
Slaraffen-nyt
Lejravisen om dig og dine venner!

Kender du hjælper-Anders? 
Ham den høje med det sjove 
hår, der bor i telt-lejren? Så ved 
du også, at han er rigtig glad for 
militær og god til at overleve i 
naturen på egen hånd.

Hvad skal vi 
lave i morgen?
Nu skal alle have en god nats 
søvn, så vi er klar på i morgen 
- og du kan godt begynde at 
glæde dig!
 I morgen løftes sløret 
nemlig for, hvad årets sjove 
tema skal være. Og så skal de 
tre store grupper ud på en heik, 
hvor de bl.a. skal lære at lave 
militær-feltrationer. Tilbage i 
lejren bliver der holdt fastelavn 
og slået katten af tønden!

I dag ankom alle de dejlige 
slaraffenunger til lejren. De 
store børn fik at vide, at de i år 
skal sove i teltlejr - både dren-
ge OG piger! Og så skal nogle 
af hjælperne endda også sove i 
telte. I år er grupperne delt ind 
i: Fartbøllerne, The Rangers, 
Space Invaders, Lydpotterne, 
Traktor Finn, De Glade Ge-

parder, Spøgelsesbilisterne og 
Piratkopierne.
 Da alle havde fået de-
res soveplads, skulle vi rundt 
på grunden og se, hvor langt 
vi måtte gå. Og SÅ gik vi ellers 
igang med at hygge! Nogle 
spillede fodbold, andre spillede 
høvdingebold, og nogle lavede 
perler i teltlejren.

Der var også nogle, der knyt-
tede hår eller tegnede i haven, 
mens andre lå på madrasser og 
slappede af.
Da vi havde fået lækker gum-
bo-kylling til aftensmad, skulle 
vi op til bålet, hvor vi lavede 
snobrød og synge sange! Nogle 
snobrød blev helt sorte, men de 
smagte alligevel lækkert :-) 

Men! Vidste du, at det skyldes, 
at Anders er vokset op i en 
jungle SAMMMEN MED ULVE?! 
Jo, den er god nok! Ligesom i 
Junglebogen! Prøv bare at hyle 
til ham, næste gang du ser ham.
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Kan du gætte hvilken hjælper, 
der …

1. Elsker røde vingummibamser
2. Giver de bedste kram i verden
3. Engang har slået verdensre-

Hvad er lejravi-
sen for noget?
Lejr-Avisen udkommer hver 
dag, mens vi er på lejr. Her skri-
ver vi om alt, hvad du har lavet 
sammen med dine venner. Vi 
skriver også, hvad der skal ske i 
morgen, og i ”QUIZ QUIZ QUIZ” 
tester vi, om du har hovedet 
rigtigt skruet på. Hvis du gerne 
vil med i avisen, skal du hive fat 
i hjælper-Charlotte eller hjæl-
per-Kirsten. God læselyst!

Hvad har du lavet i dag?
Jeg har lært sygeplejerske-Mie 
et gammelt spil med snore. Jeg 
laver figurer med snor mellem 
mine fingre. Jeg kan lave højhus 
og vugge og konvolut, stryge-
bræt og flag og lygte.

Det har jeg lært af nogle piger 
fra min skole.

Ellers har jeg kastet bold med 
Kim.

korden i verdens længste sno-
brød
4. Er KÆMPE Justin Bieber-fan

Læs svarene (bagfra) her:
neffets, esmom, netrom, nomis
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OLIVER P, 13 år ZOLIN, 8 år SOFIE R, 10 år
Hvad har du lavet i dag?
Vi har leget tyve.

Så stjal vi alle muliges ting. For 
eksempel hatte, solcreme, en fla-
ske og solbriller. Men dem, vi tog 
det fra, tog det tilbage!

Jeg legede også bus og blev truk-
ket rundt i en trækvogn.

Hvad har du lavet i dag?
Jeg har lavet vejrmøller og flik-
flak sammen med voksen-Mik-
kel og voksen-Emilie.

Jeg har også spillet badminton 
med Mikkel, hvor vi fik 16 slag 
i streg.

Og så har jeg spillet vildkat-spil 
med de voksne. Jeg vandt!



Slaraffen-nyt
Lejravisen om dig og dine venner!

