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  Der blev gået til den til årets MGP på Slaraffenlejren.   

Dagen i morgen  
 
 

 
 
Når vi har spist morgenmad, kører 
alle børn og næsten alle hjælperne i 
busser til Sommerland Sjælland. Når I 
er kommet hjem igen, skal I have en 
hemmelig omgang sort hyggegryde til 
aftensmad. 

AF: TRYLLEDÅSE BIKSESTANG  
 

 
Lige inden aftensmaden gik årets helt store 
MGP-show af og både publikum, 
optrædende og dommerne var helt klar. 
Her kommer livedækningen, der blev 
foretaget i hallen af avisens udsendte 
reporter, Trylledåse Biksestang. 
 
Showet blev stærkt åbnet af Damian, 
Miriam, Emma og Mekke med den vildeste 
rap, mens pengene fløj om ørene på dem. 
Bagefter gav tigerkillingerne Freya og Iza 
gav den gas med en flot dans til en frisk 
sang  
 
Tryllekunstneren Magnus fra Regelrytterne 
havde pakket det store kortspil og 
udfoldede sin magi med den frivillige 
Frederik, der ordnede alle de røde og 
sorte kort på magisk vis. Bagefter gav 
Dalaa, Birevan, Noran, Kefah, Sara, Darin 
den gas med en fantastisk sang, hvor de 
sang så flot med! 
 
Sahil var på banen med en flaske, Sylle 
skulle kigge ned, men så lavede han bare 
sjov og sprøjtede vandet i hovedet på 
hende. Prankster! Sonni og Saad dansede 
så fedt, at motorhjelmen faldt til gulvet og 
det samme gjorde drengene i nogle seje 
dansemoves. 

Sofia lavede det ypperste origami, da hun 
på rekordtid og til tilskuernes store jubel 
foldede en kastestjerne. Megasejt! Det 
blev også tid til rap fra Jerry. Publikum 
smed ord som ‘agurk’ og ‘skurk’ som han 
simpelthen freestylede et par herreseje 
rap til. 
 
MGP21 skulle selvfølgelig også have et 
indslag med Tiktok-sange og det var den 
megakølige Yaman, der serverede de 
svedigste dansemoves på scenen i hallen. 
Jublen var ikke til at tage fejl af. 
 
Liv og Line var på banen med 
håndtegnsshow, hvor de smed om sig med 
de vildeste håndtegn og moves iført 
knaldsmarte cowboyhatte. Med Erik på 
backup-guitar indtog Cecilie og Mie 
scenen med klassikeren Joanna til stor 
glæde for de sangglade børn og voksne i 
hallen.  
 
Christin, Jomard og Ali havde den store 
ære at lukke årets uovertrufne show med 
en grineren joke og svedige dansemoves. 
Sikke en afslutning! Og ikke nok med det! 
Som I nok alle ved, så var de også årets 
meget fortjente vindere med aftenens 
meget imponerende show. 
 
Tak til hele striben af dygtige 
optrædende, det oplagte publikum, 
vanvittige dommere med sjove accenter 
og de altid uimodståelige værtinder. 

VI BRINGER EN 
EFTERLYSNING! 

Har du set Erik Menneskesøns taske? 
VI UDLODDER EN  

D U  $ Ø R 
TIL DIG, DER FINDER DEN. 

Side 1 

Mægtig God Powerkonkurrence 

Vi vidste det godt, men i aften fik vi bekræftet, at hele feltet af 
børn på Slaraffenlejren er toptunede og helt vildt talentfulde. 
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 QUIZ OM DYR  

Kender du dyrene i 
den danske natur?  
 
SKOVHOVED ÆBLEBØRGE  
 

 
Hvilket dyr går IKKE i hi om 
vinteren? 
a. Flagermus 
b. Pindsvin 
c. Hjorte 

 
Hvad spiser sæler virkelig meget af?  
a. Pingviner 
b. Fisk 
c. Tang og alger 

 
Hvor i Danmark lever der ulve? 
a. I hele Danmark 
b. På Bornholm 
c. I Jylland 

 
Hvilken farve har en dansk skovsnegl? 
a. Grøn 
b. Orange 
c. Sort 

 
Hvad er pindsvinets livretter? 
a. Æbler og bananer 
b. Regnorm og snegle 
c. Mælk og kattemad 

 
Hvor mange år kan et egern blive? 
a. 6-7 år 
b. 2-3 år 
c. 13-15 år 

 
Hvilket dyr er vågent om natten? 
a. Grævling 
b. Egern 
c. Gråspurv 

 
Hvilken fugl bliver i Danmark om 
vinteren? 
a. Svalen 
b. Solsorten 
c. Nattergalen 

 

  
 

GÆT MED:  
 

 
1) Hvad er det som man 

hopper ind i og kommer ud 
på den anden side af 
jorden?  
 

