner fra såDAN

Dagens Slaraf: Mikkel Olsen
Mikkel er ikke bare dagens Slaraf – han er også
dagens fødselsdagsbarn! Vi fangede ham da han
sad og så på stopdans, og spurgte ham, hvad
han bedst kunne lide ved at være på lejr:
”Jeg kan bedst lide bare at være sammen med jer
alle sammen og få en masse nye venner”. Udover
sine nye venner på lejren, var Mikkel også rigtig
vild med køkkenholdets chokoladeboller!
Tillykke Mikkel!
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festen er reddet!

I dag blev en dag sprængfyldt med drama
og vandkasteri – her får du et overblik over
alle de skøre ting vi oplevede.
HISTORIER FRA DAGEN
Dagen startede som sædvanlig med
køkkenholdets mega lækre morgenmad, og
selvom mange af børnene skulle hives ud af
sengen, var der fra morgenstunden fuld fart
på.
Vandballoner og menneskelort
Der blev råbt og skreget da Billy the Shit og
hans bande endelig blev fundet! De fik som
fortjent og blev smadret med vandballoner.
Til sidste måtte Billy bøde for sine
forbrydelser ved at blive dyppet i
menneskelort fra heiken, hvor børnene
havde spist chili con carne. Billy the Shit
udtaler: ”Det værste var, at lorten sved i
øjnene på grund af al den chili – fy for den
lede! Jeg begår aldrig kriminalitet igen!”.
Fest og ballade
Her til aften var alle Slaraffere samlet for at
holde et brag af en Western-fest for de
penge, som heldigvis var blevet fundet igen.
Jagi fra The Djangos udtalte: ”Det er fedt, at
vi skal holde fest, for det betyder at vi skal i
bad – og det er lækkert!”. Adam fra
Træstammen var enig og sagde ”Ja, det
bare super skønt at blive helt ren!”. Da alle
børnene havde været i bad, gik de over i
barbershoppen og dulleboden og fik sat hår
og lagt make up.

Mod, tapperhed, styrke og visdom
Dagen gik med temaløb, hvor børnene dystede i
flere forskellige discipliner. Blandt andet blev
der spist orme, muggen ost og græshopper.
Alexandra fra Dalton Brødrene sagde: ”Det var
sjovt, men det smagte ret klamt!”. Mikkel fra
The Djangos udtalte: ”Den sjoveste leg var
tovtrækkeri, for vi vandt over Bob og Stein hele
tiden! Da vi skulle grave efter guld fandt jeg
guld hele tiden!”.
Dagens citat:
Momse: Jeg er altid glad for Slaraffenbørnenes
krammere, men jeg må sige, at i år er det år,
hvor børnene har givet de fleste og bedste
krammere. Tak for det, og bliv endelig ved!
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Test dig selv: Hvilken slags Slaraf er du?
Dagens Slaraf: Helene fra Golddiggers
Dagens Slaraffer er en gammel kending på
lejren, hun har været afsted 4-5 år, hun er 13
år gammel og dermed er det også hendes
sidste år på lejren! Helenes yndlingsfarve er
pink – og helst MEGET pangfarvet!
Helene siger: ”Det bedste ved lejren er de søde
voksne, og i dag var den bedste post, den med
Mathias og Mathias, hvor man skulle finde
koder – jeg var vildt god!”.

DAGENS TEGNESERIESTRIBE

1. Hvad er din yndlingsis?
a. Gammeldags isvaffel
b. Kung Fu
c. Københavnerstang
d. Jeg HADER is
2. Hvor tit spiser du gulerødder?
a. Kun i gulerodskage
b. Når de voksne tvinger mig
c.
Aldrig – de ligner og smager af tis
d. Mindst 10 om dagen – det skulle være
sundt!
3. Hvordan vil du helst sove?
a. Med mit sovedyr
b. På maven
c. I fodenden af sengen
d. På jorden
4. Hvilket dyr er du?
a. Koalabjørn
b. Abe
c. Kat
d. Tyranosaurus
Flest A’er: Krammeslaraffen. Du har det bedst
med hyggelige ting og lange kram.
Flest B’er: Stikboldsslaraffen. Det skal gå
stærkt, og du elsker at gå i kill-mode til
stikbold.
Flest C’er: Kreaslaraffen. Du kan forvandle
hvad som helst til smukke kunstværker og du
har mindst 30 armbånd med hjem fra lejr.
Flest D’er: Survivorslaraffen. Holbek er din
gud, og du elsker alt hvad der har med militær
at gøre! Du kan overleve alle vegne.