Kender du hjælper-Morten? 
Ham den blege med det røde 
hår, som har lavet verdens 
længste snobrød? Han er rigtig 
flink og god til at løbe hurtigt, 
MEN! Vidste du, at han også har 

Hvad skal vi 
lave i morgen?
I morgen skal vi bygge racerbi-
ler til den kæmpe store finale 
på torsdag, hvor vi allesammen 
skal køre om kap mod hinan-
den! Hvem tror du vinder?
 I morgen bliver der også 
vendt op og ned på årstiderne. 
Selvom det er sommer udenfor, 
skal vi nemlig holde juleaften! 
Og hvem ved; måske har jule-
manden en lille gave til dig og 
dine venner?

I dag startede med rullende 
morgenmad, og bagefter - til 
samling - kom der nogle skøre 
nyhedsoplæsere og fortalte os, 
at vi allesammen var kommet i 
finalen i Grand Prix de Slaraf! 
 Desværre er alle racer-
bilerne gået i stykker! Så inden 
den store finale på torsdag, 
skal alle grupperne have bygget 

de sejeste racerbiler til at banke 
de andre teams med. Jaha!
 Bagefter tog de tre store 
grupper - Piratkopierne, Space 
Invaders og Rangers på hike. Vi 
gik ud til en bålplads, hvor vi la-
vede æbler med kanel, rotteæg 
og snobrød over bålet. Vi gik på 
slagline (at gå på line) mellem 
træerne og prøvede at lave sej 

militærmad. Da vi kom tilbage 
lavede vi en kæmpe vandkamp! 
Der var også nogle, der legede 
krig med rollespilsvåben.
 Hjemme i lejren blev 
der malet kopper og lavet 
fastelavnsris og tønder til den 
store fastelavnsfest for Traktor 
Finn, De Glade Geparder og 
Spøgelsesbilisterne.

virkelig sure tæer?! Og ikke nok 
med det - han slår også nogle 
virkelig klamme prutter. Så sørg 
hellere lige for at holde dig for 
næsen næste gang, du går forbi 
ham. Ellers falder du måske om.
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Spørgsmål:
Hvorfor var blondinen stolt, 
da hun lagde et puslespil på 3 
mdr?

Svar: Der stod 3-5 år på pakken

Hvem er hjæl-
perne på lejren?
Alle de voksne på Slaraffenlej-
ren er her for at have en sjov 
ferie med alle jer unger - de 
voksne er nemlig også på ferie. 
Når de ikke er på lejr, har de et 
almindeligt arbejde. F.eks. er 
lejrleder-Michael arkitekt og 
hjælper-Anna er TV-fotograf. 
Prøv at spørge dine hjælpere, 
hvad de laver, når de ikke er på 
lejr - måske er det det samme, 
du vil være, når du bliver stor.

Hvad har du lavet i dag?
Gået 6 km med mit hold, Ran-
gers. Vi har lavet et kampråb: 
”14, 13, 12, … 3, 2, 1, RANGERS!” 
Men det var meningen, det skulle 
være hemmeligt. Jeg har også 
lavet feltrationsmad som rigtige 
soldater. Det smagte godt!

Hvad vil du gerne være?
Jeg vil være tømrer! Jeg elsker 
at arbejde med træ og har lavet 
mange træting. Det sejeste, jeg 
har bygget, er hegnet og havelå-
gen til vores have. Det tog hele 
fem dage at bygge, og jeg arbej-
dede næsten 24 timer i døgnet.

Spørgsmål:
Hvad sagde troldmanden 
Dumbledore, da han trådte ind i 
butikken?

Svar: Har-I Potter?
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IDA O, 11 årFREDERIK, 12 år
(næsten 13) ANNA LENA, 10 år

Hvad har du lavet i dag?
Gået, men i går lærte jeg at jong-
lere med bolde sammen med 
ham den høje Mads… ellers har 
jeg bare fjollet rundt og leget 
med mine veninder. Mine sol-
briller gik også i stykker, fordi 
Micke og jeg fjollede på vejen op 
i skoven på vores hike. Jeg har 
også lavet rigtig soldatermad, 
det var det sjoveste!
 
Hvad vil du være?
Jeg vil gerne være bondepige, 
fordi jeg elsker alle dyr. Næsten 
alle dyr! Jeg kan ikke lide insek-
ter eller hunde. 

Hvad har du lavet i dag?
Jeg har haft hovedpine. Og så 
har jeg fået en svingtur i fød-
derne af Mads, fordi jeg bedte 
om det. 

