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TILLLAD OS AT
PRÆSENTERE

Tjek lige årets flotte logo ud. Shoutout til Martin og
Josefine, der har de fede tegneskillzzzz

Dagen i morgen
Hvad sker der?
SLIKLYS SKUMPRAGT

SKABSPIRAT NEGLEBØN

Legenderne, Team Meme og Regelrytterne

AGENTERNE

Agenterne er på bootcamp for at lære nye
metoder til at kunne snige, skjule og klare
opgaver og missioner. De skal lære
kodesprog og kløgtig spionage. Den første
dag på lejren er agenterne derfor blevet
afprøvet i diverse handlebaner. Missionerne
er hemmelige, men måske man kan forvente
en uventet fjende-opsporing i én eller flere af
de andre lejrgrupper... Så vær på vagt!
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tager på hike lige inden frokost.
Agenterne, brandstationen, Aliens og
Astronauterne skal på et eventyrligt
regnbueløb i Slaraffenlandet.

TEAM MEME

Team Meme er det bedste fra internettets
mørke net bragt frem i lyset! Confession
bear, Spongebob, Scumbag Steve og
Ehmagard besøger nu Slaraffenlejr!
What if I told you... one does not simply
make the fedeste navneskilt without effort.
Vi har lavet navneskilte hvor alle har valgt et
meme og fået sit egen Meme-fiserede
portræt.

ALIENS

Den fre-de-li-ge mis-sion fra den blå pla-net
er lan-det. The aliens er vilde med alle blå
ting og er faldet godt til under den blå
himmel på Slaraffenlejr. Dagen er gået med
at skaffe adgang til rumskibet, bygge flere
fede planeter og på alien-sprogskole for
alien sprog. Hov, var det en f*** astronaut
derover?!

Side 1

I morgen bliver det op til 21o med en jævn vind fra
vest og nordvest.

VORES LEJRLEDELSE

Har du hilst på Michael, Ida, Benjamin og Trine.
Det er dem, der ved allermest om, hvordan
man får en god lejr. Og så har de nogle dejlige
sofaer på kontoret, hvis fodbasserne skulle
have brug for en pause en af dagene.

LEGENDERNE
Vi er lejrens OL-hold og vi kæmper benhårdt ud
fra de olympiske leges oldgamle motto:
hurtigere, højere, stærkere. Vores søndag har
været alletiders med bygning af meterhøje
pastatårne, vilde skub af biler og en
koncentreret omgang følg snoren.

BRANDSTATIONEN
BABU BABU! Hold tilbage, for her kommer
brandstationens nyeste og stærkeste
brandfolk. De har i dag været igennem ekstrem
hård træning, for at kunne opnå den
anerkendte titel som brandkvinde/mand.
Deres træning har bestået i at bygge en yderst
fabelagtig brandbil, derudover har
ASTRONAUTERNE
brandfolkene skulle lære at samarbejde ved at
transportere vand fra de mest mærkværdige
3. 2. 1. AFFYRING! Slaraffenlejrens rumagentur steder. De har selvfølgelig slukket de mest
har sendt sin første mission afsted mod
farlige brande, og reddet Slareffenlejren.
ukendte afkroge af galaksen. Dette års
Brandfolkene har udvist god fysik, kunne
rekrutter er blevet grundigt oplært i, hvad det bevare roen og været parat til at hjælpe.
vil sige at være ægte astronaut. De er allerede Brandfolket fik prydet hovedet med en flot hat,
blevet trænet i, hvordan man laver et rumskib og wow hvor ser de bare godt ud. Men udover
sammen, de har opdaget nye hidtil ukendte at brandfolket ser godt ud, så kan I være helt
planeter, og er ustandselige i deres søgen efter trygge på lejren, for brandfolket skal nok
liv i det ydre rum! Mon det findes?
træde til, hvis der bliver behov for det!

REGELRYTTERNE
Uanset om det handler om gode bordmanerer,
god opførsel blandt venner, love for kemiske
eksperimenter eller det danske sprog, så er der
nogle regler vi skal følge. Vi har lavet nogle
lege, hvor vi har udfordret reglerne og stikbold
med fem bolde er godt nok svært… Og hey,
hvis du ikke overholder lejrens eller vores
regler, så kan vi altså godt finde på at stikke
dig en bøde eller ti.

GÆT EN HJÆLPER

KAN DU REGNE UD, HVEM DER ER HVEM?

I dag er de tre hjælpere du kan vælge mellem
Mads, Micke og Samuel.
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Gæt en film
Vi <3 emojis

KLAPHAT MÆRKEDYR

QUIZ FRA McCANDY
-VI BYDER ALLE SLARAFKUNDER VELKOMMEN!

SKRAPLAK PISTOLFINN

Spørgsmål 1: Hvor meget slik er der
købt til årets slikbutik?
a. 10,7 kg slik
b. 37,8 kg slik
c. 78,3 kg slik

I morgen slår dørene til årets
slikbutik endelig op igen. Du
ser ikke syner, hvis du får ledt
tankerne hen til den go’e gamle
McDrive.

Spørgsmål 2: Hvad er den mest
bloddryppende vingummi, vi har?
a. Vampyrer
b. Ferskner
c. Chokofanter

Vi lover hurtig og god service.
Har du din bestilling parat?

Spørgsmål 3: Er der indkøbt flest
skumbananer eller skumbamser?

