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Søndag d. 22 Juli 2018

Otte Spændende Børnegrupper

Opdelt Mandag

Hele ni grupper har her i dag indfundet sig på
Slaraffenlejren. Læs alt om rullende oldinge,
hemmelige agenter og drabelige jedi’s.

Hvad skal der ske i morgen? Skal du ud på
vandretur - altså ’hike’ - eller skal du lave
spændende aktiviteter herhjemme? Læs her og
find ud af det.

Dagen i dag / 2

I morgen / 3

Slarafpostens
redaktion byder
velkommen på lejr
Tre dedikerede voksne lover at levere
saglige, fair og relevante nyheder om livet
på Slaraffenlejren.
Velkommen til Slaraffenlejren! Alle vi voksne her
glæder os enormt til at have en brand-god uge
med jer, og endnu mere glæder vi os i
Slarafpostens dedikerede og passionerede
redaktion (se billedet til højre) til at
dokumentere, kommentere og komplicere alt
hvad der kommer til at ske her på lejren.
Slarafposten vil komme til at udkomme hver dag,
og vil være spæk-fyldt med gode historier, rygter,
vittigheder og nyheder om hvad der sker her på
Slaraffenlejren.
Så hold jer til og læs, eller få en voksen til at læse,
avisen hvis I vil være på forkant med hvad der
rører sig i lejrens vande.
Redaktionen byder velkommen til Nissebanden,
Håndværkerne, Jediskolen, K.W.A.,
Detektiverne, Rolatorbanden, Los Bandidos og
endeligt S.G.U.!
Kærlig hilsen,
Mekke-in-the-field, paparazzi-Heidi og dagens
boss Roald

Postkassen
Vi har fået vores helt egen postkasse, og vi er elle
vilde! Lige nu er den desværre bare rigtig tom…
DERFOR…
Må I rigtigt gerne sende jeres sjove jokes og
historier fra dagen så I kan hjælpe os med at gøre
avisen så god og sjov som overhovedet mulig.
Postkassen kommer til at stå foran lejrledelsens
kontor.
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Otte seje
børnegrupper har
indtaget
Slaraffenlejren
Efter ankomst og udpakning blev
der hilst på gamle venner og
veninder, løbehjulene blev ræset
på, og på boldbanen kom der
hurtigt en fodboldkamp i gang.
Netop som legene var godt i gang
lød samlingsklokken for første
gang.
Denne eftermiddag skulle man
lave ting med sin børnegruppe,
og hold da op, hvor har der bare
været gang i mange sjove og
spændende ting.
NISSEBANDEN har været en tur
langt væk - de har nemlig været
hele vejen til GRØNLAND, hvor
de skulle vise at de var nogle
rigtige nisser. De gjorde de, men
de var ikke kun nisser, de var vist
også nogle drillenisser, hvis man
spørger Julemanden.
HÅNDVÆRKENE brugte
eftermiddagen på at lege
Kimsleg, og så skulle de bygge en
pavillon… skulle vel og mærket her på redaktionen kan vi i hvert
fald ikke rigtig se den nogle
steder. - Men håndværkere siges
jo også at være lidt dovne ;)
JEDISKOLENs børn skulle
igennem nogle hårde
optagelsesprøver… De trænede
deres styrke i the force og deres
reflekser – så de til sidst kunne
samarbejde om at lykkes med at
slippe igennem det farlige
laserfelt.

DETEKTIVERNE har fundet
frem til hver deres særlige skills
og har fået lavet seje agent-skilte
der passer til. Derudover har de
trænet deres skydefingre med
nerfguns, så de er top-tunede til
at fange forbrydere.

tatoveringer og deres caps og dug
med graffiti.

Hoppeborge,
guitarmusik og
rundbold efter
aftensmaden

ROLATERBANDEN var trods
alderen lynhurtige, da de lavede
udklædningsstafet og spillede
bingo. Alt dette blev hårde
arbejde blev fejret med
kagespisning. MUMS!

Efter aftensmaden gik der mange
spændende aktiviteter i gang.
Nogle var ude og træne boldøjet
og -armen, og tog et heftigt slag
rundbold nede på fodbolbanen.
Disses energi blev kun matchet
af dem der var nede i hallen og
LOS BANDIDOS trænede
spille stikbold - Slarafpostens
bandit-skills. De skulle finde på
udsendte beretter at bølgerne gik
snydegaver, stjæle hatte og lave
højt og at ingen blev skånet for
fjollede bandit ansigter - og så
legede de selvfølgelig Bang Bang- stikbolden.
leg.
Ved siden af en intens
volleyballkamp fyrede Rock-star
S.G.U (Slaraf Gangster Unit)
Goldeman op for fællessang
brugte eftermiddagen på at lave
deres helt egne blærede T-shirts. under pavilionen, imens der blev
knyttet armbånd til den helt
Derefter legede de med penge.
store guldmedalje i den anden
Ja, du læste rigtigt. De legede
ende af gården.
med penge, som skulle kastes
alle andre steder hen end ned i
pengepungen.
K.W.A (Kids With Attitude)
fandt deres indre hårde New
York frem, og begyndte straks
sammen at pryde både sig selv