Jeg har passet på en tudse som 
Johan fandt. Men så var der 
nogle drenge som trykkede på 
den indtil den ikke kunne holde 
det ud, og så smed de voksne 
den væk for dens egen skyld.

Der har også været fastelavn 
og jeg slog katten af tønden. Jeg 
var lige ved at flække det hele. 
Det var sjovt.
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Slaraffen-nyt
Lejravisen om dig og dine venner!

Kender du hjælper-Steffen, som 
altid går med en flot hat?
Der er to ting, der er rigtig gode 
at vide om Steffen: Den ene er, 
at han har en motorcykel. Den 
anden er, at han er sindssygt 

Hvad skal vi 
lave i morgen?
I morgen rykker vi videre nord-
på i vores kulinariske (spørg, 
hvis du ikke ved, hvad det 
betyder!) rejse op gennem USA. 
Vi skal også have bygget rigtig 
meget på vores biler, for det er 
NÆSTEN sidste chance for at 
få lavet dem færdige inden den 
store finale på torsdag.
Der kommer selvfølgelig også 
en masse aktiviteter, bl.a. en 
fed skattejagt med skattekort.

I dag har vi rigtig fået bygget på 
vores sæbekassebiler. Det var 
meget varmt, men også rigtig 
sjovt. Traktor Finn-gruppen 
har endda fået bygget en ko 
oven i hatten!
 Selvom det har været 
endnu en hed dag, har vi også 
fået lavet masser af andre akti-
viteter. Vi har været på fisketur 

(men fiskene var ikke særlig 
glade for at bide på krogen - det 
var måske ikke så mærkeligt, 
for der var slet ingen orme til 
madding), og så var der også en 
masse, der spillede Capture the 
Flag ude i terrænet.
 Nede i haven blev der 
lavet Beauty and the Beast, og 
det var især de voksne, der blev 

rigtig flotte. Simon blev f.eks. 
smurt ind i barberskum!
 Her til aften har vi været 
helt fjollede og holdt jul - i juli! 
Vi har lavet guirlande-konkur-
rence og pyntet juletræ, og da 
vi havde danset om træet, fik 
alle børn en gave. Der var f.eks. 
Barbie-dukker og fede DVD’er 
og CD’er med Rasmus Seebach.

bange for skumfiduser! Synes 
du, at det lyder mærkeligt? Det 
er det også! Men det skyldes, at 
han engang var lige ved at blive 
kvalt, da han prøvede at spise 
329 skumfiduser på én gang.
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Er du hurtig på aftrækkeren?
- Nævn en by med V!
- Sig et dyr, der har en snude!
- Find på noget, der er rundt!
- Bilmærke med hest som logo?
- Syng en Seebach-sang!

Lejr-avisen
beklager!!!
I går udkom lejravisen med en 
meget stor og alvorlig fejl. Re-
daktionen havde nemlig glemt 
ikke mindre end TO af grupper-
ne, da man nævnte, hvem der 
var med til fastelavn. Det var 
Lydpotterne og Fartbøllerne.
Redaktionen skammer sig me-
get og vil gerne undskylde dybt 
over for de forulempede parter. 
Undskyld!

Hvad har du lavet i dag?
Begge: Vi har gynget og gynget 
og gynget og gynget og gynget. 
Vi skubbede ikke hinanden.

Ann-Sophie: Jeg har fået ma-
ling i hovedet af Bjørn. Han har 
også fodret mig med persille.

Begge: Vi har også ledt efter 
fiduserne, fordi de ikke har 
hængt de der point op inde i 
spisesalen.

Hvad glæder I jer mest til?
Til hvis vi skal i sommerland på 
fredag!

Test! Kan du gætte hvem?
- En lejrleder der godt kan lide 
at klæde sig ud som dame
- En hjælper der bestemmer i 
køkkenet

Svar: leahcim, ettem
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ANN-SOPHIE og IDA SOFIE K, 9 år SAMI, 13 år
Hvad har du lavet i dag?
Jeg har sminket en af de voksne. 
Jeg kan ikke huske, hvad han 
hed. Jeg tror, han hedder Bamse. 
Nå nej, han hedder Bjørn! Men 
det blev ikke pænt, han hav-
de læbestift i hele hovedet og 
masser af palietter. Og så har jeg 
spillet UNO og vundet 2 gange.

Hvordan går det med bilen?
Godt, vi er næsten færdige, den 
skal bare males med prikker, så 
den ligner en gepard.