2) Hvad er det som er dit eget, 
men det er alle de andre 
som bruger det? 
 

3) Når du siger mit navn, så 
forsvinder jeg.  
 

4) Hvad hedder den maskine 
man kan hoppe ind i og 
bytte krop med en anden? 
(Hint: Sæt ordene sammen)  
 
Svar:  
1) En teleport  
2) Dit navn  
3) Stilheden 
4) En krops-bytte-maskine  

 

GÆT EN HJÆLPER 
KAN DU REGNE UD, HVEM DER ER HVEM? 

   
I dag er de tre hjælpere du kan vælge mellem 

Cecilie, Cecilie og Cæcilia. 

 

Side 3 

 Yamans gåder  

SVAR: Hjorte, fisk, Jylland, Sort, 
Regnorme og snegle, 6-7 år, 

Grævling, Solsorten 
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KREALINE PENSELSTRØG 
 

 
I dag er der blevet maxet ud på med de 
kreative udfoldelser. Ud over potter og 
glas, som blev dekoreret i går, har der 
været såkaldt Ramida værksted med byg 
af fantasivæsener. Det er en sand fryd at 
se alle de kunstneriske evner, tålmodighed 
og kreativitet hos deltagerne!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citat fra Christin:  
”Jeg kunne bedst lide at lave badges. Jeg fik lavet 
4 stk, men jeg krøllede de sidste 3 sammen. Jeg 
bruger dem til at give en lillebitte gave til folk jeg 
møder.”   
 

 
 
 
 
 
Citat fra Hanna:  
”Jeg kan bedst lide at lave badges og fantasidyr. 
Jeg fik lavet et dyr, som hedder Emma-Heidi, 
opkaldt efter de hjælpere der var med til at lave 
det. Den har også fået sit eget navneskilt på en 
badge. Emma-Heidi er stor og rund, og har horn af 
østers-skaller. Den har en stor mund og 4 
plastikøjne, der er røde, grønne og sorte.”  
 

    

 
Vi minder alle kunstnerne at få deres 
værker med hjem sidst på lejren!  
 

HVEM TAGER TELEFONEN? 
 

Du har ringet til stofbutikken 
– du taler med Silke 

 
Du har ringet til vikingemuseet 

– du taler med Rune Steen 
 

Du har ringet til ishockeyhallen 
– du taler med Puk 

 
Du har ringet til kryderifabrikken 

– du taler med paprika 
 

Du har ringet til bondemanden 
– du taler med Mark 

 
Du har ringet til vejrudsigten 

– du taler med Storm 
 

Du har ringet til trælasten 
– du taler med Palle 

 
Du har ringet til grusgraven 

– du taler med Steen 
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KREA-TELTET er et hit! 

 



 

 

 
 
 
 
 

HOLDER MAN FERIE, NÅR MAN ER PÅ FERIELEJR? 

NEJ! 

Ooookay. Prøv lige at hør her. Laver man egentligt noget, når man er på Slaraffenlejr? Hvis der nogensinde er nogen, 
der påstår, at man tager på en ferielejr for at holde ferie, så skulle de bare se, hvor vildt og tætpakket et program alle 
Slarafbørnene bliver præsenteret for. I dag, torsdag, har der for eksempel været fuld plade i fede aktiviteter. 
 
Du kunne eksempelvis give den gas med at lave de lækreste lagkager i blinde i spisesalen med alt hvad den kunne trække af 
krymmel, glasur og modne bananer. Hvis du var mere til det salte hjørne, var der en god traditionel omgang italiensk pizza 
extravaganza med den langhårede italienske duo. Der var sågar en helt tredje kulinarisk oplevelse for dem, der ikke kunne få 
nok af køkkenglæderne. Man kunne nemlig ligge sin vej forbi overkokken Krestijan von der Moules, hvor man kunne få lov til 
at tilberede lækre blåmuslinger. 
 