Endeligt var der en sprængfarlig
gruppe børn der gjorde deres
bedste for at nå op og finde ud af
om skyerne smager af candyfloss
på hoppepuden, selvom vi i
redaktionen ikke tror at det helt
lykkedes.
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I morgen står den på
vandretur eller
andre vilde
aktiviteter
I morgen er der atter en herlig
dag i vente! De største børn altså Jediskolen, Los Bandidos,
K.W.A., og S.G.U. drager afsted
på eventyr - de skal nemlig på
hike! De skal ud i naturen og
samle mad, bygge bivuakker,
spille spil og alt hvad man ellers
laver når man er på vandretur.
De skal vandre langt, men alle
ved at Slaraffenlejren har
verdens sejeste og stærkeste
børn, så det de selvfølgelig alle
sammen nemt alligevel.
Herhjemme på lejren bliver det
bestemt heller ikke kedeligt! For
efter vi har vinket farvel til de der
skal på hike, begynder en sjov og
herlig derhjemme også for
Detektiverne, Nissebanden,
Håndværkerne og
Rolatorbanden. Vi starter dagen
ud med en Olympiade med
masser af udfordringer og
opgaver af alverdens slags! Efter
vi har brugt alt vores energi på at
kæmpe om sejren i Olympiaden,
skal vi have lækker mad fra
køkkenet. Og efter frokost står
resten af dagen og aftenen på
hygge! Vi vil ikke afsløre hvad vi
skal lave, men vi vil komme med
et lille hint: Der er NOGET der
skal POPPES!
Her fra redaktionen vil vi gerne
ønske hike-grupperne en god tur.
Vi glæder os til at høre om den
når I kommer tilbage!

Ønskeskyen
På fredag skal hele Slaraffenlejren på tur. I år har vi planlagt 4 forskellige
steder, vi skal hen og I har også mulighed for at ønske, hvor vi kan tage
hen.
Vil du gerne på stranden? Vil du gerne ud at fiske? Savner du
Sommerland Sjælland? Smid dine vildeste ønsker til en tur i Ønskeskyen,
der hænger ved indgangen til spisesalen inden tirsdag aften. Hiv bare fat i
en hjælper, hvis du har en god idé.
Her kan du læse mere om to af turene, du kan vælge mellem:
1 - Tivoli
Elsker du candyfloss? Er du den
vildeste adrenalinjunkie? Så skal du
da i Tivoli på fredag! Her er tre gode
grunde til at du skal vælge
Tivolituren:
- Rutsjebaner
- Candyfloss
- Romantisk tur i ballongyngerne

2 - Lasertag og Jensens Bøfhus
Vil du også gerne pløkke en af
hjælperne? Kan du lide mere end en
slags krymmel? Så skal du fatte dit
lasergevær og tage med en tur på
Jensens Bøfhus. Her er tre gode
grunde til at du vælge
Lasertagturen:
- Softice til du revner
- Hardcore soldattræning
- Blær dig med din gun
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At der går rygter om at slikboden åbner i morgen? (Og at de måske har et
lille åbningstilbud!)
At de voksne på Slaraffenlejren i dag har fået selskab af intet mindre end
71 glade lejrbørn? Det er de mægtigt glade for, for det gør lejren 100
millioner milliarder gange bedre! MINDST!
At både en ond julemand fra Nissebanden og en grisk tyveknægt fra
Detektiverne har lavet ballade i dag, og måtte sættes på plads af børnene
(som heldigvis godt ved hvordan man opfører sig ordentligt!)
At Jedi-skolens børn efter hårde prøvelser i dag lærte at man kan
overkomme selv de sværeste opgaver hvis man arbejder sammen?
At Rode fra Rolatorbanden er helt fantastisk i rollen som den gamle kvinde Gerda?
At K.W.A. slet ikke er særligt seje… Det sige SGU i hvert fald!
At køkkenholdet laver helt fantastisk lækker mad. Faktisk måske den allerbedste mad i verden!
Der går endda rygter om, at køkkenholdet er kongelige hofleverandører og laver mad til selveste H.K.H.
Dronning Margrethe?
At Amir og Mohammed fra K.W.A. er sindssygt vilde grafitti-kunstnere? De er faktisk nærmest slet ikke
til at styre når de får en grafitti-dåse i hånden!
At Esben fra detektiverne kan tale flydende fransk?
At Lykke fra Los Bandidos er en en reeeet så vild mexi-mester?
At Detektivernes maskot Filurifaks er den eneste der har den top-hemmelige opskrift på den
fuldstændigt fantastiske Faaborg leverpostej? Og at det er Detektiv-Cecilies livret?
At “Kims Leg” faktisk tilbage i tidernes morgen er opkaldt efter Kim fra køkkenet… Det siger Anna fra
Håndværkerne i hvert fald.
At André fra Nissebanden kan en rigtig god jule-banke-på-joke? Som han har fundet på selv… ved at
høre den på youtube.

Aftenens sjove:
Hvorfor er fisk grimme?
… De er vandskabte.
Hvorfor er katte grimme?
… De er misfarvede.
Ok, vi er ikke særligt sjove – hjælp os og send jeres bedste jokes til postkassen!

Slarafposten
Tirsdag d. 24 Juli 2018 – Ferietillæg

Hike, biograf og
restaurant vel
gennemført
I dag er omtrent 40 børn vendt hjem
fra vandretur ud i naturen. De
kommer hjem til deres venner på
Slaraffenlejren som kan fortælle om
deres vilde aften med restaurant og
biograf.
Redaktionen havde den enorme fornøjelse at
blive inviteret med på jeres tre sjove aktiviteter i
går. Mekke kæmpede en brav kamp for at få sat
biograf op, Heidi var ude på hike og blev farligt
bange for de små frøer og Roald blev grundigt sat
på plads af Banditten Katrine omkring hvordan
man fletter armbånd.
Dagen i går har givet os så meget god energi, at vi
har besluttet at udgive dette ekstra ferietillæg til
Slarafposten. I kan hygge jer med det hen af
eftermiddagen, løse en krydsord eller to, og glem
ikke at se på bagsiden, hvor I kan læse om de nye
Ønskeskyen ture!

Hilsen Popcorns-Mekke, Frøsnapperen Heidi og
Fletsvage Roald.