Det bedste mad på lejren?
Risengrød! Jeg elsker risengrød.

Hvad har du lavet?
Jeg har været på fisketur. Jeg 
fangede en fisk! (Den udsendte 
rapporter tvivler på, om det er 
sandt.) Og så har jeg fået fod-
massage, det var dejligt!

Hvordan går det med bilen?
Det går fint, men vi er ikke helt 
færdige, vi mangler halvdelen 
af den. Det skal ende med at 
blive en sej tank.

Det bedste mad på lejren?
Det var majs og bønner og gril-
let kylling. Jeg elsker bønner, og 
jeg spiste 6 majs!
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Slaraffen-nyt
Lejravisen om dig og dine venner!

Kender du hjælper-Kirsten? 
Hende der malede kopper i 
haven i går? Du tror nok, at hun 
er en helt normal pige, men i 
virkeligheden bærer hun rundt 
på en stor, mørk hemmelighed. 

Hvad skal vi 
lave i morgen?
I morgen bliver den vildeste 
dag i Slaraffenlejrens historie. 
Ikke nok med at vi skal køre 
ræs, vi skal også have afgjort, 
hvem der vinder Grand Prix de 
Slaraf! De forskellige grupper 
skal også lave underholdning 
for de andre, og så kommer der 
en meget, meget stor overra-
skelse, som du godt kan begyn-
de at glæde dig til.......

I dag har alle grupperne fået 
bygget deres mega nice racer-
biler færdige. Traktor Finn var 
så langt med deres bil, at de 
blev sendt ud på en bondegård 
i stedet.
 Netop nu står der bl.a. 
en gepard-bil, en militær-tank 
og en kiste-racer klar nede i 
haven. Vi kan næsten ikke ven-

te med at få afgjort, hvem der 
løber med den eftertragtede før-
steplads ved det store finaleræs 
i morgen! Redaktionen har dog 
fået tip fra en bookmaker, om at 
Fartbøllerne ligger meget lunt i 
svinget med deres letvægts-bil.
 Da bilerne var færdige, 
og frokosten spist, lavede vi en 
kæmpe vandkamp ude i terræ-

net. Nogle har også leget med 
sæbebobler, mens andre har la-
vet trommer og abedans, været 
på skattejagt og bygget drager.
 Om aftenen holdt vi en 
stor børnefødselsdag med lag-
kager, flag og sang, mens andre 
malede med grafitti eller ka-
stede med jonglerbolde. Hvad 
synes I, har været det sjoveste?

Det forholder sig nemlig sådan, 
at Kirstens fødder er endnu 
mere klamme end alle de andre 
hjælperes. De er nemlig lavet 
af porrer! Lægerne har ingen 
forklaring på hvorfor.
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Der er for varmt i mit telt om 
morgenen. Hvad skal jeg gøre? 
Knuz fra den ulykkelige hjælper

Kims svar:
Kære ulykkelige hjælper. Jeg 
forstår dit problem. Jeg ligger 
selv ved siden af dig i teltet. Jeg 

Kim har fået en brevkasse!

Hvad har du lavet i dag?
Jeg har spillet Vildkatten mod 
voksen-Trine og Emilie. Jeg 
vandt med 40, og Trine havde 
kun 29. Jeg er god til at huske 
de nøjagtige point, fordi jeg 
vandt. Det er sjovt at vinde, og 
jeg har også prøvet at vinde 
før. Jeg er nemlig mega god til 
Vildkatten. Hemmeligheden er 
at huske, hvor brikkerne ligger.

[Senere, samme dag]
Nu har vi spillet igen, og jeg 
vandt - igen! Jeg vidste, jeg ville 
vinde, men det var allligevel 
lidt overraskende, for det er jo 
ikke altid, man vinder, selvom 
man siger, man gør. Jeg fik 53, 
og Trine fik kun 24.

foreslår, at du - uden at vække 
mig - trækker din luftmadras 
udenfor i skyggen. Du kan også 
overveje at stjæle et andet telt, 
men sørg for ikke at blive op-
daget. Og snak med en veninde 
om det. Eller Rasmus Seebach.

Kyz fra Kim
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CECILIE MAJ MICKE
Hvad har du lavet i dag?
Jeg har lavet racerbil. Vores bil 
ligner en kæmpe månebil. Og 
så har vi lavet et flag med vores 
navn og en rumraket.
Det var sjovt, fordi man får lov 
til at hamre, og der er hele tiden 
noget, der går i stykker og skal 
laves igen. Men jeg tabte ham-
meren på min fod.

