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MIRJAM NILSSON

Nummer 4

Dagen i morgen

Temaer og typografier hjælper også med
at holde dit dokument koordineret. Når du

Hvad sker der?

BENKARM LAKSEPRAGT

Wauw! Sikke en dag vi har haft
her på slaraffenlejren! Hele
eftermiddagen er blevet brugt på
at gøre klar til den store fest.
Hjælperne havde sat dullebod og
barber shop op, så børnene på
slaraffenlejren kunne gøre sig
super lækre til i aften. Hos
dulleboden kunne pigerne fik
lagt make up med en masse
glimmer på eller få sat håret op.
Hos barber shoppen kunne
drengene få barberet skægget
væk, og få sat håret. Til festen
kunne man prøve at sumo
brydedragter, bumber balls,
pony hop og blæksprutte
hoppeborg. Derudover kan man
som altid indtage en masse lækre
godter som popcorn, slush ice og
ikke mindst en masse drinks.

Program for i morgen:
HjemmedagJ
Vejrudsigt for i morgen:
20 grader

Pigerne skulle selvfølgelig gøre sig lækre
til festen.
Jomard skulle selvfølgelig også stå
knivskarpt til i aften.

UNZ, UNZ, UNZ!
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Sådan bliver din
torsdag
AF ASTRO KURT

Dagens horoskop:
Fisk 19. februar- 20. marts- Omg. Jeg kan
kun sige astro-wow! Du kommer til at
charme dig ind på alle i morgen.
Vandmand 20. januar- 18. februar- Husk
og spis grøntsager! Min krystalkugle
siger, at du vil blive lige så høj som
Bjørlie!
Stenbuk-22. december -19. januar –
Husk at tage ja-hatten på, for du skal
bare være med til det hele i morgen.
Skytte 23. november -21. decemberDette troede jeg aldrig, at jeg skulle
skrive til skytten. Men du får en seriøs
trang til at rydde op på dit værelse i
morgen. Følg den!
Skorpion 23.okotober -22 novemberSkorpionen er altid stærk. Men i morgen
er det vigtigt, at skorpionen bliver ved
med at være stærk. Husk og løb forbi
vandstationen, så du kan holde dig stærk
hele dagen.
Vægt-23- september- 22. Oktober- Hvad
er det jeg spotter i min kugle… Der står
bare ”for du for lækker, lækker, lækker”..
Måske et tegn på at du skal i bad i
morgen?
Jomfru- 23. august -22. september –
Shiit i morgen er du for vild. Men husk og
pas på dig selv, slap også lidt af i skyggen.
Jeg har hørt Momme er god at slappe af
medLøve 23. Juli-22. august- I morgen er
kærlighedens dag for løven. Smil lidt sødt
til din ven, eller giv dem en krammer. Du
vil komme til at sprede en masse love i
morgen.
Krebs 22. juni- 22. juli- Halli- hallo, og
lige et øjeblik. Min krystalkugle siger mig,
at krebsens klør godt kunne trænge til at
blive dullet op. Læg vejen forbi
dulleboden i morgen.
Tvilling 22. maj-21. juni- Åh, det er ikke
nemt at være tvilling i morgen. Alle vil
bare gerne være sammen med dig i
morgen. Det er så svært, at være så god.
Tyr 20. april-21. maj- Du har høj energi
fra morgenstunden af. Husk ikke at
drikke for meget kaffe i morgen. Du har
rigeligt med energi.
Vædder 21 marts-19. april- Du er i godt
humør fra morgenstunden af, og har en
masse overskud til at samle skrald op,
som ligger rundt omkring på lejren. Vi
skal jo holde vores lejr smuk!

Kan det friteres? og
MADKAMP!
MIRJAM NILSSON
Et gammelt ordsprog siger
”man må ikke lege med
maden”, men gælder bestemt
ikke på slaraffenlejren. I dag
fik børnene på lejeren
mulighed for at fritere slik,
som var pakket ind i
forårsrullepapir. Akam udtalte
således ”Jeg har pakket
vingumi og lakrids i min
slikforårsrulle . Det smager
godt, fordi det er slik. Men
smager som en almindelig
forårsrulle med kylling i”.
Akam ville til hver en tid
prøve at fritere slik igen.
På fodboldbanen var der gang
i den, for børnene fik nemlig
lov til at kaste med mad efter
hinanden. Er det sandt at der
blev kastet med flødeskum og
makrel?
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GÆT EN HJÆLPER

KAN DU REGNE UD, HVEM DER ER HVEM?