Dagens sjove
Hvor mange sten gik der til det Runde Tårn?
Ingen, fordi sten kan jo ikke gå.
Gæsten til tjeneren: “Hvad er det for et grimt
billede, i har hængende der?”
Tjeneren: “Det er ikke et billede, hr, det er et
spejl.”
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ØNSKESKYEN
På fredag skal hele Slaraffenlejren på tur. I år har vi planlagt 4
forskellige steder, vi skal hen, og I har også mulighed for at
ønske, hvor vi kan tage hen.
Vil du gerne på stranden? Vil du gerne ud at fiske? Savner du
Sommerland Sjælland? Smid dine vildeste ønsker til en tur i
Ønskeskyen, der hænger ved indgangen til spisesalen. Husk at
gøre det senest tirsdag ved frokost. Hiv bare fat i en hjælper,
hvis du har en god idé.
Her kan du læse mere om turene, du kan vælge mellem:
1 - Tivoli
Elsker du candyfloss? Er du den vildeste
adrenalinjunkie? Så skal du da i Tivoli på fredag!
Her er tre gode grunde til at du skal vælge
Tivolituren:
- Rutsjebaner
- Candyfloss
- Romantisk tur i ballongyngerne

2 - Lasertag og Jensens Bøfhus
Vil du også gerne pløkke en af hjælperne? Kan du lide
mere end en slags krymmel? Så skal du fatte dit
lasergevær og tage med en tur på Jensens Bøfhus. Her
er tre gode grunde til at du vælge Lasertagturen:
- Softice til du revner
- Hardcore soldattræning
- Blær dig med din gun

3 - Experimentarium
Kan du lide at prøve nye ting, udforske verden og
have det sjovt med teknologi? Så skal du med på
Experimentarium. Her er tre grunde til at du skal
vælge Experiementarium:
- Du prøver at lave sjove forsøg
- Du bliver klogere
- Der er vanvittigt mange sjove og anderledes
legeting

4 - Svømmehal og bowling
Kan du lide at vælte kegler med kugler? Er du en
rigtig vandhund? Så skal du med i DGI Byen og spille
bowling og være i svømmehal.
Her er tre grunde til at du skal vælge Svømmehal og
bowling:
- Der er intet federe end at få en strike i bowling
- Der er MEGA fede vipper i svømmehallen
- Du kan også slappe af i det varme bassin

Har du andre idéer?
Så smid dem i Ønskeskyen, før din nabo!

Slarafposten
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Breaking: Tre piger fra
Slaraffenlejren vinder bagedysten

En tur i Dunkelskoven

Lejrens store bagedyst blev i dag afholdt, og
vinderne blev tre piger, der skabte en helt
fantastisk kage – læs avisen for at se hvem!

I morgen går det løs! Vi drager ud i
Dunkelskoven for at hjælpe borgmesteren af
Aggersborg, som de sande eventyrere, vi alle har
gemt i os.

I felten / 3

Hvad sker der på lejren / 4

Hjemme fra hike,
klar til sjov
Vi rapporterer i dag om røverier,
interviews og ønskeskyer
Hurra! I dag vendte alle de skønne hike-børn og
hjælpere hjem fra hike, og lejren er nu igen
FYLDT med fabelagtige feriebørn! Nu er der igen
fuldt hus og fyldt med liv og latter (og en lille
smule fis og ballade). Her på redaktionen er vi
smadder glade for at I alle er tilbage!
I dag så vi mange sjove aktiviteter, og vil her i
dagens udgave berette om disse.
Kærlig hilsen,
Umulig-at-finde Roald, snik-snak-Mekke og BigBoss Heidi.

P.S. Der cirkulerer lige nu rygter blandt de mere
utroværdige børn om, at redaktør Roald skulle
have slået en kæmpe prut i nogle af ungernes
bivuak i går. Dette er naturligvis ikke sandt, og
redaktionen tager skarpt afstand fra denne slags
spredning af rygter og fake news.

Postkassen
Redaktionen har i dag modtaget hele to breve
i postkassen. Det første af brevene indeholdt
følgende spørgsmål:
-Hvor mange kærester har Simon?
Svar:
Redaktionen gør opmærksom på, at der
blandt de voksne findes ikke mindre end tre
Simon’er. Derfor har det været en smule svært
at svare på spørgsmålet. Ikke desto mindre
kan vi fortælle, at de tilsammen har sig fire
kærester + en lejrkæreste.
Det andet brev indeholdt følgende fine
tegning, tegnet af Celine, Anne og Anna.
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Bagedyst, affald og
guns
Nu hvor vi igen er mange, har vi
også lavet mange ting! Vi har
blandt andet lavet drama-lege i
hallen med de søde gæster,
Emma og Nynne, hvor der blev
varmet op med en mystisk leg
som hed “Ic-Ih-Ban(g)”.
Det så vildt sjovt ud, men det gik
til sidst så hurtigt, at avisens
udsendte rapporter, Mekke, blev
helt rundforvirret!
I mellemtiden blev der i
spisesalen snasket og smasket
igennem i Den Store Bagedyst,
hvor der skulle laves lagkager
med bind for øjnene. Holdene
kæmpede om kap med hinanden,
og til sidst blev lagkagemesterværkerne bedømt af den knivskarpe gæstedommer: Jerry! Læs
alt om dysten i avisens reportage
herfra. Og så har flere dygtige
hjælpere har i dag taget eksamen
i “hår-snoninger”, og er bestået
med bravour. Så nu har vi
simpelthen en hel bunke af
hårsnonings-eksperter på lejren!
Men vi har ikke kun uddannet
børn i dag. Vi har nemlig også
sendt en flok børn afsted på tur
til en genbrugsplads, hvor de er
blevet eksperter i, hvordan man
sorterer affald. Og det er rigtigt
godt, for der er - på bekostning af
Holbeks nattesøvn - set flere
eksempler på, at de voksne
hjælpere ikke altid kan finde ud
af det der med korrekt affaldssortering.
F.eks. har vi her på redaktionen
fået meldinger om, at de voksne
har smidt madaffald i
skraldespanden med det store

skilt hvorpå der står “INGEN
MADAFFALD!”.
Her på redaktionen håber vi, at
vores nye børneeksperter kan
hjælpe os med at lære det. Og så
er der jo i dag blevet åbnet for
den store våbenfabrik, hvor der
er blevet masseproduceret
maskingeværer til børnene. Det
er nemlig sådan noget vi gør på
ferielejr.