Har du et talent?
Fodbold! I skolen er jeg mål-
mand, og der er faktisk nogen, 
der siger, at jeg er den bedste 
pige til fodbold på hele skolen. 
Jeg er også god til at tegne og 
male, bl.a. ugler. Jeg har lavet et 
kæmpe maleri til min mor med 
to ugler, det er rigtig smukt.

Hvad har du lavet i dag?
Jeg har bygget på vores bil. Jeg 
har også været med til at lave 
vores dragter, hvor jeg klippede 
ærmerne af. Vi har lavet ma-
sker som rummænd til alle. Og 
nederdele til pigerne.
Jeg har også gynget og hørt 
musik i teltlejren. Bl.a. Rasmus 
Seebach og Medina.

Har du et talent?
Jeg er rigtig god til at tegne. 
Når jeg keder mig, kan jeg godt 
lide at tegne blomster. Og det 
er lidt sjovt, men jeg er faktisk 
også rigtig god til at tegne hjer-
ter. Og figurer.
Og så er jeg også ret god til at 
hoppe og springe.

Har du et problem, du går og bøvler med? Er din 
veninde en sladrehank? Lugter din hjælper? Så skriv 
ind til Kims Tips, så hjælper han dig.
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Slaraffen-nyt
Lejravisen om dig og dine venner!

Kender du hjælper-Trine? 
Hende der altid har håret sat 
op i en klump oven på hove-
det? Hun er ret tosset, men det 
er ikke kun, fordi hun er Sla-
raf-hjælper. Det hænger også 

Hvad skal vi 
lave i morgen?
Du troede nok, at i dag var den 
vildeste dag i dit liv - og du har 
ret. Men i morgen bliver altså 
også virkelig fed. Altså virke-
lig, virkelig fed. Vi skal nemlig 
allesammen i Sommerland 
Sjælland og prøve alle de sjove 
forlystelser. Nogle børn siger, 
at de godt tør prøve Vildkatten, 
meeen - kan det nu også passe? 
Heldigvis er der også masser af 
andre sjove ting at prøve.

Så kom den store dag, vi alle 
har ventet på: Finalen i Grand 
Prix de Slaraf! Og så var der jo 
altså denne her store overra-
skelse, som viste sig at være 
nogle helt ægte racerbiler og 
veteranbiler - der var endda en 
RIGTIG racerkører! Alle børne-
ne fik lov til at få en tur med en 
bil, og de lignede allesammen 

en million (det er mange penge, 
red.)
 I Grand Prix de Slaraf 
var der kamp til stregen mel-
lem holdene, men det VAR altså 
Fartbøllerne og Traktor Finn, 
der løb med førstepladserne. 
Ret overraskende for mange 
kunne traktoren nemlig køre 
rigtig, rigtig hurtigt!

Om aftenen holdt vi en kæmpe 
børnefest, og alle så sindssygt 
flotte ud i deres festtøj og håret 
flot sat op. Der var bar og di-
skotek, og vi dansede (næsten) 
til den lyse morgen. Vi sover 
nok godt i nat allesammen :-)
 Det er svært at forstå, 
at det allerede er sidste dag på 
lejren i morgen!

sammen med, at Trine i virkelig-
heden stammer fra en fremmed 
planet ved navn Krypton. Den 
samme som Superman! Desvær-
re for Trine har hun ikke fået 
nogle superkræfter. Øvøv.
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Hvordan var det at være med 
i løbet?
Det var rigtig sjovt at skubbe og 
løbe. Jeg prøvede også at køre, 
og jeg var god til det, men det 
sværeste var at dreje. Traktor 
Finn snød og skubbede til os!

Hvad har du ellers lavet?
Jeg har spist candyfloss og ban-
ket Mikkel i Matador. Hver gang 
jeg landte på noget, så købte jeg 
det. Og så har jeg kørt en vaske-
ægte racerbil!!!

Hvad vil du være som stor?
Jeg vil gerne være DJ. Min far er 
DJ, og jeg har prøvet det sam-
men med ham til en koncert.
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ANASTACIA, 8 år
De Glade Geparder

AYNUR, 10 år
Traktor Finn

MAHMOUD, 12 år
Space Invaders

Hvordan var det at være med 
i løbet?
Jeg var med til at skubbe vores 
traktor, og jeg blev overrasket 
over, at den kunne køre hurtigt. 
Vi kørte mod de Glade Geparder 
og Spøgelsesbilisterne.