I dag er de tre hjælpere du kan vælge mellem
Michael, Jonas og Niels.

DAGENS JOKES:
Hvad håber mågen på at få denne sommer?
– Masser af happy mågements
Du har ringet til tinnitus foreningen.
-Læg en besked efter biptonen.

Hvad drikkere boksere?
-Slås-ice
Ved du, hvorfor der er mange frisører på bornholm?
-Fordi det er en klippe-ø

Hvad for noget tøj kan man ikke tage på?
-Syltetøj, værktøj og legetøj.

SOFIES HISTORIE
Ny del hver dag
Glitterdyr Lykkebobs

Er du klar? I går lærte vi den gode prinsesse Pia at
kende og fandt ud af, at det var helt mørkt, da trolden
skulle finde et barn at spise.
Sofie kiggede kort op til sin lampe, der sendte blødt hvidt
lys ud, så man kunne se alting inde på værelset. Både
sovedyrene og teaterplakaterne på væggen.
Hjælper-Jette kiggede sig også lidt rundt på værelset og
holdt en lille pause, som om hun tænkte sig godt om.

”Ja, nu hørte du lige, at jeg sagde, at man ingenting kunne
se. Men det er faktisk ikke rigtigt. Man kunne godt se noget,
hvis man var en trold, i hvert fald, hvis man var denne her
trold, for den kunne se i mørket med sine store røde øjne.
Den kunne også lugte med sine store sorte næsebor, og den
kunne lugte børn. Lige da den kom ud af skoven, snusede den
ind med næsen en helt masse gange, og så lo den en høj,
uhyggelig latter. ”Hæ, hæ, hæ, jeg kan lugte et barn. Det
bliver lækkert. Jeg skal æde et barn.”
Sofie gøs igen og trak dynen tættere rundt om sig.
”Trolden gik målrettet hen imod det lyserøde slot,” fortsatte
hjælper-Jette, ”for den kunne jo lugte prinsesse Pia. Da den
kom hen til slotsmuren, lænede den nakken tilbage, for den
kunne lugte at prinsessen var deroppe.
”Og hvad så, den kunne vel ikke komme op til prinsessen, når
hun sov helt oppe på tårnværelset,” spurgte Sofie. Hendes
stemme lød en lille smule forskrækket.

Side 3

Onsdag 21. juli 2021

NYHEDERNE I DAG

Nummer 4

Halsbrækkende hoppeborg

(okay, den overskrift er vist lidt en overdrivelse, men børn, I er frygtløse)

AF BRANDKEBAB NUMSELØG
Det er ingen hemmelighed, at I har
været ret så glade for at løbe gennem
den nye hoppeforhindringsbane.
Faktisk er der blevet sat op til flere
rekorder i hvor hurtigt I kan gennemføre
banen. Hele redaktionen er meget
imponerede. Vi hørte, at Youssef fik en
tid på under 10 sekunder og bare blev
ved med at forbedre den tid. På
redaktionen var vores bedste tid 35
sekunder, så vi må vist ned at træne i
nat…

AVENGERS QUIZ
1: Hvor mange Avengers film er der lavet
hvor alle er med?
2: Hvilken Avenger ender med at løfte
Thors hammer i sidste film?
3: Hvor mange infinity stones er der i alt?
4: Hvor mange Thor film er der lavet?
5: Hvor mange Captain America film er
der lavet?
6: Hvor mange Iron man film er der lavet?

Vi synes dog, at det er vigtigt, at I passer
godt på jer selv og hinanden. For
eksempel synes vi, at du Yazan ser ud til
at have haft liiiiiiidt for meget fart på ned
af den sidste del.

