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LEJRPOSTEN 
BEACH, BIKS, BOKSNING, BRYDNING, BLOMSTER 

 
Der hersker god stemning blandt Forskerne 

SEND EN BLOMST 

AF: PRUTMASKINE DØRHÅNDTAG 

Ud over at Forskerne består af nogle utroligt kloge, 
flotte, søde, smarte, flinke, begavede, kvikke, 
kønne, intelligente, hjælpsomme og smukke 
hjælpere, så har Forskerne altså også bare lejrens 
sødeste unger. Youssef er cool, Mie er supersød, 
Malou O. er fantastisk, Gai er nice, Emmett er 
ellevild, Liv er fabelagtig, Sana er fantasirig, Lucas 
er overjordisk, Bella er henrivende og Cecilie er så 
gavmild, at hun i dag sendte blomster via Postmand 
Connies Interflora-service til Forskernes egen 
Amanda R. Et bedre Forsker-hold kan man 
simpelthen ikke drømme. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Én af de konkurrencelystne slaraffer som tydeligt vandt i SynpTikTok 

PASTASKRUEN UDEN ENDE 
AF: KAMPHANE MARKPATRON 

Dagen startede lidt dramatisk, men det gode 
vejr fik alle friske Slaraf-børn ud af sofaerne 
og op på dupperne. Nede på boldbanen var 
det helt store opgør i gang, og redaktionen har 
hørt at især Emmett var en helt på banen. I 
målet stod han som en mur. Hans 
målmandsegenskaber får os til at tænke på 
Schmeichel (altså den første af dem). 
 
Kian Madsen deltog i brydekampen og 
stillede op mod Dina. Tilskuerne var helt 
oppe at ringe da de to modstandere mødte 
hinanden. Dina viste sig at være champen, 
men Kian gav den hele armen og ret meget af 
fingeren. ”Fingeren gør nas. Det var ikke helt 
kampen værd” siger en ellers frisk og glad 
bryder. 

På Bungee-banen gik det løs med masser af 
brun sæbe og fart på. Bastian og William 
blev især fremhævet som nogle modige 
gutter. Til Stormester skulle hjernecellerne 
virkelig aktiveres. Der blev bygget et kæmpe 
tårn med både skumfiduser og pasta. Gai, 
Victor, Olivia og Magnus blev lejrens 
stormester. Den skarpe journalist, der 
inspicerede åstedet efterfølgende fandt også 
tydelige tegn af ketchup. Gad vide hvad det 
blev brugt til? Fortsættelse følger. 
 
Slarafferne er nogle konkurrencelystne 
bavianer. Til en impulsiv “Hvem-kan-have-
flest-pastaskruer-i-munden”-konkurrencen 
satte Voksen Martin en klar rekord med 39 
pastaskruer i munden! Victor var på en klar 
2. plads med 31 stykker og Bastian på 3. 
pladsen med 27. Stærkt gået. 

I DENNE UDGAVE 
MORGENDAGENS 
HOROSKOP 

EN HJÆLPER 
GJORDE HVAAAD?! 

GYS, GRIN OG 
GÆT 
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 SLARAFFENLEJR 2020 

Et Slaraffen-eventyr 
På mindfulness og tegning workshop har vi hørt 
historier og malet vores egne historier. 

DIT HOROSKOP 

SÅDAN BLIVER 
DIN TORSDAG 
AF: ASTRO-HANNE 

Vædderen 21. marts-19. april  
Er du i hopla, vædder? Torsdag er et alletiders 
tidspunkt at vise alle de andre, hvor sjov du er. 
 
Tyren 20. april-21. maj  
Du milde mammon – ingen narrestreger vil 
komme fra tyren torsdag. Og der blev sagt 
ingen! 
 
Tvilling 22. maj-21. juni 
Tvillingen er megagod til at nette sig. Husk at 
hjælpe de andre med at blive klar til fest! 
 
Krebsen 22. juni-22. juli 
Gurglende gamasjer! Ja, det er det rene 
galimatias, men din torsdag bliver altså nok 
lidt skør. 
 
