
Første dag på Slaraffenlejren
bød på sjove aktiviteter og fede 
kampråb
Af: Den ægte Simon

Køkkenholdet 
brillierede med 
butter chicken og 
lækker salat på 
lejrens første dag

Slaraf Tidendes udsendte så både
forgyldte tænder, kampråb om Cæsar 
og lækker mad blive tilberedt. En 
hektisk første dag på Slaraffenlejren! 
Læs reportagen inde i avisen

Det er ingen 
hemmelighed at 
lejrens køkkenhold 
er en samling 
eminente kokke -
og den første 
anmeldelse giver 
kokkeklare 10 ud af 
10 mulige stjerner

80 seje børn
indtog

Nordsjællands
Efterskole 
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Dagens Leder

Redaktionen 
glæder sig til hver 
dag at levere top-
aktuelle nyheder 
og rapportager fra 
Slaraffenlejren. Vi 
håber I vil nyde at 
læse tidsskriftet, og 
komme med inputs 
til hvordan vi kan 
gøre avisen endnu 
mere spændende.

Dagens joke:

Simon Holm tror 
han er den ægte 
Simon

avisens postkasse, 
som vil være at 
finde ude foran 
lejrledelsens 
kontor. 
Man er også meget
velkommen til at
rette henvendelse 
til et medlem af 
redaktionen. 
Hver dag vil vi også 
invitere udvalgte 
børn til at få lavet 
et interview i 
redaktionens 
lokaler i 
hovedhuset. 

Redaktionen 
byder 
velkommen og 
ønsker jer alle en 
god lejr

Postkassen:

Har man inputs til
dagens Slaraf
Tidende kan man 
lægge en seddel i

”Vi glæder os til 
at levere de 
bedste nyheder til 
jer hele ugen –
altid først, altid 
størst”



Slaraf Tidende rapporterer fra 
første dag på lejren (1/2)

Hvor har vi glædet os til 
at møde alle de søde og 
seje slaraffenbørn, der 
skal med på lejr i år. Og 
hold da op – rekordår 
for de mest fantastiske 
børn ever!  

I dag er slaraffenkuldet
blevet inddelt i 8 
børnegrupper: de 
benhårde bisser, de 
guddommelige romere, 
de hårdtarbejdende 
kokkeelever, de 
talentfulde Super-
stjerne kendisser, 
Super-stjerne
kendisserne

de modige 
rollespillere 
(skjoldunger), de 
kvalitetsbevidste 
Michelinkokke, den 
overlegne guldgruppe 
og de luksuriøse

Super-stjerne
kendisserne, V.I.P.’s og 
Guldgruppen. 
Spændende.

Bisserne er blevet 
testet i deres swag og 
bisse-bibel-viden. 
Romerne er rejst 
tilbage til det gamle 
rom og levet 
kejserdrømmen ud med 
skjolde og 
laurbærkrans. 
Kokkeskolen har bevist 
deres værd i kokke-
eksamen og har bestået 
med bravur. 

Guldgruppen har gravet 
efter guld og fået det 
skinnende tandsæt, de 
altid har manglet. 

Der blev lavet 
mad, lavet gyldne 
tænder og 
kæmpet mod 
troldmænd

V.I.P’s. Vi kan allerede 
lugte krydderikrigen 
mellem kokkeeleverne 
og michelinkokkene og 
kampen om den røde 
løber mellem

”Første dag på 
Slaraffenlejren
tyder på, at det 
bliver den bedste 
lejr i mange år”



Slaraf Tidende rapporterer fra 
første dag på lejren (2/2)

Super-stjerne kendisser 
har trådt deres fodspor 
på den røde løber og 
lavet plakater til deres 
fans. Rollespillerne blev 
inviteret til bål, mjød og 
snobrød hos 
rollespilleren over dem 
alle. Michelinkokkene
har forfinet deres 
smags- og lugtesanser, 
så de kan bedømme 
måltiderne på bedste 
michelinmanér resten 
af ugen.

Sidst men ikke mindst 
har V.I.P.’erne fundet 
ind til deres indre 
kendis, trænet deres 
kendis-pose og lært at 
spotte andre kendisser.

I morgen venter der sig 
en ny og vild dag, hvor 
bisserne, romerne, 
kokkeleverne og super-
stjerne kendisserne skal 
ud på et stjerneløb og 
give den gas. 

I morgen byder også på 
Bank & Kiosk, så I kan 
få den vigtigste næring 
til at klare 
slaraffenlejren: SLIK. 

Ugen igennem får 
lejren besøg af to 
hemmelige kendisser 
fra reality-programmet 
”Glamour-room”. I kan 
hver dag efter frokost 
følge med i live-stream
fra foyeren og se om de 
finder jeres sure sokker. 
Her vil vores alle 
sammens nummer-pige 
Sally aka. Holbek holde 
styr på, hvor mange 
point hvert 
børneværelse får.