Hvad har du ellers lavet i dag?
Leget prinsesse med Anna-Lena. 
Når man er prinsesser, så bliver 
man irriteret over alle andre. 
Jeg har også danset og fået en 
candyfloss. Og kørt racerbil!!!

Hvad vil du være som stor?
Så vil jeg arbejde på Slaraffenlej-
ren, fordi det er så sjovt at være 
her.

Hvordan var løbet?
Det var rigtig sjovt, men vi la-
vede et par fejl. Først kørte jeg 
ind i pitstop, så kørte vi ud, så 
kommer der slik i hovedet på 
mig, og så bagefter kom Niklas, 
og så væltede den om, og så gik 
den i stykker. Men han sagde, 
det ikke var med vilje. Vi vandt 
ikke noget som helst, men det 
har jeg det fint med, for det var 
sjovt at være med alligevel.

Hvad har du ellers lavet i 
dag?
Jeg har lavet det der flotte man-
deting, hvor man kunne sætte 
håret. Og kørt racerbil!!!

Hvad vil du være?
Jeg vil enten være anklager el-
ler advokat, fordi jeg kan både 
lide at forsvare og anklage folk.

Jeg er blevet forelsket i en anden 
hjælper. Han sov ved siden af mig 
i teltet i nat, men jeg turde ikke 
tale til ham. Hvad gør jeg? Hilsen 
den anonyme sovevagt

Kims svar:
Kære anonyme sovevagt. Jeg 
forstår dit problem. Jeg havde 
samme problem første nat. Jeg 

Kim giver gode tips og tricks

foreslår, at du skriver et sødt 
brev til ham og erklærer din 
kærlighed. Men du kan også 
bare sige det til en veninde. Så 
kan hun gøre det for dig. Men 
ellers har Rasmus Seebach helt 
sikkert skrevet en sang om det. 
Den kan du lytte til - så får du 
det sikkert bedre.

Kyzzzzzzzzzzz fra Kim

Har du et problem, du går og bøvler med? Så skriv 
til Kim - han har altid svaret på DIT problem.
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Hun er sej. Hun er rå. Og så har 
hun sin helt egen Rasmus Se-
ebach-sang. Lejrlederen Friia 
har taget sin lille datter Olivia 
med på Slaraffenlejren, og hun 
har allerede lagt en lort på græs-
plænen i haven og rendt rundt 
med bar røv på hele lejren. Der 

Olivia - en upcoming star

Beskriv dig selv med 3 ord:

Mette: Sød, parykker, bestem-
mer
Jackie: Langhåret, skæg, plat-
fodet
John-John: Utilgiveligt smuk, 
glad for sko, køjedreng (ingen 
ved, hvad det er, red.)
JJ: Skæg, blå briller og paphat
Jimmi: Sej, rar og tosset
Arbirk: Ligner Christopher, 

er ingen tvivl om, at Olivia 
allerede nu har stjernenøkker - 
og det er med god grund. Så sej 
kan ingen være, uden en dag 
at blive en sand verdensstjer-
ne. Så når alle i verden en dag 
kender Olivia, kan du sige, at 
du mødte hende først!

24. juli 2014Side 3

toiletvasker, gulerodsskræller
Kofi: Klog, flot, naiv
Kaptajnen: Sømand af Guds 
Nåde
Kemi: Opvasker, frisbee-elsker, 
roadtripper

Hvad er din hemmelighed?

Mette: Kan ikke gå i stykker
Jackie: Han snorker – lidt sødt. 
Ligesom en kat, der spinder

John-John: Han har aldrig læst 
en jumbobog
JJ: Han kan ikke lave mad
Jimmi: Han har aldrig læst en 
bog
Arbirk: Han kan ikke køre bus
Kofi: Han har engang været 
sørøver
Kaptajnen: Er usynlig, når der 
er ingen, der kigger
Kemi: Han tror på Julemanden

Olivia er lejrleder-Friias datter. Hun har så meget 
stjernepotentiale, at der ikke kan være tvivl om, at 
hun er morgendagens store stjerne.

Køkkenholdet - er du en ægte fan?
Hvis du har god smag, så er du garanteret også fan af Køkkenholdet på Slaraf-
fenlejren. De er flotte, de er smarte, og de laver brandgo’ mad.