Løven 23. juli-22. august 
Din fjumsede fjumrerumpe. I morgen vil du 
være festens fjollehoved. 
 
Jomfruen 23. august-22. september 
Torsdag er den festivitas jomfruen har gået og 
ventet på. Endelig et ordentligt dansegulv i 
sigte. Dans, min fine ven. 
 
Vægten 23. september-22. oktober 
Splitte mine bramsejl! Jeg ser vand. Vand, 
vand, vand, vand. Din torsdag bliver våd! 
 
Skorpionen 23. oktober- 22. november 
Skorpionen er ingen sjuskedorte og håret 
kommer til at sidde helt rigtigt til festen i 
morgen. Men øv dig! 
 
Skytten 23. november – 21. december  
Har du været sur i dag? Så tag skeen i den 
anden hånd og sørg for at få det rigtige ben ud 
ad sengen. Torsdag er en ny dag! 
 
Stenbukken 22. december-19. januar  
Festens spilopmager har brug for en god nats 
søvn for at være frisk til festen. Godnat, du!  
 
Vandmanden 20. januar-18. februar  
Torsdag = tossestreger for vandmanden. Men 
hey – hold lidt igen. Vi gider ingen sure 
miner! 
 
Fiskene 19. februar-20. marts 
Tak skæbne, hvor er der lagt i kakkelovnen til 
en dag af de helt store for fisken. Husk at få 
masser af mad og energi til aftenens fest. 
Dansegulvet venter! 

AF: KYLLINGELÅRET SANA 

Der var engang en pige, som hed Sana. Hun 
spiste en is og lige som hun havde tabt en 
kugle og var lidt ked af det over det, så hun 
solen som også var ked af det. Sana spurgte 
solen “hvad er der sket?”, hvortil solen 
svarede: “jeg faldt ned fra himlen, og jeg vil 
have min mor”.  
 
Et andet sted på Slaraffenlejren var Dann da 
man pludselig blevet bidt af en slange! Han 
skrev “AAAAAV” og det hørte sygekonen 
Cecilie! Hun spurgte hvad er der galt, og Dann 
svarede: “slangen bed mig” den hoppede op 
fra Søen”! Cecilie gav Dann noget medicin og 
en krammer, og så blev Dann god igen. 

 
Denne historie er lavet og tegnet af Kylligelåret 
Sana 

 
  

Slikudvalget har aldrig 
været større! Priserne har 

aldrig været billigere! 
Den polske bank har penge på kontoen, for 

en gangs skyld, og slikmutter 1+2 har 
slikposerne klar. Banken kunne fremadrettet 
godt tænke sig, at børnene bliver lidt bedre 
til at stå i kø - ellers får de ikke deres penge 

fra banken..   

Et godt tip fra Antonia von chocofant, køb 
de store stykker, klip dem i stykker og så 

har du flere stykke! 
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GÅDE 

Dagens gåder 
AF: KRUSEDULLE KAMELKLASK 

Hvad kalder men en boomerang, der ikke 
kommer tilbage? 
-dnip nE 
 
 
Hvordan blev citronen til limonade? 
-ted lit tesserp velb neD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hvad er det, der går og går men ikke kommer 
nogle vegne? 
-nediT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hvad er det, der løber uden at nå noget? 
-nesæN 

 
 

GRIN 

I dyrenes verden 
 

AF: GODDAG MAND ØKSESKAFT 

Der var en gang en lille myg, der skulle ud på en lang rejse. Myggen 
drog ud på rejsen, og da den kom tilbage spurgte moren ”Har du haft en 
god rejse?” 
”Ja” sagde myggen ”alle klappede af mig” 
 
En frø spurgte en anden frø hvorfor den var så trist. Den anden frø 
svarede ”Fordi jeg er gravid.” Så sagde den første frø ”Hvorfor er du 
ked af dét?” Den anden frø svarede ”Fordi så kommer storken.” 