Vi glæder os til en rigtig 
sjov uge sammen med 
alle jer søde 
slaraffenbørn! 

Mens rollespillerne, 
michelinkokkene, 
guldgruppen og V.I.P.’s
skal på Hike og få 
naturen helt ind under 
neglene. 

”Det så lidt sejt 
ud, da alle fra 
Guldgruppen fik 
gyldne tænder”



Madanmeldelse, Vejrudsigten og 
”Det vidste du ikke”

Topkarakter – intet 
mindre! 
Køkkenholdet, med 
Christian Kok i 
spidsen, har 
imponeret med 
sublimt tilberedt 
Butter Chicken, 
serveret med en 
frisk salat. Vores 
anmelder bed 
særligt mærke i 
hvor smukt 
tomaterne var 
skåret i perfekte

Halve, og kvitterer 
med kokkeklare 10 
ud af 10 mulige 
stjerner. Den bliver 
svær at følge op 
på!

Det vidste du ikke 
om hjælper-Jeppe:

Han kan snakke
baglæns
Han er ret god til at 
synge – så hvis der 
er nogle syvsovere 
iblandt børnene, 
kommer Jeppe ind 
og vækker jer med 
skinger opera!
Jeppe kan løbe
hurtigere end
nogen anden på
lejren. Hvis du ikke
tror på det, kan du
udfordre ham –
hvis du tør!

Slaraf Tidendes 
rapporter var 
meget imponeret 
over lejrens 
første aftensmad

Vejrudsigten

Vejret i morgen
bliver varmt og
solrigt, med op til 
22 grader.

”Husk de tre 
S’er – Solcreme, 
Sko og Skilt”



Sport og tatoveringer

Slaraffenlejren er i 
gang, og vanen tro 
er der masser af 
sport. 
Slaraffenlejrens
store 
rundboldturnering 
blev til aften spillet. 
Det var spændende 
om de voksne igen i 
år ville være for 
overlegne eller om 
slarafbørnene har 
fået lidt flere muller 
siden sidste år.

Det var tydeligeligt 
at flere af 
slaraffenlejrens børn 
har trænet meget i 
år. Der blev skudt 
lange skud og løbet 
mega stærkt. 

skyde slarafbørn og 
høre høj musik.

Grønt hår og 
guldtænder

I år har der været en 
ny trend på lejren. 
Flere børn er set 
med rødt eller grønt 
hår. Nogen har fået 
tusser (tatoveringer) 
og andre render 
rundt med 
guldkæder og har 
fået guldtænder.

Traditionen tro 
bliver der spillet 
rundbold og lavet 
snobrod efter 
aftensmaden

Vi glæder os 
allerede til at se 
slarafbørnene i 
aktion til stikbold 
resten af ugen, hvor 
flere voksne har 
trænet op til at

”Det bliver 
spændende at se 
hvordan børnene 
ser ud om en uge, 
når de allerede ser 
sådan ud på dag 1”



De store børn har i dag trasket 
langt ud i skoven for at bo i telt 
og bivuak
Af: Josephine Lebæk

Slaraf Tidendes 
madanmelder: 
William fra 
Kokkeskolen 
anmelder maden

Traditionen tro har de store børn skulle 
traske langt ud i skoven for at bo i 
bivuakker og lave mad over bål. Vi har 
også hørt rygter om, at de mødte en 
heks! Læs mere inde i avisen

Kokkene har igen i 
dag lavet rigtig 
meget mad til alle 
børnene – både 
hjemme på lejren 
og ude på Hike. 
Men har maden
været god eller
dårlig?

I dag har 
Slarafbørnene
været på Hike, 

løbet Stjerneløb og 
hoppet på 

hoppemadras
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Langt ude i skoven på Hike – de 
store børn er i vildmarken!

Der er blevet laver 
gryderet over bål og 
fundet skovsyre i 
skoven med Master 
chef Christian. 
Børnene var vilde 
med maden! Og så 
har vi leget en 
masse lege, hvor der 
virkelig skulle 
samarbejdes, og de 
var mega seje til 
det! Der er blevet 
bygget bivuakker og 
lavet snobrød og

skumfiduser med 
mariekiks. Yes! 
Hjælper- Philip var 
mega god til 
gemmeleg, og 
børnene måtte 
næsten give op

Så skal man huske at 
tage sig et laaaaangt
bad, og vaske sig bag 
ørene og rense 
negle, ellers 
kommer Momse og 
Lejrleder-Michael 
efter dem med en 
skurebørste!