Bragende solskin
Og har I lige tjekket
temperaturen i dag? Der har
simpelthen været næsten 30
grader varmt! Så efter en lang
dag i den bagende hedebølge var
der altså alvorligt brug for
nedkøling! Og som alle ved, så
findes der ingen bedre måde at
køle ned på, end en stor, våd
vandkrig. Så også i dag blev der
plasket, sjasket og kastet med
vand til højre og venstre, indtil
alle de deltagende børn var
blevet vask… øh, nedkølet! Efter
aftensmaden gik det
overraskende roligt for sig i
Mikkels og Niels’ våbenhjørne.
Her blev der skudt til måls efter
danskvandsdåser, og det viste sig
at slaraf-børnene er de fødte
skarpskytter.
I det mere stille hjørne blev der
til gengæld hygget maks igennem
med wellness, så her er børnene
blevet rigtigt godt vask… øh,
afslappet. Så efter en lang,
lækker dag, var der plads til både
action og afslapning.
Og nu vi snakker om action: Her
på redaktionen har vi simpelthen
overværet et røverriforsøg i

slikbutikken med de nylavede
våben! Vi bringer her et billede af
de formodede forbrydere:

Heldigvis er de russiskslovakiske damer i slikboden
nogle hårde nysere, så de smed
brysterne på nakken og fandt
næverne frem, og tog kampen op
mod forbryderne. Og efter
ordene “Jeg er fra Rusland. Den
der pistol, den’ ingenting for
mig!”, blev forbryderne bange for
de jernhårde gangster-babes, og
de flygtede ud af butikken!
Ja, der er aldrig en kedelig dag
på Slaraffenlejr!
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tBreaking: Tre piger
fra Slaraffenlejren
vinder bagedysten
Efter en hård og sej konkurrence
kunne Dina og Nikoline fra
håndværkerne, samt Natasha fra
Nissebanden kalde sig for
VINDERE AF BAGEDYSTEN PÅ
SLARAFFENLEJREN. De
fortæller, hvordan Dina med
bind for øjnene - selvfølgelig
guidet af Nikoline og Natasha fik lavet en en lækker lagkage,
der bestod af flødeskum, grøn
creme og selvfølgelig bunde.
Jerry var dommer, og gav dem
ikke kun æren, men også retten
til at blære sig i 1,5 TIME!! Det
blev dog forlænget med mere tid,
da de var ved at løbe tør - og til
sidst gav Jerry dem bare lov til at
blære sig resten af lejren.

Voxpop
Mekke har været ude i felten med sin flashy guldmikrofon for at
fange nogle børn på legepladsen, og forhøre sig om, hvad de ville
gøre hvis de var i lejrledelsen!
Vox 1 (Malene, Line, Nikoline)
Hvis I kunne være lejrledere for en dag,
hvad ville I så bestemme?
Hvis vi bestemte, så skulle alle børnene have lov til at være oppe til
klokken 22:00 hver dag, og vi skulle aldrig have sko på! (Pigerne
siger dog meget tydeligt, at man helt sikkert SKAL have tøj på). Vi
skulle også have flere penge til slik, lave sjove aktiviteter hele tiden,
og have lov til at gå bagved de usynlige grænser. Og så skulle vi
have en masse trampoliner, og bygge et kæææmpe vandland!
… Og så skulle drengene flyttes laaangt væk når vi skulle sove - helt
over i en anden bygning!
Vox 2 (Alexander, Viktor, Mariyam, Mjad)
Hvis I kunne være lejrledere for en dag,
hvad ville I så bestemme?
Så skulle vi i Tivoli! Og Bakken! Og måske også Sommerland. Men
helt sikkert Tivoli! Flere gange! Og hvis vi var lejrledelse, så ville vi
bestemme, at man selv måtte vælge, hvem man ville sove på
værelse med, og hvem man ville spise sammen med. Og vi skulle
have burger til aftensmad, og også noget arabisk med. Og vi skulle
have meget kage! Faktisk, så skulle børnene bestemme alt, hvad
der skulle ske, og de voksne skulle være deres tjenere hele dagen,
hvis vi var lejrledelse.
Er der andet I vil tilføje?
Viktor: Ja. At det her er en god lejr.
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Frasortering fra Ønskeskyen

Rollespil i Dunkelskoven

Hurraaa! Så er alle ønskerne fra Ønskeskyen talt
op, og de smukke ønske-engle har arbejdet med
237 km/t for at få opfyldt ønsker, og der er nu
planlagt EKSTRA TURE ud af huset på fredag.
Her på redaktionen er vi så spændte, at vi næsten
ikke kan sidde stille! Der er kommet rigtigt mange
rigtigt gode ønsker, og der er blevet udvalgt nogle
særlige ønsker, som nu vil gå i opfyldelse.

I MORGEN GÅR DET LØS! Vi drager ud i
Dunkelskoven for at hjælpe borgmesteren af
Aggersborg, som de sande eventyrere, vi alle har
gemt i os.