GYS 

Bussemonsteret (dam, dam, daaaaaam) 
AF: BRILLESPAND HEGNPARTI 

Achmed var på lejrskole med sin skoleklasse. 
De skulle sove på en gammel skole, og Achmed 
delte værelse med sine venner, Karl, Abraham 
og Yosias. Første nat da de skulle sove og lyset 
var slukket hørte de en stemme hviske ”Jeg 
fanger dig. Jeg ruller dig rundt og så SPISER 
jeg dig!” Drengen stivnede. ”Hørte I det?” 
sagde Achmed. ”Jaaa” svarede de andre bange. 
”Hvad tror I det var?” Ingen af dem vidste det. 
 
De besluttede sig for at gå på jagt efter lyden. 
De listede sig ud af sengene og tog deres sko 
på. Yosias havde en lommelyfte med. ”Jeg 
fanger dig. Jeg ruller dig og så ÆDER jeg dig” 
hørte de igen. De kunne ikke finde ud af, hvor 
lyden kom fra. De listede sig ned ad gangen. 
Inde fra det ene værelse hørte de en masse 
fnisen. De gik ind, men opdagede at det var et 
pigeværelse. ”Har I hørt noget uhyggeligt” Det 
havde pigerne ikke. 

 
 
De gik ud igen og listede sig længere ned ad 
gangen. ”Jeg fanger dig. Så ruller jeg dig, og 
så ÆDER jeg dig”. Nu var det tættere på. De 
begyndte at liste og gjorde tegn i stedet for at 
tale. Karl gik forrest med lommelygten. De 
listede alle sammen lige så stille. 
 
Nu hørte de en høøøj snorken. De så en dør stå 
på klem og kiggede ind. Der lå en lærer og 
sov. Så det kunne altså ikke være der fra den 
uhyggelige stemme kom. ”Nu har jeg dig 
snart! Jeg fanger dig. Jeg ruller dig og så 
ÆDER jeg dig”. Nu var stemmen helt tydelig. 
De så et lysskær fra en dør for enden af gange. 
De kunne mærke, det blev koldere om benen. 
Man kunne høre vindens susen i sprækkerne i 
huset. De listede sig ned til døren og åbnede 
den lige så forsigtigt. ”Jeg fanger dig. Jeg 
ruller d…” Der inde på værelset sad en lærer 
med fingeren i næsen. Drengene grinede så 
højt og meget at de var ved at tisse i bukserne.  

 
Den uhyggelige stemme var bare deres lærer, 
der sad og pillede bussemænd. Ad bad for et 
bussemonster. 

 

Indsæt din egen vittighed her 
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD 

Gæt hvilken hjælper der… 
AF: FÆTTER BREMSESPOR 

Vores historie starter i Ribe, hvor vores hjælper spenderede en eftermiddag, 
hvor hjælperen deltog i Mister Ædedolk 2013-konkurrencen. I finalen 
skulle denne hjælper spise 11 stærke chilier, en halvrå omelet og et fad med 
flødekartofler. Det blev til en flot 7. plads til vores hjælper, men historien 
slutter ikke her. Samme aften ligger vores hjælper småsover og drømmer 
om at kvalificere sig til Mad-mageddon i Tarm den følgende sommer, mens 
han krammer sin kæreste blidt. Kæresten er faldet i søvn, så denne hjælper 
ser ikke noget problem i lige at lade en enkelt lille bitte prut sive ud under 
dynen. Men AK OG VE! Det var ikke bare en prut – der kom HØM HØM 
med ud i sengen… Den ædekonkurrence gjorde intet godt for vores hjælper 
denne aften – men hvilken hjælper er der mon tale om? 

Hjælper A                          Hjælper B                         Hjælper C 
Dann                                  Roald                                Shahzeb 
 

 
 

DER VAR IGEN NOGET FOR DE KREATIVE 

Køkken-Karen tog sin Doktor 
under armen og hjalp en masse 
børn med at male service 

VI HAVDE TALLERKENEN FULD 

TORSDAG ER DER BØRNEFEST 
FESTMENU: 

1. HEMMELIG RET 

2. HEMMELIG RET 

3. HEMMELIG RET 

DET BETYDER: RENE 

UNDERDRENGE, OPSAT HÅR 

OG DET STIVESTE PUDS. 

PAPARAZZIEN VENTER! 