Vi glæder os
allerede nu til at
skulle høre om alle
de mange
spændende ting de
ellers har lavet i 
skoven, og om 
Holbek helt 
forsvandt fra dem 
alle sammen, fordi 
han altid går i 
camouflage

Traditionen tro 
har de store børn 
været på to 
forskellige Hike
ture

I morgen når 
børnene kommer 
hjem er de sikkert 
rigtig trætte og 
lugter af bål

”Vi mødte en 
heks og svarede 
på gåder – og 
vandt 
skumfiduser”



William fra Kokkeskolen 
anmelder maden

William fra 
Kokkeskolen er 
blevet udnævnt til 
Slaraf Tidendes 
madanmelder. Han 
vil dagligt bedømme 
hvor godt kokkene 
har klaret den i 
køkkenet, og uddele 
stjerner.
Morgenmaden 
imponerede 
William, som blandt 
andet bed mærke i 
den flotte måde 
vandmelonen var 
skåret ud på. 

Derudover var 
brødet rigtig godt –
det er Christian 
Kok’s hemmelige 
opskrift. 
Morgenmaden får 
derfor 10 ud af 10 
mulige stjerner.

og William kvitterer 
derfor også med 10 
ud af 10 mulige 
stjerner til 
frokosten.
Til aftensmaden var 
William også meget 
imponeret. Han 
kender til Afrikansk 
mad derhjemme fra, 
og kan fortælle at 
køkkenet ramte plet. 
De salte mandler og 
det 
langtidstilberedte 
kød var rigtig godt, 
og dressingen var 
også rigtig god.
Aftensmaden får 
derfor også 10 ud af 
10 stjerner.

William kan 
rigtig godt lide at 
lave mad – og at 
anmelde det!

Til frokosten stod 
særligt æggesalaten 
ud med en rigtig 
lækker smag. De 
stegte ris faldt også i 
god jord, 

”Kokkene er 
rigtig dygtige –
og Christian har 
lavet mad til 
Kronprinsen”



Hjemme på lejren stod den på 
hoppepude og Stjerneløb

I morges udfordrede 
børnene de voksne i 
fodboldkamp. De 
voksne havde lånt 
Robin på kassen og 
han stod mega godt 
på mål.

Børnene havde 
Mathias J. på mål 
der normalt spiller i 
fck. Han var slet ikke 
bange når de voksne 
skød og han 
dirrigerede sit 
forsvar mega godt!

Om eftermiddagen 
kaldte Dann The 
Man til samling, og 
alle børnene blev 
delt op i hold som 
skulle dyste i 
Stjerneløb.

Der blev også dystet 
i ”minefelt” og 
Krokodilleleg hvor 
blandt andre 
Natasha fra Super 
Stjerne Kendisserne 
var mega god, og 
hvor man kunne 
score ekstra point 
ved at fedte for 
dommerne. 
Derudover lærte
børnene er spille
golf hos Gustav, som 
havde fundet en 
golfkølle fra 1936 –
den er næsten lige 
så gammel som 
Lejrleder-Ida!
Da pointene blev talt
sammen stod det
klart at Hold 7 løb 
med sejren, og 
derfor fik en masse 
slik! Stort tillykke til 
dem.

I en meget tæt 
konkurrence 
vandt Hold 7 
(Tyv) i Stjerneløb

De mødte blandt 
andet en uhyggelig 
gammel kone som 
fik børnene til at 
stikke hænderne i 
klamme ting for at 
finde ingredienser.

”Den gamle 
kone var herre 
klam, og der var 
rødbeder i 
hendes mad”!



Avisen har modtaget post!

Dagens jokes:
Hvilken frisure har
en kagemand?
Slikhår!

Hvornår har 
bageren 
fødselsdag?
11/11 (ælte i ælte)

Hvordan døde 
Kaptajn Klo?

Han pillede næse 
med den forkerte 
hånd!

Hvad kalder man 
en boomerang som 
ikke kommer 
tilbage?
En pind!
Hvorfor kan man
ikke spille fodbold 
med en hund?
Fordi den fæller!

Hvad koster en 
hjort?
Den er rådyr!

Avisen glæder sig 
til at se hvad I 
sender til os i 
morgen

Slaraf Tidende 
elsker at få post, 
og rigtig mange 
børn har i dag 
sendt os jokes og 
billeder

Avisen har fået en
flot tegning som 
forestiller Eva fra 
vinderholdet Team 
Tyv!



Lejrens seje børn brugte en 
formiddag i sportens tegn – men 
de kunne også slappe af i spa
Af: Den ægte Simon

De seje sørøvere 
lavede skattekort 
for at finde både 
en ægte og fake
skat!

I formiddags blev der spillet en super 
spændende fodboldkamp, imens andre 
fik ordnet negle og lagde ansigtsmasker 
– og andre igen spillede petanque, 
kroket og drak Champagne Brus

Det var med stor 
koncentration at 
en gruppe børn i 
dag lavede seje 
skattekort i krea-
rummet. Mon de 
endte med at 
finde Sortskægs 
skat?