… Men der er også en del ønsker, som vores
smukke ønske-engle har måttet frasortere. Nogle
af dem, fordi de krævede for meget (englene har
en rigtig dyr timeløn), og andre fordi de var på en
tur hjem til Holbek. Der er kommet rigtigt mange
gode idéer til ture, og selvom det er ærgerligt, at vi
ikke kan tage afsted på dem alle, tør vi godt love,
at de ture som englene har sat sammen bliver
fantastisk sjove! Englene har herunder samlet en
liste over de vildeste, sjoveste, skøreste og mest
ønskede forslag fra Ønskeskyen:
Englenes liste over ting vi ikke skal:
• Lalandia
• USA
• Jetski
• Tur i sportsbiler
• kampsportstræning
• Hardball
• Bungeejump
• Løves legeland
• Skydebane
• Julemandsbutikken i Holme Olstrup
• Lil pump
• Bordtennisklub
• Fodboldklub
• Stå på skøjter
Englenes liste over ting vi virkelig ikke
skal:
• Hjem til Holbek

Her på redaktionen glæder vi os som små børn,
der venter på, at det bliver tid til Disney Sjov
fredag aften - og det er jo ret meget. Men vi er også
lidt nervøse - hvad sker der nu med lejren resten
af ugen, hvis I ikke får nok diamanter til at
bekæmpe Be’elzebub??? åh nej.. det tør vi faktisk
slet ikke at tænke på. Vi tænker positive tanker.
Selvfølgelig kan I seje børn klare det!

Meeeen har I fundet ud af, hvem I skal være i
morgen? Det skal man jo nemlig helt selv finde
på! Her på redaktionen overvejer vi at være
Elverpigen Elvira(Mekke), Trolden Troels(Roald)
og den talende høne, Helga (Heidi). Det kan dog
nå at ændre sig. Kan I finde på noget mere kreativt
og eventyrligt selv?
Til et godt rollespils-eventyr hører våben og
udklædning. Begge ting skal I lave sammen med
jeres nye eventyr-gruppe i morgen formiddag.
Efter frokost i morgen går vi mod Aggersborg, klar
til kamp!
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- At rygtet om, at køkkenet laver mad til Kongehuset faktisk er sandt? For Christian fra køkkenet
har faktisk for ganske nyligt lavet mad til selveste kronprinsen! Her på redaktionen er vi meget
stolte af, at vores insider-tip var sandt - du hørte det her først!
- At Mohammed fra K.W.A formåede af have 14 mariekiks i munden på en gang!!
- At køkkenet elsker, når der er børn, som gerne vil være med og hjælpe til med maden? Man kan
bare spørge en voksen, hvis man gerne vil være med. Og det er sjovt, for de er nemlig rigtig
søde i køkkenet!
- At Amani fra Jediskolen er helt fantastisk til at bygge højhuse af kort?
- At Line fra detektiverne i går drak hele 23 KOPPER vand, hvorfor hun nu næste kun består af
vand.. og selvfølgelig en lille smule slik.
- At Solen gemte sig mandag formiddag, da det meningen at vi ville lave vandkrig? Men heldigvis
tog vi stor revanche, da solen kom frem fra sit skjul senere på dagen: Vi havde en vaskeægte
vandkrig!
- At det er næsten helt umuligt at lave popcorn på Slaraffenlejren (sådan ca. 93 procent umuligt
faktisk). Der var stor panik i køkkenet, da Slarafbiografen ikke havde nogle popcorn! Men med
stor assistance fra køkkenet fik Shahzeb reddet dagen og poppet popcorn til den store
guldmedalje.
- At hjælper Christian troede, han havde den bedste vits til Slarafposten.. Det var så desværre bare
den samme vits, som stod på infotavlen HELE dagen i går. Bedre held
næste gang.
- At når Bjørlie / Mads lige er stået op med morgenhår og er
morgengnaven, så ligner han dæmonen Be’elzebub?
- At Sophie C. efterlyser det barn, der skrev et meget sødt brev
til hende, hvor der stod ”Du er en sej postpige. Tak for at du gad
at lytte til mig”?

Slarafposten
Torsdag d. 26 Juli 2018

Be’elzebub
Besejret!

Be’elzebub besejret
De tapre eventyrere fra Slaraffenlejren begav sig i går ud i Dunkelskoven for at samle
diamanter til at hidkalde Ærkeenglen Gabriel til at besejre dæmonen Be’elzebub.
Efter at have brugt formiddagen på at forberede alle deres kofter, faner og våben begav de unge
eventyrere sig afsted fra lejren og tog til Aggersborg. Herfra tog de modigt ud og gennemførte alle
mulige slags eventyr. Sir Løns sværd blev fundet, elverens kniv blev hentet fra orken, den imperiale
soldat blev kureret, den lille piges bamse reddet, trolden banket og spøgelses bortdrevet, og
slutteligt har Aggerborg fået to nye seje hold af riddere!
Vi bringer her en fotoreportage om eventyret.
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Billeder fra Dunkelskoven
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Slarafposten d. 26 Juli 2018

Slarafposten
Torsdag d. 26 Juli 2018

Huler, fastelavn og meditation

Astro-Hanne forudser fremtiden

Listen over fede aktiviteter vil ingen ende tage i
dag. Imellem ultimativ afslapning i haven og
skattejagt med fart på, har vi i redaktionen ikke
haft et sekund til at kede os i dag.

Nogle af os skal ud og bade og bowle – andre
skal spille laser-tag eller på stranden. Læs om
din aktivitet på side 3!

Dagen i dag / 2

Spas og sjov / 3

Sukker, sukker sukker..
Det må vist være dagens nøgleord. Der blev
nemlig lavet slikforårsruller i formiddags,
sukkerfyldte flotte muffins til eftermiddag og
henad aftenen blev der vist ikke sparet på
sodavanden - gjorde der vel?
Et stort tak skal lyde til de børn, som hjalp til
med at arrangere en børnefest. I er altså bare så
seje! Og Hawaii-tema er jo altid et hit!
Apropos sukker... så har ikke EN men hele TO
sukkersøde voksne jo fødselsdag i dag. Nemlig
hjælper-Anna og Luffe fra køkkenet. Vi ønsker
dem kæmpe stort tillykke! Vi har her på
redaktionen gættet på, at de tilsammen bliver 38
år - hvad tror i?
Okay.. vi er ramt af sukkerchok efter den vilde
fest, så her er en fun-fact om Hawaii:
På hawaiiiansk kun findes 12 bogstaver - nemlig
A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P and W.
PEACE OUT!