Svar:
1. 6 film 2. Vision 3. 6 sten 4. 3 film 5. 3
film 6. 3 film

KAN DU GÆTTE DAGENS SANG?
Det er tid til dagens rebus
PERLEVEN
ÆSKEBØF

En rebus er en ordgåde, hvor
man gengiver ord ved billeder
og tegn, hvor man kan trække
bogstaver fra eller lægge dem
til. I dag er temaet:

GODMORGENSANG

-S
+R

-O
-ST
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BAAABUUUU – BØRN PÅ BRANDSTATIONEN
Og heldigvis ingen brand
Billede: Lucas, Magnus og Marco fik én på opleveren
på Brandstationen

AF BRANDSLANGE TRAPPEVASK
Der var god ro og orden blandt de 10
heldige børn, der kom med på tur til
Helsinge Brandstation. Her blev vi taget
godt imod af brandmajoren John, der
viste os rundt på stationen, lod af prøve
store maskiner og fortalte os om,
hvordan de redder mange heste og
køer op ad mudderhuller om
sommeren. Han fortalte også, at de
redder mange bambier op af pools,

så husk lige at holde ekstra godt øje
næste gang du er ved en pool. Da turen
sluttede, fik alle 10 børn en megasød
brandbamse og rygtet siger, at mange
af ungerne har valgt at døbe bamsen
John, Johnjohn eller Johnnyboy, fordi
brandmajor John bare var en alletiders
rundviser.

Hanna, Cecilie og Ida nyder udsigten fra den lift, der
kan nå heeeelt op til 8. etage.
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Svar: I østen stiger
solen op

Dagens spørgsmål
Hør hvad dine venner synes i dagens rundspørge

På en skala fra 1-10, hvor godt sov du i nat?

YAMAN

WARD

SARA

DALAA

ZOFIA

ALIENS
10 ud af 10 fordi jeg havde
glæder mig til at sove og
fordi fiduserne kom.

ALIENS
10 ud f 10 fordi det er første
gang jeg er vågnet så godt.

ALIENS
4 ud af 10 fordi jeg sov på
gangen og Mekke lå og
pruttede.

REGELRYTTER
3 ud af 10 fordi jeg ikke
kunne sove, fordi vi skulle
for tidligt i seng og der var to
edderkopper.

ALIENS
Vi kunne desværre ikke få en
kommentar fra Zofia, da hun
stadigvæk sov, da
redaktionen kom forbi.

MARCO

JOMARD

SAAD

MIE

KIAN

ALIENS
8 ud af 10. fordi jeg ikke
kunne falde i søvn. Elias
vækkede mig, fordi vi ville
spise morgenmad sammen.

REGELRYTTER
8-9-10 ud af 10 fordi det var
varmt og lidt koldt. Det var
dejligt. Det var helt perfekt!

AGENTERNE
0 ud af 10, fordi jeg har haft
ondt i min arm. Det sagde
knæk, da jeg legede med
Walid og det gør nas.

LEGENDERNE
10 ud af 10, det var
behageligt i nat. Det var lidt
varmt. De andre snorkede
ikke og jeg skulle ikke op at
tisse.

WILLIAM

KEFAH

TINE

LEGENDERNE
7 ud af 10, fordi jeg vågnede
i nat fordi dem, der ligger på
værelset ved siden af larmer
rigtig meget. Og så fordi det
var svært at falde i søvn.

LEGENDERNE
9 ud af 10 fordi jeg havde list
mareridt, men så kunne jeg
godt falde i søvn igen. Jeg
kan ikke huske, hvad det
handlede om, men det
handlede ikke om østers,
selvom jeg var nødt til at
slude dem i går, fordi jeg
ikke kan lide at kaste op.

ALIENS

4 ud af 10, fordi kl. 6 kom
jeg til at vågne af en på
gangen, der larmede lidt. Det
var nok en voksen, der skulle
på toilettet og så kunne jeg
sove videre.

KØKKEN
5 ud af 10, fordi Momse
snorkede hele natten og både
talte og gik i søvne. Hun gik
ned i kiosken og spiste slik,
så jeg var nødt til at hente
hende. Det er derfor der ikke
er flere vingummislanger
tilbage. Joans stod i øvrigt op
kl. 4 fordi han skulle nå sin
beauty-rutine. Det vækkede
mig også.

Redaktionen håber, at alle børne, voksne, bamser og edderkopper kan sove rigtig godt i nat.
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