Hurtige biler, 
pony-ridning og 

Fortnite – det gik 
stærkt på dagens 

lejr!
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Sport og spa(s)!

Fodbold kampen
blev først afbrudt, 
da spillerne slet ikke 
kunne finde id af at 
spille sammen.

Bagefter var der dog
fodboldtræning hvor 
de lærte at spille 
samme. 
Efterfølgende blev 
kampen genoptaget 
og der var et fryd for 
hjælpernes syn at 
se,

Til spa kunne man få 
lagt en lækker 
muddermaske og få 
agurker på øjnene. 
Så nu er børnene var 
helt smooth i 
ansigterne.

Man kunne også
komme til ”Fransk
Tema”, hvor der blev
spillet petanque og
kroket, smagt på 
lækre oste og spist 
Fåborg Foigras. 

Yaman var rigtig god 
til at kaste med 
kuglerne, med 
Isabella skød dem 
hele tiden væk, og 
vandt hver gang.

Der blev lagt 
ansigtsmasker og 
spillet en masse 
sport på lejrens 
tredje dag!

Slaraffenspillerne
rent faktisk spille 
sammen og 
afleveres bolden til 
hinanden.

”Isabella var bare 
mega god til 
petanque, og 
skød alle de 
andres kugler 
væk”



Alle børnene fik rideture på ægte 
Islandske heste

I dag red vi på ægte 
islandske heste. Der 
var rigtig mange 
børn som var 
spændte. Nogle 
prøvede at ride 
UDEN hænder og 
også med lukkede 
øjne! Nick fra 
guldgruppen red på 
en hest for første 
gang i dag. Han 
syntes at første tur 
var så fed, at han 
turde prøve én gang 
mere! 

Hestenes ejere Fie 
og Mille gik ture 
med hestene Ari og 
Krabbi i næsten tre 
timer indtil hestene 
var kørt helt trætte.

Der kom en masse 
mænd i seje, hurtige 
Tesla’er, og de gav 
ALLE børnene ture i 
dem. 

I hallen blev der 
spillet Live Fortnite, 
hvor børnene skulle 
gemme sig bagved 
en masse 
forhindringer og 
skyde hinanden med 
nerf-guns. Børnene 
var mega seje, og 
Simon fra Michelin-
kokkene lavede et 
double kill!

Der blev reddet 
med lukkede 
øjne, uden 
hænder og i fuld 
gallop

”Hestene drak 
en hel spand 
vand bagefter –
de var virkelig 
tørstige”



Kokkene overraskede med 
Kronprinsens yndlingsret!

I dag stod middagen 
på Royale retter –
nemlig selveste 
Kronprins Frederiks 
yndlingsret. I dag 
har flere madglade 
børn anmeldt 
maden.
William starter med
at give
morgenmaden 10
ud af 10 stjerner, og 
bemærker særligt 
den flotte 
vandmelons-
krokodille.

Frokosten var også 
rigtig god, og vi fik 
lækre fiskefileter 
med remoulade. 
Frokosten får også 
10 ud af 10 stjerner.

men det smager 
meget godt.”

Og endnu mere 
begejstret udtaler 
Michelin-kokken 
Hamza: ”Det har 
været en god dag, 
først fis og så is. Hvis 
vi får durum i 
morgen, er det den 
bedste uge i 
verden.” 10 ud af 10 
stjerner fra Michelin 
Kokkene. 

Remoulade-baronen
Pierre prøvede også
unikke
smagskombinatione-
r med filur, kartofler 
og remoulade.

Slaraf Tidende 
har i dag flere 
forskellige, 
dygtige 
madanmeldere

Aftensmaden var 
også et hit. 
Michelin-kokken 
Simon udtaler om 
fisken: ”Det er ikke 
noget, jeg ligefrem 
kan leve af, 

”Pierre prøvede
at spise filur-is, 
remoulade OG 
kartofler på 
samme tid”



Silent Disco, bålhygge og
”Tip en 13’er”

Der var FULD 
smadder på 
musikken i hallen 
her til aften – men 
ingen som stod og 
kiggede på kunne 
høre noget som 
helst. Der var 
nemlig Silent Disco, 
hvor alle får 
hovedtelefoner på, 
og kan høre 
forskellig musik, og 

danse helt vildt, 
uden at nogen 
andre kan høre 
hvad man lytter til.

Der var også ”Tip 
en 13’er” hvor man 
skulle igennem en 
masse forskellige 
konkurrencer, hvor 
man blandt andet 
skulle prøve at 
ramme en flaske 
med en blyant man 
havde spændt fast 
til numsen!
I den mere stille 
afdeling var der 
bålhygge, hvor der 
blev slappet af, 
snakket og sunget 
sange. Vejret var
med os, og det var
dejligt varmt.

Her til aften er 
der blevet danset 
max igennem – i 
total stilhed

”Det var virkelig 
sjovt at se folk 
danse, uden at 
høre musikken”



Har I hørt det?