Postkassen
Brev fra fiduserne;
Vi har her på redaktionen modtaget royalt brev fra
Kongehuset på vegne af H.K.H Dronning
Margrethe og H.K.H. Prins Henrik, der jo som
bekendt leder efter et nyt kongeslot. De har vist
interesse for børnehuset her på lejren, men efter
flere besøg er de meget skeptiske: Der er
simpelthen for ulækkert! De uddyber derfor, hvad
de søger efter i deres nye royale bolig:
- Der skal være RENT!
- Gulvet skal være fejet og fri for slik og rod, så
der kan være plads til H.K.H. Dronning
Margrethes walk-in closet. Margrethe ejer nemlig
hele 4000 par sko, og 200 forskellige slags kroner.
- Der skal være luftet ud og lækkert, så der ikke
lugter af gamle sure sokker og svedige
underhylere og gamle prutter! (Dronningen fik
næsten kvalme under seneste besøg!)
- Der skal være ryddet op på gulvet og ikke ligge
kæmpe bunker af støv. H.K.H. Prins Henrik har
nemlig en meget sart og forkælet gravhund, som
ikke kan fordrage støv.
H.K.H. Dronning Margrethe kommenterer
desuden, at hun ikke lide de mange bøller i
nabolaget. Hun siger: “Yf! Der er altid en hel
bunke af børn der følger efter os og er nogle
rigtige beskidte bisser!”
“Yf. De rører ved min dyre Chanel kjole, med
deres beskidte fedtede slikfingre. Yf. Jeg vil ikke
ha’ det!”. Prins Henrik kommenterer… Ikke så
meget. Han drikker faktisk bare en masse af sin
vin og kommer med uforståelig fransk mumlen i
bedste Adolph-stil.
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Glidebanen til
talentshow, piratskatte og Hawaii
Dagen i dag har igen været fyldt
af masser af skønne aktiviteter.
Efter morgenmaden blev der
leget fastelavn til den store
guldmedalje, og der blev bygget
huler i skoven. Derudover var
der mulighed for at lade op efter
den lange dag i går med
meditation omme i baghaven og så blev der lavet forårsruller men ikke almindelige
forårsruller - det var nemlig den
slags, som var fyldt med slik!

Hen af eftermiddagen blev
spejdet efter talenter og pyntet
muffins. Derudover var der
skattejagt, forhindringsløb OG
glidebane - I er jo som batterier,
der aldrig løber tør for energi ;)

Efter godt gang i den blev der sat
charme-musik på anlægget, for
nu skulle vi altså gøre os klar til
børnefesten og mange børn
nåede forbi dulleboden og
barbershoppen og hold da op,

hvor blev i altså bare flotte at se
på.

Inden børnefesten med hawaii
tema kunne gå i gang skulle der
ske noget meget vigtigt. Vi skulle
nemlig se præcis, hvor mange
talenter der er her
Slaraffenlejren - og hold da op,
hvor er vi imponerede her på
redaktionen over talenter lige fra
hula-hop-ringe over dans til rap
og comedy. Dommerne synes at
alle var monster-gode og gav
dem alle 20 – så stort tillykke
herfra!
Redaktionen takker for en dejlig
aften – I var flotte og de voksne
var fjollede, er I ikke enige?
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Astro-Hanne
forudser
fremtiden
Vi har igen i år ringet til AstroHanne og før vi nåede at
præsentere os selv udbrød hun:
Jeg fornemmer i skal på fem
fantastiske ture i morgen!
HVORDAN KAN HUN VIDE
DET?? Vi er meget imponerede
over hendes special-skills og har
derfor spurgt om hun kan
fortælle mere om, hvad der
kommer til at ske på de
forskellige ture.

Lasertag/Jensens

DGI-byen

Jeg kan mærke, at nogen med
“a” i deres navn kommer til at
styre spillet for hårdt i morgen!
Den her person er så vild til
lasertag, man må være 3 af
gangen for at have en chance! Og
at der er en som vil komme til at
løbe helt forvirret rundt og ikke
vide hvad han laver… Jeg kan
mærker at han hedder…
Philoctetes…. Phillette… Phil…
Phillip! Han hedder Phillip!
Og så kan jeg også fornemme, at
der er mindst to maver der vil
være så fyldte, at de er lige ved at
revne!

Jeg fornemmer, at der vil blive
lavet 42 hovedspring, 332
dykkeøvelser og 2 maveplaskere.
En af maveplaskerne vil blive
lavet af en der hedder “Esben”.
Der vil også blive lavet 492
strikes!... Men kun omkring 5 af
dem vil blive lavet af jer. Jeg vil
også sende en anbefaling til en
der hedder “Jeppe” fra mine
astro-guder: Du må nok hellere
spille med bander på, min ven.
Bowling er ikke lige dit speciale.

Strandtur

Tivoli
Jeg fornemmer hæsblæsende
actionture og noget med en eller
anden “Dæmon”. Jeg kan
fornemme, at I også for nylig har
været i kontakt med en anden
dæmon… Jeg kan mærke, at den
hed noget i stil med… Bølle’bob?
Men det her er en helt anden
slags dæmon. En mekanisk slags!
Og så kan jeg med 110% garanti
forudse at en der hedder Peter
bliver så bange, at han har brug
for at blive holdt i hånden.

Uuuh. Stranden. Jeg fornemmer
bølger, brus, sol og lækkerlækker-lækkerhed! Mit indre øje
advarer mig dog også om, at
NOGEN skal passe rigtigt meget
på måger denne dag, for hvis
denne person kigger ondt på en
måge, så vil mågen forsøge at
slippe en ordentligt fugleklat på
dem!
Det lyder temmeligt ulækkert.
Jeg kan mærke at der er ca. 78 %
chance for at denne klat ville
lande på en der hedder Simon.

