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LEJRPOSTEN 
FEEEEEEEEEEEEEST, FIGHT OG FODBAD 

 
Magnus og Magnus og Magnus og Magnus og 
Magnus og Magnus og Magnus og Magnus og… 

Magnus’erne nedlagde al 
konkurrence 

AF: DJ GLITTERBALLER 

Der var gang i den på løbehjulsforhindrings-

banen, hvor der blev slået mange personlige 

rekorder. Magnus J og Magnus S satte de bedste 

tider for banen med 32,62 sekunder og 33,51 

sekunder og Celine nåede igennem banen hele 

42 gange. Hun var ret vild! 

 
 

 
VI SES I SOMMERLAND I MORGEN! 

 

 

Store massagedag 
AF: PEDALKONFEKT VON BACONTON 

De fleste havde nok brug for lidt ekstra 
wellness i dag op til en vild fest. Der blev 
masseret og krammet rundt omkring. Det var 
dejligt at se alt den love slarafferne kaster om 
sig. 
 
Williams massagebiks får 10 ud af 10 stjerner. 
Flere Slaraffer var forbi biksen og hver gang 
var resultatet en kæmpe tommel op. Massage 
af hjælpere belønnes. 
 
Ude i solen var der både glidebane og 
sæbefodbold. Skadestuen fik en pause fra 
slaraffen-børn. Senere var der sat op til det helt 
store bobbelshow. 

 

I DENNE UDGAVE 
MORGENDAGENS 
HOROSKOP 

HVEM ER HVEM? RYGTER OG TING 
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SLARAFFENLEJR 2020 

KIANS MADKASSE 
10/10 til køkken-Karenerne 

DIT HOROSKOP 

SÅDAN BLIVER 
DIN FREDAG 
AF: ASTRO-HANNE 

Vædderen 21. marts-19. april  
Op og ned og op og ned og op og ned og… 
Det er dig på hoppepuden i morgen. Pas på 
anklerne! 
 
Tyren 20. april-21. maj  
Tak for dansen! Pas på med de høje 
forlystelser i morgen.  
 
Tvilling 22. maj-21. juni 
Bus, sommerland, bus. Husk at pakke ja-
hatten, for du skal da bare ud at prøve det hele 
mindst én gang, men vær sød på bussen! 
 
Krebsen 22. juni-22. juli 
Det er ok at være træt af, at det er næstsidste 
dag på Slaraffenlejr. Det synes alle de andre 
børn og voksne også er ret trist! 
 
Løven 23. juli-22. august 
”Rorøvoverorsospoprorogog”. Forvirret? 
Fredag er dagen, hvor Ragnhild kan lære dig 
at tale røversprog. 
 
Jomfruen 23. august-22. september 
Du kan bide skeer på, at du ikke er den eneste, 
der glæder sig til at skulle i Sommerland. 
Husk solcremen, ikke? 
 
Vægten 23. september-22. oktober 
Tak skæbne! Du er da festet helt ud. Husk at 
blive ombord på båden i Amazonas! 
 
Skorpionen 23. oktober- 22. november 
Hutelihut for en fest i aften. Husk, at man også 
sagtens kan have en fest ombord på en bus. 
 
Skytten 23. november – 21. december  
I morgen vil skytten opleve at klikke særligt 
godt med hjælper-Mikkel. Han kan hjælpe dig 
med det der svære trin i Slarafdansen. 
 
Stenbukken 22. december-19. januar  
Tro det eller lad være, du deler stjernetegn 
med Michael. Er det en god ting? Hvem ved… 
I er i hvert fald begge to megatrætte i morgen. 
 
Vandmanden 20. januar-18. februar  
Husk at spise noget frokost i morgen! Hvis du 
spiser nok grøntsager bliver du lige så høj som 
Bjørlie og Simon. 
 
Fiskene 19. februar-20. marts 
Hillemænd! Det står helt tydeligt skrevet i mit 
krystalstøv: du kommer til at redde dagen for 
en af de voksne i morgen. 

AF: OSTEÅNDE PANDEHÅR 

Hvis der er noget, vi elsker her på 
Slaraffenlejr så er det maden! Køkkenholdet 
er altid med på at give en smagsoplevelse ud 
over det sædvanlige. 
 
Til frokost er det rig mulighed for at give 
kreativiteten frit spil. Kian er især en mester til 
at finde på gode madder. Her ses han med en 
”Alt-mulig-sandwich”. 
 
Frokosten blev for de søde forskere indtaget i 
grønne omgivelser. Der var dejlig ro kun 
ledsaget af fuglesang. Nogle gange skal man 
jo hvile ørene. 
 
Aftenens festmåltid… 
Til aftenens fest havde køkkenholdet for alvor 
givet den gas. Der blev serveret et kongeligt 
festmåltid bestående af rejecocktail til forret 
og lækkert kød, kartofler og sovs. Bastian fra 
detektiverne giver forretten 9/10 og 
hovedretten måtte klare sig med 9/9. 

 
Alt-mulig-sandwich 

 

 

  

HISTORIENS BEDSTE FEST 
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RYGTEBØRSEN 

SOMMERFLIRTEN SVIRRER 
AF: KUGLESTØD PØLSEMOS 

Det er kommet for dagen at Gai har scoret hele to 
lejrkærester! Momse sagde ja til at være kærester 
uvidende om, at Gai også havde et godt øje til 
Amanda R. Der var dog en hurtig løsning = alle 
blev kærester med alle.  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 Bjørlie og Simon Holm fik øje på hinanden 
under en omgang stikbold. Det resulterede i et 
nyt lejrkæresterpar. De er lidt generte omkring 
det. 
 
 
Lejrens parforholdsekspert, Dr. Emmett har haft 
en snak med Anna. Han mener bestemt, at hun 
mangler en mand i sit liv. Hvad Emmett ikke ved 
er, at Roald er den ”mand”. 
  
 
 

Det er blevet nævnt for redaktionen at Liva 
snyder i Uno. Efter sagen er blevet grundigt 
undersøgt viser det sig dog at Liva ikke snyder, 
men at voksen-Simon er en dårlig taber og Roald 
er den ægte snyder med gode kort i lommen. 

  

 

 

 

BFF’S 

Venner mig her 
Og venner mig der 
AF: BENRULLE KASSEFIS 

Mange har fundet nogle nye venner. Det er dejligt at se. 

 

 

 

 
 
 
 
GYS 

CRIME SCENE – Hvem gjorde det? 
AF: OSTELAP KAGEFRANS 

Et tragisk og modbydeligt gerningssted mødte 
en stakkels hjælper tidligt i morges. Flere 
dukker var blevet parteret – arme, ben og 
hoveder lå i bunker ud over hele gulvet. Det var 
godt ikke sejt gjort. 
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD 

Gæt en hjælper 
AF: SILDEMAD REMOÅNDE 

Redaktionen har hørt, at det kan være lidt svært at kende 
forskel på disse to yndige bebrillede smilemus. Så her er 
den ultimative prøve til jer alle: 
 
Hvem er hvem? 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

TAK FOR DET! 

SÅ var der fest! Der blev danset 
til den helt store guldmedalje 

PARTYYYYYYYYYYYYY 