Har I hørt at der 
var en enkelt pige 
med fra start af til 
fortnite, og at hun 
endte i finalen?! 
Det var Margrethe 
fra 
Michelinkokkene. 
Klapsalver fra 
redaktionen – godt 
gået Margrethe og 
tillykke med sejren 
over de voksne 
seje slaraffenbørn!

Har I hørt at 
hjælper-Philip var 
så god til at gemme 
sig i gemmelegen 
på Junior-hike, at 
han sad fast i sit 
gemmested? Det 
tog børnene over 
en halv time og 
finde ham, mens 
det kun tog dem 
ca. et minut at 
finde hjælper-
Peter. 

”Er der mon 
nogen som er 
blevet lejr-
kærester 
endnu”?

Har I hørt, at
Mathias fra 
Skjoldungerne helt 
selv byggede tre 
bivuakker til alle på 
Junior-hike? 
Hjælper-Esben 
viste bare Mathias, 
hvordan man 
gjorde, og så 
klarede Mathias 
resten helt selv. 
Virkelig sejt!



Jokes, gak og løjer

Dagens jokes:

Alle børnene kom 
sikkert over 
krokodillesøen, 
undtagen Bo, Find 
og Asger. De blev 
lavet om til sko, 
skind og tasker. 

To bankrøvere blev 
bliver forfulgt af 
politiet. 
De kommer til en 
rundkørsel og har 
kørt rundt i et par 
gange, da politiet 
kommer. 
”Pas på politiet 
kommer!” sagde 
den ene til den 
anden. ”Det gør ikke 
noget” Svarede den 
anden, ”de er tre 
omgange efter os”. 

Hvad gør 
Spiderman, efter 
han har drukket sin 
kaffe? 

Svar: Han Æder 
koppen!

Hvorfor kunne frøen 
ikke lide at gå i 
skole?

Svar: Fordi den ikke 
forstod et kvæk!

Hvorfor hyler 
prærieulvene kun 
om natten?

Svar: De kan kun se
kaktusserne om
dagen!

Hvad hedder en gris 
på Mars?

Svar: Et marsvin

Hvor handler
superhelte?

Svar: I et Super
Marked

Hvorfor er citroner 
gule?

Svar: Det ved de 
heller ikke selv – det 
er derfor de er sure!

”Har du gode 
jokes, så skriv 
dem ned og put 
dem i 
postkassen”



Slaraffenbørnene har i dag 
været på både hønsejagt og 
Pokémonjagt
Af: Den sejeste slarafredaktion

Nak og æd var en 
stor succes – da 
hønsene endelig 
var fanget

I formiddags var halvdelen af 
slaraffenbørnene i biografen, mens 
andre designede tøj og hyggede i solen 
inden den store Pokémondyst løb af 
stablen efter frokost

Efter at have jagtet 
høns hele 
formiddagen kunne 
slaraffenbørnene
endelig lave kylling 
over bål til Nak og 
Æd – og de var 
mega seje til at 
plukke og udskære!

Hønsejagt, 
biotur, Nak og 

æd, trash to fash
og Pokémon-dyst! 
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Coco i biffen og slik før frokost

Vi har interviewet 
Emily fra Michellin, 
Sundu fra 
Skjoldungerne, Gry fra 
VIP og Olivia fra 
Bisserne: Det bedste i 
filmen var den sidste 
scene, hvor Miguel 
sang til Coco, siger en. 
En anden fortæller, at 
det mest sørgelige i 
filmen var, da Hector 
var ved at forsvinde. 
En tredje fortæller, at 
det sørgeligste var da 
Coco døde. En fjerde 
forstår ikke hvorfor 
alle tegnefilm skal 
ende lykkeligt.. 

men da de først var 
bygget var børnene 
vildt gode til pynte 
og gøre dem fine. 
Børnene udtaler: ” 
Vi lavede julehuse 
spiste juleslik og 
snakkede om 
juletraditioner. Vi 
synes det var lidt 
underligt med jul 
når det er sommer 
men også mega
skægt”

45 glade slarafbørn
valgte i dag at tage en 
pause fra solen for at 
komme i biograf og 
se filmen Coco 

Inde i spisesalen var 
der julestemning til 
Jul i Juli. Alle prøvede 
at samle de store 
brunkage huse men 
kun voksen Signe var 
god til det, hun er 
nemlig uddannet 
desiger. Det var svært 
at få bygget husene, 

Samlet karakter: 
5 / 5 stjerner fra 
udspurgt 
publikum

Hjælper-Peter 
fortæller, at det 
gode budskab i 
filmen var, at man 
skal huske sin 
familie og at sang 
kan gøre dig glad



Trash to fash og løsslupne høns!