1. 🐩🍝🐶
2. 🕷%
3. 🔎🐠
4. 👊🦶🤜🐼
5. 🐘🛫🎪
6. 🗡
7. 🦁👑
8. 2❄☃

Spørgsmål 4: Hvor mange
pingvinstænger har slikboden til salg?

SVAR: 1. Lady og vagabonden, 2. Spiderman, 3.
Find Nemo eller Find Dory, 4. Kungfu Panda, 5.
Dumbo, 6. Sværdet i stenen, 7. Løvernes konge, 8.
Frost.

SVAR: 1: b, 37,8 kg 2: vampyrer 3: skumbamser, 4:
250 stk

DE FEM S’ER

LÆR DEM · LEV DEM · ELSK DEM

2. SOLCREME

4. SKILT
DIT NAVN

1. SKO

3. SPRIT
5. SMIL
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Reklame

Skriv til Honey biobiss brevkasse!

Prøv lige at se, hvor hooot, hooot, hot Honey Biobiss er.

AF HONEY BIOBISS
Få svar på stort og småt i Honey Biobiss brevkasse.
Honey Biosbiss har 27 års erfaring som psykolog, model, regnskabschef,
kassedame i netto, kok, rulleskøjte instruktør, coach og ja ikke mindst
redaktør på sin egen brevkasse. Frk. Biobiss imponerende lange CV har
gjort, at hun i dag er i stand til at hjælpe en bred vifte af forskellige
menneskers problemer eller spørgsmål til livets store og små spørgsmål. Så
hvad venter du på? skriv dit spørgsmål til Honey Biobiss, og hun vil hjælpe
dig med at besvare livets store og små spørgsmål. Det vil forevigt ændre dit
liv! Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Jeg ønsker dig alt godt.

BÅL OG BRAND I
SNOBRØDENE

Alt godt fra havet og de allerbedste hilsner
Honey Biobiss

Aflever dit spørgsmål i kassen ved
sofaerne/bordfodboldbordet.

SKINKEFJÆS ALBUEPOTTE

”Ih, altså, hjælper-Jette. Hørte du ikke, hvad
jeg sagde: En u-hyg-ge-lig histore. En
branduhyggelig historie. Hvis den skal
handle om en prinsesse, skal den i hvert fald
handle om en prinsesse, der bliver ædt. Af
en trold," sagde Sofie.

I ugens løb vil du kunne følge med i
historien om Sofie, hjælper-Jette og
den branduhyggelige historie. Er i
klar?

Hjælper-Jette tøvede lidt. ”Okay, Sofie,”
sagde hun så, ”men så skal lyset i hvert fald
være tændt. Ellers tør jeg slet ikke fortælle.
Og jeg åbner døren igen, så de andrebørn
kan høre, hvad jeg fortæller.”

SOFIES HISTORIE
Ny del hver dag

”Hjælper-Jette, i aften skal du fortælle en
uhyggelig historie. En branduhyggelig
historie.” Sofie så spændt op på hjælperJette, men hun rystede på hovedet:

Hjælper-Jette tændte Sofies store lampe i
loftet og åbnede døren.

”Nej, Sofie, jeg vil meget hellere fortælle
en sød historie. Om et pindsvin for
eksempel. Eller en prinsesse,” svarede
hun.

Der var engang en trold, der boede i en skov.
Den var så sulten, at dens mave rumlede
højere end du kan larme, og du kan larme
højt.

”Jeg er så skruphamrende sulten,” sagde
trolden. Sofie gøs.”Godt, hjælper-Jette,
sådan skal det være,” sagde hun, og lagde
sig godt til rette under dynen. Trolden
fortsattet: ”Jeg trænger til at æde nogen.
Jeg trænger til at æde et barn.”

”Nu skal du bare høre,” begyndte hun.
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Læs med i morgen, hvor vi finder ud
af, hvad der sker med den sultne
trold.
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Dagens Jokes
Hvordan kommunikerer får ?
- Helst via Mæææææil

Hvordan døde Kaptajn Klo?
– Han pillede næse, med den forkerte hånd.
Hvad sagde den ene røvballe til den anden?
“Jeg synes sgu, der har været så meget lort
imellem os! “

Hva sagde museungen da den så en flagermus for første gang?
-

Mor! mor! en engel!

Hvor tager duer på ferie?
– I Duebai

DAGENS SPØRGSMÅL

Hør hvad dine venner svarer på dagens spørgsmål

Hvad har du glædet dig allermest til på Slaraffenlejren?

JINAN,

MARCO,

EMIL,

13 ÅR (SNART 14)

10 ÅR (FYLDT I GÅR)

Team Meme
Første gang på
Slaraffenlejren

Aliens
Første gang på
Slaraffenlejren

9 ÅR
Agenterne
Første gang på
Slaraffenlejren

-Jeg har glædet mig til at
møde nogle nye venner

-At være sammen med Emil,
som er en af mine bedste
venner. Og jeg har glædet
mig til at lave de ting man
skal lave hernede.

-At lege med Marco, at tage i
Sommerland Sjælland, og så
har jeg også glædet mig til,
hvad vi skal lave resten af
dagene
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MAI-LINE,

SOULI,

13 ÅR
Regelrytterne
2. gang på
Slaraffenlejren

12 ÅR (SNART 13)

-Jeg har glædet mig til at
hygge mig, og være sammen
med mine venner

-Jeg har glædet mig til at se
mine venner

Team Meme
2. gang på
Slaraffenlejren