Lavet af: MGP vinder
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Hvordan? SåDAN!!
Kære smaskforelskede tyr
Jeg kender ikke til dit problem, men er stadig ekspert
på netop det her område. Det du skal gøre er:
- køb nogle pæne blomster
- send dem til pigen, du elsker - men før du sender
blomsterne, skal du:
- trampe på dem med dine sure tæer
- lade dem visne til de er brune som lort
- skrive et kort, hvor der står: Roserne var røde,
violerne var blå. Du stinker af for meget parfume, din
mor ligeså. HAHA!
- Og til sidst underskrive kortet med din vens navn
De ondeste hilsner fra såDAN
Den sidste lejr!
Der er mange i år, som er på slaraffenlejr for
sidste gang – redaktionen var ude for at finde de
”garvede” unge mennesker for at få en sidste
kommentar inden exit.
Hej Dan
Hvorfor får jeg hele tiden myggestik?
Hilsen din mor
Hej Mor,
Jeg har det godt her på Slaraffenlejr.
Jeg synes alle hjælperne er seje. Jeg
tilbringer så lidt tid som muligt
sammen med de dumme
Slaraffenbørn. Med hensyn til
myggestikkene så spørg far – han ved
det også.
Kærlig hilsen din yndlings søn Dan
med ét n.
PS: Send flere penge for vi skal i
Sommerland Sjælland i morgen.

Kære Brevkasse
Jeg har et stort problem, som jeg går og
tumler med. Min bedste ven er forelsket
i den samme pige som mig. Hvad gør
jeg?
Hilsen den smaskforelskede tyr.

Leen som har besøgt slaraffen to gange sender
en kæmpe hilsen til Dan og Mathias, fordi de er
dejlige og fordi de lærte hende at tale dansk da
hun ikke kunne – RESPEKT
Maj som har været fast inventar de sidste 4 år
sender et stort farvel og tak, måske nogen ser
hende igen næste år, hvis de skal med på
Sveriges lejren. Maj er ikke længere sky for at
møde nye mennesker og få venner, hvilket er det
bedste - næst efter lejrens frivillige. Vi ser hende
måske ikke før hun kommer frem på tv som
succesrig skilsmisseadvokat!
Micke siger også farvel og tak til hjælpere og tak
fordi han har lært, at man skal hjælpe andre når
man kan. Fremtiden er som altid uvis, men der
gemmer sig nok en pædagog bag det venlige
ansigt med det brune hår.
Vi nåede desværre ikke at snakke med alle de
garvede, men de bliver husket af hjælpere, ledere
og venner gennem de mange minder vi alle har af
hinanden. Men I bliver ikke bare husket, i skal
også have tak for at have været her og delt en
lille del af jeres liv og dejlige personligheder med
alle os andre. Vi ønsker jer alle alt det bedste i
livet - må det blive en fantastisk oplevelse for jer!
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Cancan og sommerland

Efter en vild fest med danseshow og flotte
drinks – er dagen i dag gået med fuld fart
på rutsjebaner i både tørt og vådt!
Rygterne fra festen i går
Sygekonen Natacha fik pludselig travlt midt
under festen i går. Der udbrød nemlig
blåfussyge blandt de mange festglade
Slaraffenbørn. Én reporter fra Slarafavisen
blev straks udsendt og fik syn for sagen.
Her ses Line fra prærieulvene og Michelle
fra Kaktusbanden – to sygdomsramte
Slaraffenbørn.

Derudover fik vi fornemt besøg den
amerikanske
dansegruppe:
”Cancan
damerne” Oliver fra Golddiggers siger: ”Det
var mega sjovt at se showet – Lille Mis var
klart den flotteste af dem!”

HISTORIER FRA DAGEN
Fra morgenstunden var der ikke meget
aktivitet i lejren, da alle børnene havde trætte
dansefødder og fyldte sodavandsmaver. Men
tidligt op skulle de, da vi i dag skulle til
SOMMERLAND SJÆLLAND! Vores udsendte
reporter rapporterer live fra sommerlandet:
Vildkatten
Igen i år har Vildkatten været et hit blandt
børnene. Særligt loopsene får det til at kilde i
maven. Brødrene Kasper og Kristian har endda
i et helt år husket på, at Shahzeb lovede dem
en tur sidste år!
Eftersigende skulle Shahzeb grine og skrige
rigtig højt i loopet!
Vandland
Desværre var det ikke kun i vandlandet, at
man blev våd i år – da det også regnede i løbet
af dagen. Sinem fra Dalton Brødrene var
eksempelvis RIGTIG sur over, at hendes sko
blev
våde
i
regnvejret.
Marianne
fra
Golddiggers
udtaler:
”Det
sjoveste
ved
sommerland er badelandet, fordi jeg kunne køre
på rutsjebaner sammen med mine venner og så
begyndte det at regne, så det gik endnu
hurtigere!”
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Dagens skjulte talent
Under den lange venten på bus nummer 2,
udviste Kim fra Dalton Brødrerene
ekstraordinære limbotalenter! Limbo Kim var
mere smidig og blød i knæene end en
bambussnobrødspind!