Holbeks høns slap 
fri, og alle hørte nok 
hanen gale i morges. 
Men med hjælp fra 
børn, og især 
hønsespecialisten 
Robin fik vi 
indfanget dem igen. 
Det krævede meget 
planlægning, 
lokkemad, tæpper 
og mange børn at få 
omringet først 
hanen, og sidst 
hønen, som blev 
fanget i haven lige i 
det den skulle til at 
flyve over os alle.

Slaraffenlejrens
dygtigste designere 
lavede nyt tøj af 
genbrugsting!

et gammelt tæppe 
der blev sat sammen 
med tape og klips. 
Der blev skabt en ny 
trend med at lave 
sutsko ud af gamle 
gulvklude. Marie fik 
lavet en flot overdel 
af en gammel 
yogamåtte med 
tilhørende sko til. 
Angela fik lavet en 
smuk nederdel af en 
brugt paraply og 
arbejder videre på en 
matchende overdel. 
Som afslutning på det 
hele gik de seje tøser 
modeshow til 
aftensamlingen.

Gok-gok - Hønsene 
er sluppet løs! 
Holbek, Tine og 5 
slaraffenbørn måtte 
tidligt op for at fange 
høns her til morgen

I Trash to fash
(fashion) blev der 
arbejdet i mange 
forskellige materialer. 
Isabella fra bisserne 
lavede en nederdel af



Madtips fra Michelin-Katrine og 
Remouladebaronen Pierre

Katrine og Philip fra 
Michelin-kokkene 
lavede fine, 
højtbelagte madder 
til frokosten i dag. 
Katrines madder 
bestod af rejesalat, 
kartoffelmad, 
æggesalat og 
hendes favorit: 
fiskefilet. Philip 
brugte dog også 
avokado, fordi den 
var helt perfekt 
moden. 10 ud af 10 
stjerne til Kokke-
Christian for en 
fantastisk frokost. 

Køen voksede og voksede 
til morgenmaden. 
Kokkene kunne ikke følge 
med. Slarafbørnene blev i 
dag forkælet med lækker 
morgenmad fra køkkenet-
croissanter med 
chokolade! Der stod 30 
slarafbørn i kø . Kim fra 
køkkenet udtaler: ”Det er 
virkelig et hit det her. 
Man kunne dårligt nå ind 
med fadet før børnene 
havde taget 
allesammen..” 
Spændende om kokkene 
forkæler slarafbørneme
endnu mere i dag..

Tårnhøj kvalitet
ved michelin-
kokkenes frokost-
bord i dag. 

Denne gang bød 
eksperimentet på den 
vilde kombination af 
citron og remulade, 
og Pierres hårde dom 
lyder: ”Det kan ikke 
anbefales.” 1 ud af 10 
stjerner fra Pierre. 

Remouladebaronen 
Pierre slår til igen 
med unikke 
remulade-
kombinations-
muligheder

Choklade-
croissanter til 
morgenmad!



Den ulitmative Pokémondyst

Esben Oak havde 
lavet et map, så vi 
kunne finde dem. 
Der blev fundet 
skovsyre og smagt 
og Christian Kok 
fortalte at det var 
mange penge 
værd. Olivier og 
Muhammed fortale 
at skoven var ret 
flot og man godt 
gad at have et hus 
der. 

Dragobuff
pokémonen kunne 
man kun besejre, 
hvis man gav ham 
lakrids. 

Det var en blodig 
kamp, hvor 
pokémonen blev 
presset ind i et 
hegn og de søde 
slarafbørn måtte 
hælde vand på den 
blødende 
pokémons ben.

Skoven var fyldt 
med pokémons
og slarafbørnene
var på jagt med 
ægte pokeballs. 

Vinderen blev 
”Team 
Dragobuff” –
Godt gået!
Da en gruppe ville 
fange 
Lochnessomon var 
Kian bagerst med 
pokeball’en og løb 
den hurtigste 200 
meter op og 
fangede 
pokemonen for 
gruppen – så sejt!



Fidusscore og dagens tegning

Der er nu gået tre dage af 
slaraffenlejren, og I har 
været så seje til at rydde 
op på værelserne til 
fiduserne – nogle har dog 
været bedre end andre. 
Fiduserne er rigtig glade 
for alle blomsterne og 
gaverne og deres smukke 
og underskønne point-
pige Sally udtaler:

“Første sal kan gøre det 
meget bedre. Piger kan 
godt lide det er rydeligt, 
så hvis drengene vil 
score chicks må de tage 
sig sammen.”

Rettelse!
Vi har desværre ramt 
en fejlkilde i 
gårsdagens avis, hvor 
det jo selvfølgelig var 
Martine fra 
Guldgruppen der var 
Fortnite-champ. 
Redaktionen kvitterer 
selvfølgelig med en 
slikkepind til Martine.