Vi har modtaget denne meget flotte tegning - vi ville
kalde det en kærlighedserklæring til Slaraffenlejren fra Natasha fra Nissebanden. Vi er ellevilde med den
og takker mange gange for den.

Shopping/restaurant
Uuuuha. Jeg ser dollars, dollars,
dollars flyve til højre og venstre,
når jeg tænker på denne tur!
Spil, tøj, en pony… Der vil blive
købt alverdens ting, og kigget på
endnu flere. Jeg kan se med mit
indre øje, at en voksen som
starter med “B” vil blive helt
forelsket i en flot kjole i et
vindue, men ikke tør at
indrømme det.
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At Nick og Simon blev slået med 19 kort i kortspil af Rahma?
At alle børn har fået opfyldt deres første eller andet ønske til Ønskeskyen i morgen?
At Simon L. viste, at han ikke kan finde ud af at bruge spyd til rollespillet i går?

… og at det muligvis er derfor at han måtte strege sit ‘Måske’ ud i

Kærlighedsekspressen og ændre det til et ja?

At Amir nær blev besejret af Slaraffenlejrens nye monster… nemlig den flyvende
pavillon?
At Slaraffenlejrens kiosk har fået nye ejere? - De er vist nogle ret så hårde typer, dem der har overtaget.
At børn på Slaraffenlejren har ret meget talent?
At vi i morgen har endnu en fødselar - nemlig Mikkel O. fra K.W.A. Husk at sige tillykke så snart du ser ham :)
At Michelle fra nissebanden har fået lavet intet mindre end 26 ARMBÅND i dag.
At køkkenholdet godt kan lide at give massage?
At solcreme er vigtigt; både fordi man ikke bliver solbrændt og fordi det starter med bogstavet "s". Bogstavet "s"
er et meget vigtigt bogstav, fordi navnet "Simon" også starter med bogstavet "s". Samtidig er Simon (den rigtige)
jo lejrens smukkeste fyr og det starter jo også med s.. jeg kunne blive ved. - Siger Simon
At Marcus fra Los Bandidos har fundet på en ny hofret – nemlig filur is med sauce! Mums?!?

Slarafposten
Fredag d. 27 Juli 2018

Sladder, sladder, sladder…
Redaktionen dykker ned i alle de mest
morsomme eller hyggelige episoder der har
udspillet sig i løbet af dagen.
Har du hørt at? / 2

Postkassen
Redaktionen har modtaget et anonymt
spørgsmål:
”Hvad kan man gøre for bedst at huske
Slaraffenlejren og alt det sjove der er sket?”

Grønfolk invaderer
Slaraffenlejren

Til det har vi samlet 5 gode råd, som vi bringer
her:

I dag er i alle kommet hjem fra jeres
forskellige ture ud i landet iført jeres seje
grønne Slaraffenlejr-T-shirts.

- Når du kommer hjem kan du skrive i din
dagbog om alle de gode oplevelser,

Nøj nogle fede ture I har været på i dag.
Stranden, laser-tag, svømning, bowling, Tivoli,
softice, shopping… Og selv om at I har været
forskellige steder henne, så har I alle lignet
hinanden i dag, i jeres heftigt farvede T-shirts.

- Få de andre i din gruppe til at skrive deres
navne på din grønne T-shirt,

- Du kan også tegne en tegning af hvad du har
lavet her på lejren,
- Giv ekstra lange krammere i morgen når vi
siger farvel,

Redaktionen har lagt mærke til at mange af jer
har skrevet hinandens navne på jeres trøjer, og
synes at det er en helt vildt hyggelig ting at gøre –
bliv ved med det!

- Finde billeder og alle udgaver af Slaraffenposten på Slaraffenlejrens hjemmeside. Du kan
enten bare læse og se det, eller klippe
billederne ud og lave en lille kollage (kære
voksen, forklar lige dét ord)

Blandt de voksne har vi tit skrevet vores navne på
hinandens skosåler, men vi her i Redaktionen
kan sagtens se at jeres løsning her er langt bedre!

Så kære anonyme Slaraf, vi håber at du kan
bruge de ovenstående råd til at huske den gode
tid vi har haft her!

Dette er den sidste aften på lejren, og derfor vil vi
gerne fra Redaktionen sige mange tak for en god
lejr.
Tak fordi I gad at læse vores avis, vi har haft det
rigtig sjovt med at lave den til jer!
☮ PEACE OUT ☮
Vandhunden Heidi, Topscorer-Mekke og
Losseplads-Roald
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At Lojain er frygtløs når det kommer til at prøve forlystelser i Tivoli? Mere
frygtløs end den hjælper Anne som var noget svimmel efter en tur i Aquila
mens Lojain bare var klar på den næste forlystelse.
Kontrolløren i Tivoli spurgte hjælper Amanda om hun var over 14 da de
skulle prøve en forlystelse?
At flere af børnene på DGI-turen turde at springe fra 5-meter vippen for
første gang, mens at hjælper Esben ikke turde?
At Josef fra SGU var med til at lave alt kødet til den lækre tre-middags ret
vi fik at spise før festen i går?
At hjælper Emilie (SGU) var forbi barbershoppen i går for at få fjernet sine skægstubbe? Så var hun klar
til Fest!
At I får en kortere udgave af avisen med hjem i morgen, hvor der også står hvor I kan finde alle de andre
udgaver af lejravisen der er udkommer resten af ugen?
At Mikkel A. blev så optaget af laser-tag at han helt glemte at han ikke var en rigtig rum-soldat?
At hjælper Christian i dag har lært at baderinge faktisk kan blive for små?
At hold 4 åbenbart var for seje på laser-tag banen i dag, og vandt næsten alting…. Liiiige indtil den sidste
kamp, hvor det var de voksne mod børnene, og de voksne gav den fuld gas, og jordede selv hold 4. RIP
hold 4.
At det nye udtryk på lejren åbenbart er ’RIP’ - som vidst betyder ’Rest In Peace’, men her bliver det sagt
på godt dansk, ligesom i Rip, Rap og Rup.
At kartoffelmosen forsvandt nærmest før den var blevet sat på bordet til aftensmaden i dag – men
børnene havde jo også lagt en god bund af softice og pomfritter i løbet af dagen.
At De Kongelige Fiduser tilsyneladende helt har opgivet at flytte ind i Børnehuset, hvorfor en gruppe
børn i dag har jagtet efter dem på Frederiksborg Slotssø?
At det der blev shoppet mest af i dag var slim og softice?
At det viser sig at Hillerød nok er det nye New York når det gælder shopping – særligt rollespilsforretningen hvor Kristian købte en mega fed daggert?
At nu er vi alle trætte, og det er på tide at drømme sødt om alt hvad der er sket denne uge?