Dagens Slaraf: Alexander fra De Lovløse
Dagens Slaraffer er tilfældigvis også dagens
fødselsdagsbarn! Du kan kende Alexander på
hans glade smil, fede håndtegn og hans grå
kasket. Alexander siger: ”Det var mega fedt at
være i sommerland på sin fødselsdag, og han
kan bedst lide de forlystelser, der snurrer
rundt og loopet i Vildkatten!” Det er Alexanders
første år på lejr, men vi håber selvfølgelig, at
han kommer igen næste år! Stort tillykke med
fødselsdagen!
Opfølgning på ”Sådan redder din seng”
Slarafavisens reporter har besøgt Børnehuset
for at undersøge, om børnene har brugt rådene
fra avisens tidligere artikel ”Sådan redder du
din seng”. Vi besøgte Tenneh fra The Djangos
og så et pragteksemplar af en seng! I kan selv
hente inspiration fra billedet og evt. spørge
Tenneh efter tips.

HVEM ER SOFIE H.?
Der har i løbet af ugen hersket stor tvivl
blandt alle Slaraffenbørn, hjælpere,
køkkenhold og lejrledelsen om, hvilken Sofie
H, der er tale om. Derfor har Slarafavisen
fluks sendt en reporter af sted for at løse
mysteriet!
Hun fandt de to Sofie H’er ved
Slaraffenlejrens mødested i Sommerland
Sjælland og fik både svaret og et billede som
bevis.

Til venstre ses Sofie H. fra The Djangos.
Til højre ses Sofie H. fra The Djangos.
Sofie H er helt vild med at flette hår, og
Sofie H er egentlig også ret vild med at
flette hår. Hmm. Hjælper-Cecilie fra The
Djangos udtaler: ”Det er faktisk ofte
svært at kende forskel på de to Sofie’er.”
Hjælper-Cecilie har derfor anmodet
lejrledelsen om fra næste år at kalde alle
Slaraffenbørn for Sofie H. fordi det ville
løse Sofie H. problemet.
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Hvordan? SåDAN!!

Kære Snobrødselsker
Du brænder hele tiden dit snobrød på fordi dit
snobrød hader dig. Snobrødet forsøger faktisk at flygte
fra dig. Snobrødet vil altså hellere brænde op i stedet
for at blive ædt af dig – slapsvans.
De hånligste hilsner fra såDAN

Kære Dan,
Hvorfor er alle voksne så søde?
- Anonyme Pillerik
Kære ”Anonyme Pillerik”,
De voksne er kun så søde, fordi de har nøglen til
slikhuset – fat det – DE GÅR OVER I KIOSKEN I TIDE
OG UTIDE OG ÆDER AF JERES SLIK!
Hvis såDAN åd alle Slaraffenbørnenes slik, ville selv
jeg være sød...
Med meget uforstående hilsner fra såDAN
Kære Dan
Jeg er en kæmpe gigantisk sommerfugl,
der er rigtig glad for sine tænder. Jeg
har hørt at det er kriminelt at trække
tænder ud på andre med en knivtang
mod deres vilje. Det kommer man i
fængsel for! Dette er altså ikke et
spørgsmål, men en klage.
Kære kæmpe gigantiske sommerfugl
… eller Lujain, som du jo i
virkeligheden kalder dig selv. Dine
mælketænder er jo i forvejen ved at
falde ud - alle sammen. Derfor er det
altså IKKE ulovligt at hive din
rokketand ud, selv mod din vilje. Tak
for din klage lille forsvarsløse Lujain –
vi SES i morgen.
De mest smertende hilsner fra såDAN
Kære Dan
Hvorfor brænder jeg hele tiden mit
snobrød på?
Hilsen Snobrødselskeren

TAK FOR I ÅR!
Kære alle Slarafbørn og voksne. Dette bliver den
sidste Slarafavis i denne omgang, da vi jo alle skal
pakke vores ting og tage hjem i morgen formiddag.
Derfor vil hele Slarafredaktionen og alle dens seje
gæster gerne sige mange tusind tak for en
fantastisk lejr! I har været de sødeste og sejeste
Slaraffer, og vi har nydt hver en time med jer.
Vi ses forhåbentligt næste år på en ligeså fed
Slaraffenlejr! Tak for nu og kom godt hjem alle
sammen.
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