Dagens tegning 
Dagens tegning er 
indsendt af den 
kommende kunstner 
Rama fra V.I.P. Og 
redaktionen må bare 
sige ”wow, wow, 
wow!” Tak for den 
flotte tegning Rama! 



Jokes, gak og løjer

Dagens jokes
En and kom ind til 
købmanden og 
spurgte: "Har du 
majs?"
Købmanden svarede: 
"Nej, jeg har ikke 
majs!"
Dagen efter kom 
anden igen ind til 
købmanden og 
stillede det samme 
spørgsmål: "Har du 
majs?"
Købmanden svarede 
igen: "Nej, det har jeg 
ikke, og hvis du 
kommer og spørger 
om det en gang til, 

Skildpadden blev 
overfaldet af tre 
snegle.
Da den 
rapporterede 
overfaldet, spurgte 
politiet, om den 
kunne genkende 
sneglene?
- "Nej jeg kan ikke 
huske noget, det 
hele gik simpelthen 
så hurtigt."

så tager jeg et søm og 
hamrer det igennem 
din svømmehud!"
Anden gik igen. Den 
tredje dag kom anden 
ind til købmanden 
igen, og spurgte: "Har 
du søm?" Købmanden 
svarede: "Nej!" Anden: 
"Har du majs?"

”Har du gode 
jokes, så skriv 
dem ned og put 
dem i 
postkassen”



En masse vildt talentfulde børn 
havde øvet MGP og optrådte for 
alle de andre
Af Den Falske Simon

Nyt map i Fortnite
med blandt andet
Tower, Tunnel og
Four-by-four!

Børnene havde øvet sig hele dagen på 
MGP – hvor de blandt andet sang om 
vafler. Der var flere som var super seje
og stod alene på scenen!

Der var blevet 
lavet et nyt høj-
intensitets map i 
Fortnite, hvor 
Emily bare var 
vildt god, og 
havde en masse 
kills.

En super sjov 
torsdag 

afsluttedes med 
den bedste 
børnefest!
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Torsdagen kulminerede i den
vildeste børnefest

VIP’sne og 
Guldgruppen havde 
brugt hele dagen på 
at forberede den 
største børnefest i 
mands minde. 
Hovedattraktionen 
var den kæmpestore 
rodeo-tyr som blev 
stillet op der hvor 
hoppepuden plejede 
at være. Joshua fra 
Romerne var mega
sej til at sidde længe 
på den.

Ovre i boderne var 
der stillet op med alt 
hvad hjertet kunne 
begære af 
sukkerholdige ting, 
til både børn og 
voksne.

Man kunne også få 
soft ice med både 
tutti-frutti krymmel 
og chokolade, der 
var lavet lækre frugt-
drinks, og 
popcornene 
forsvandt som dug 
for solen, da Yaman
var forbi.

Rodeo-tyr, soft
ice, candy floss og 
popcorn –
børnefesten 
manglede intet

”Hvis jeg kunne, ville 
jeg leve af 
candyfloss” siger 
hjælper-Jeppe, da vi 
møder ham med en 
candyfloss i hver 
hånd.

”Det var den 
vildeste 
børnefest i 
mange år”
-Lejrleder-Trine

Der blev spillet 
musik, danset og 
festet helt indtil 
børnene skulle i 
seng – mon de kan 
sove, med alt det 
sukker i blodet?



En tur tilbage i tiden, i 
Sagnlandet Lejre

Af: Den ægte Simon

Fiduserne har 
været rundt og 
tjekke alle 
børnenes værelser 
hele ugen

Der blev gruttet mel og lavet fladbrød i
Sagnlandet Lejre i dag. Børnene var
vildt godt til at lave melet. Men for den
ene bus begyndte det pludselig at
styrtregne, så de måtte tage hjem igen!

Der er blevet 
fundet masser af 
sure sokker og 
uredte senge –
men også blomster, 
gaver og andre ting 
som gjorde 
Fiduserne glade. 
Hvem mon vandt 
værelsesdysten?
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Der blev hoppet 
max igennem hos 

X-Jump 
Copenhagen



Sagnlandet Lejre og X-jump

Der var pakket 
madpakker og 
drikkevarer fra 
køkkenet og delt 
solcreme ud til 
slarafbørnene. På 
busturen kunne man 
godt mærke at der 
havde været stor 
fest i aftes, så der 
var slarafbørn, som 
kunne sove lidt 
inden de skulle 
springe i X-jump og 
lave mad som man 
gjorde i stenalderen.

I X-jump, så vi både 
forlæns og baglæns 
saltoer, som mange 
af slaraflejrens børn 
havde øvet på 
hoppepuden i løbet 
af ugen. Der var 
konkurrencer i hvem 
der kunne hoppe 
højest, længst og 
hvem der kunne lave 
de sejeste spring. 
Kokkene og Michelin 
folket var lidt bange 
for, at festmadden 
fra i går ville 
rumstere i maven 
med alle de spring, 
mens både Bisserne 
og Romerne var klar 
og parat til at 
springe løs. 