Tak for i år!

SLARAFPOSTEN 2018
Fredag 27. Juli 2018

Lejrledelsen siger tak for i år!
I år har Slaraffenlejren haft glæden af at have
71 dejlige børn fra Odsherred og Nordsjælland
med på ferielejr i Ungdommens Røde Kors-regi.
Ca. 50 frivillige hjælpere har i en uge givet alt
hvad de har, for at give ungerne en
oplevelsesrig og uforglemmelig
sommerferieoplevelse, som de vil huske i mange
år fremover. Lejren køres 100 procent på
frivillige kræfter, og trods et stramt budget er det
lykkedes at skrue et fantastisk program
sammen. Det kan du læse om på de næste
sider. Vi glæder os til at gøre det hele igen
næste år!
Kærlig hilsen
Friia, Ida, Trine og Michael
Søndag: Ankomst
Børnene ankom og blev delt ind i grupperne:
Nissebanden, Detektiverne, Rolatorbanden,
Håndværkerne, Jedi-skolen, Los Bandidos, SGU.
og KWA. Børnene blev fordelt i
sovehuset, og fik en rundvisning med deres
nye gruppe. Straks efter første samling gik
aktiviteterne i gang og de forskellige hold gik i
gang med deres holdaktiviteter.
Endeligt blev dagen sluttet af med boldspil,
hoppeborg og fællessang, før alle børnene blev lagt
i seng.
Mandag: Hike og hjemmehygge
Mandag morgen startede alle børnene med at lave
aktiviteter sammen, men efter frokost blev de delt
op. De større af børnene tog afsted på vandretur ud
i skoven, hvor der blev lavet madpandekager,
sunget sang og så sovet i bivuakker som børnene
selv byggede.
Og mens de store var ude og nyde naturen afholdt
de mindre børne-OL derhjemme, og efter af have
dystet i en masse sjove opgaver og have brugt
dagen i den varme sol, sluttede de dagen af med en
omgang dejligt nedkølende vandplaskeri. Aftenen
blev sluttet af med hjemmebiograf og popcorn.

Dette er et sammendrag af ugens begivenheder. Du kan finde de daglige udgivelser af avisen på:
www.slaraffenlejr.dk

Tirsdag: Hjemkomst og hygge
Mens de små stadig havde lejren for sig selv, blev
der afholdt Den Store Bagedyst, sendt breve til
pennevennerne og lavet gipsmasker.
Efter at de store var kommet hjem, havde fået et
bad, og var kommet sig over alle indtrykkene fra
naturen, blev der sat gang i en større række
fællesaktiviteter: En gruppe af børnene kom ud og
fik den store rundvisning på Genbrugscenter Nord,
andre lavede skuespil, vandkamp, wellness eller
skød til måls med luftbøsse. Og selvfølgeligt var
der også lige tid til at knytte et armbånd eller få
lavet en hårdut under vejs.

Torsdag
I dag startede vi stille ud med meditation i haven,
hulebygning i skoven og master-chef arrangement i
køkkenet, for så efter frokost at starte op i
barbershoppen og dulleboden. Børnene skulle
nemlig om aftenenil Hawaii-fest, som de selv
havde arrangeret, om aftenen, og de skulle
selvfølgeligt alle se brand-godt ud. Køkkenet
kokkererede selvfølgeligt den store suppe-steg-ogis-middag, med michelin-grøntsagssuppe, højreb
og pind-is til festen, der blev skudt af med lejrens
helt eget talent-show, hvor børnene selvfølgeligt
brillerede.

Onsdag: Liverollespil i skoven
Lige efter morgenmaden blev ungerne delt ind i
mindre eventyrer-grupper. Og så gik de ellers
straks i gang med at klippe kostumer og lave
rollespils-våben. Efter frokost drog vi i samlet flok
ud i ”Dunkelskoven” hvor borgmesteren af
”Aggersborg” ventede på os, fordi han håbede at
vi sammen kunne besejre den farlige dæmon
Be’elzebub. Derfor måtte børnene samarbejde i
deres grupper om at løse en masse forskellige
eventyr i skoven, sammen med 15 seje
professionelle rollespillere, alt imens at den onde
Be’elzebub luskede rundt i skoven.
Da vi endelig var kommet hjem til lejren og havde
fået aftensmad, havde børnene klaret så mange
opgaver at der kunne hidkaldes en god engel til at
besejre dæmonen, hvilket foregik på boldbanen
midt på skolen, til stor begejstring for alle
involverede.

Fredag: Ønskeskyen
I år introducerede vi et koncept vi kalder for
Ønskeskyen. Det går ud på at børnene i løbet af
ugen kan ønske hvad de godt kunne tænke sig at
lave i løbet af fredagens ude-af-huset aktivitet, og
dette resulterede i en Tivoli-tur, bowling og
svømning i DGI-byen, laser-tag og softice, en
strandtur, og endeligt shopping i Hillerød.
Tak for en rigtig god uge!
Dette er et sammendrag af ugens begivenheder. Du kan finde de daglige udgivelser af avisen på:
www.slaraffenlejr.dk