2 busser fyldt med 
glade slarafbørn
skulle afsted på 
tur til Sagnlandet 
Lejre og X-jump

Kendisserne følte sig 
lidt udenfor, da 
ingen af 
stenalderfolket 
kendte dem – de 
havde jo ikke tv eller 
internet!

Med Nordens 
største kongehal fra 
vikingetiden og 
bueskydning, var 
der lagt op til en 
tidsrejse i 
sagnlandet

Rollespillerne var 
klar til mødet med 
stenalderfolket! De 
havde øvet sig hele 
ugen! 



Ugens vinder er fundet!

På nogle værelser 
har der været en 
dyd i at få lav 
karakter af 
fiduserne, hvor det 
bedste ord til at 
beskrive værelset 
er TOTALT KAOS. 
Andre har til 
gengæld gjort en 
dyd ud af 
oprydning og 
orden på 
værelserne. 

Her har 
pigeværelserne 
haft en høj 
standard ift. De 
fleste 
drengeværelser. 

Dem med de 
flotteste værelser i 
år blev:
Værelset 2. tv og 7. 
th 

Tillykke til Martine-
Louise, Philippa, 
Michelle, Rama, 
Natasha, Emma J 
og Nourjhan – godt 
gået piger! Der 
venter naturligvis 
en slikpose til 
vinderne.

Fiduserne kommer
igen næste år, så det
er bare med at øve
jer i at rede sengen 
og ligge tøjet pænt..

Fiduserne har i 
løbet af ugen 
lugtet til sure 
sokker, fundet 
uredte senge og en 
masse andet rod.!

Noget 
overraskende var 
det dog, at der 
faktisk i år er hele 
to 
værelsesvindere!

Derfor var det heller 
ikke en overraskelse 
for ØG, Nummerpigen 
Sally og realitystjerne, 
at det var et 
pigeværelse der 
scorede højest 
karakter..



Har du hørt at?

Har du hørt, at det 
sjoveste Mathias og 
Martine lavede i X-
jump var, at lave 
vilde tricks på 
trampolinerne. Mon 
de kunne slå en 
salto?

Har du hørt, at man 
kunne falde ned i en 
skumgrav i X-jump –
og at den ægte 
Simon slet ikke 
kunne komme op 
igen? Mon han 
stadig er derhenne?

Har du hørt, at det 
begyndte at regne så 
meget i Lejre, at en 
af busserne 
måttekøre tidligt 
hjem?

Har du hørt, at Sofia 
fra Romerne var 
mega sej til at grutte 
mel? Hun gruttede 
så meget, at stenen 
næsten blev slidt 
op! 

Har du hørt, at 
Isabella har hakket 
med økse i Lejre, og 
at hun NÆSTEN 
kunne slå en 
træstamme over 
med ét slag?

Har du hørt, at mens 
alle børnene var 
afsted på tur, så blev 
nogle hjælpere 
tilbage, og pakkede 
hele lejren ned?

Har du hørt at 
næsten alle de 
voksne faldt i søvn 
på bussen på vejen 
hjem? De var måske 
trætte efter at have 
hoppet på trampolin 
i flere timer.

Har du hørt, at man 
SKAL over og give 
momse en krammer, 
inden man tager 
hjem i morgen?

Redaktionen takker 
fordi I havde lyst til 
at læse med – hav 
en rigtig god 
sommer



Den sjove

Hvor mange mænd 
er der i Danmark?  
Svar: 2, Dan og 
Mark

To muffins sad inde 
i en ovn. Så sagde 
den ene: “Fuck her 
er varmt!” Så skreg 
den anden: 
“WAAAARH! En 
talende muffin!”

Hørt i skobutikken
Kunden siger til 
ekspedienten:
– jeg skal have 
nogle snørebånd 
snørrebånd.

Ekspedienten siger 
til kunden:
– hvorfor siger du 
snørebånd 2 
gange?
Kunden siger til 
ekspedienten:

– fordi det er til 
mine Ecco sko

2 køer står på en 
mark, pludselig siger 
den ene “Muh”
Skuffet svarer den 
anden “øv- det skulle 
jeg lige til at sige”

Der var en mand 
som følte sig ensom 
og besluttede at 
købe et kæledyr. 
Han købte et 
tusindben. Da han 
kom hjem ville han 
lære den lidt bedre 
at kende og spurgte 
“vil du med ned og 
have en sodavand 
nede i kiosken” der 
kom intet svar. Så 
råbte han ned i 
kassen til 
tusindbenet ” VIL 
DU MED NED OG 
HAVE EN SODAVAND 
NEDE I KIOSKEN” “ta 
det dog roligt jeg er 
jo lige ved at tage 
sko på.
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