Lagde du mærke til, at der pludseligt var ting, der fløj rundt i luften og blev du prikket på skulderen uden at der stod nogen 
bag dig? Så var du nok offer for ninjalærlingenes ninjalektioner. De var hurtige, snu og snedige. Max probs til dem! Det er nok 
heller ikke nogen hemmelighed, at hoppeborgen igen i dag blev gode behoppet og som om det ikke var borg nok, så var der 
sågar nogle unger, der fik bygget deres helt egen borg af kæmpestore papkasser og kilometervis af gaffatape. Der blev brugt 
stor fantasi til at indrette tårnværelser og walk in-closets.  
 
Nu vi taler om fantasi, så var det også i dag, man kunne lave sit eget fantasidyr med alle mulige ting og limpistoler. På 
redaktionen kunne vi godt have tænkt at have nået at lave en elefantgiraf med en svinetryne og 14 ben, men desværre måtte 
vi bruge dagen i Hillerød, hvor vi købte printerpatroner. Og i Hillerød mødte vi faktisk hele 12 børn fra Slaraffenlejren, der var 
ude at shoppe. De fortalte, at det var svært at vælge, hvad de skulle kigge på, men at de alle sammen vendte meget tilfredse 
med turen ud af huset. 
 
Hjemme i spisesalen opstod der pludseligt panik, da fru Holstein opdagede, at hun havde fået stjålet sin diamant. Heldigvis 
fik hun hjælp af Sherlock Holmes og en række slaraffenbørn. Mysteriet blev heldigvis løst på ganske fredelig vis. Noget mindre 
fredeligt gik det til i hallen, hvor der var Fortnite live med nerfguns og kill lists, hvor Ali lige nu ligger på toppen. Modsat 
toppen, så var der limbo i hallen, men vi har hørt på redaktionen, at der ikke var sååå mange børn, der var klar til at danse løs, 
så det må vi måske have til gode. 

SOFIES HISTORIE  
Ny del hver dag  
 
Lampebog Skulderskid  
 

 
Puha, kan I huske, hvor vi slap i går? 
Den uhyggelige trold kravlede op ad 
væggen og lige ind på prinsessen 
Pias værelse… Er I klar?  
 
Nu så Sofie skræmt ud. Hun turde næsten 
ikke trække vejret.”Og hvad så, hjælper-
Jette?” spurgte hun. 
”Jo, da trolden var kravlet ind på 
prinsessens værelse, kunne den jo se det 
hele med sine røntgenøjne. Både 
sovedyrene og plakaterne på væggen, og 
den kunne se prinsessen, der lå og sov i 
sengen.  

Og så gik den direkte hen imod hende og 
åbnede sit store gab med de sylespidse 
tænder.” 
 
”NEEEEE-E-E-E-E-E-EJJJJJJ,” skreg Sofie. 
”Jeg mente det ikke alligevel. Trolden skal 
alligevel ikke æde et barn. Den skal alligevel 
ikke æde prinsessen!” Hjælper-Jette tav et 
øjeblik. Så sig igen om i værelset, som om hun 
tænkte sig om. 
”Nå, men øh, men øh, men øh,” begyndte hun. 
 
”Det var ikke kun trolden, der kunne se i 
mørket. Det kunne prinsessens kæledyr også. 
Pindsvinet Palle, der boede i en kasse under 
hendes seng. Han sov for det meste om dagen, 
og vågnede om natten, og han var faktisk også 
vågen nu. Og han havde opdaget, at trolden 
var kommet ind i prinsessens værelse. 
Pindsvinet Palle var egentlig lidt bange for 
trolde, for det tror jeg, at de fleste er, men han 
var endnu mere bange for at trolden skulle 
æde prinsessen, for hun var hans allerbedst 
ven, og hun gav ham vand og mad hver dag. ” 

Sofie så stadig skræmt ud. ”Hjælper-Jette,” 
sagde hun. ”Hvordan i alverden skal et 
pindsvin dog redde en prinsesse fra at blive 
ædt af en trold?” 

 

 
 
Sikke dog et godt spørgsmål hende 
Sofie stiller hjælper-Jette. Hvordan 
tror I, at pindsvinet Palle kan 
hjælpe? I morgen får du svaret og 
afslutningen på historien…  
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NYE-GAMLE HJÆLPERE!!   
I dag har vi fået genbesøg af et par hjælpere, hvis  
privatfly var lidt forsinkede. Men nu er de her heldigvis. 

IDA  
 

 
 
Alder: 20 år  
Gange på lejr: Det er første gang 
Livret: sushi  
Hobby: spille håndbold  
Fun fact om mig: jeg har meget hybermobile arme 
 
ASHIAS 
 

 
 
Alder: 26  
Gange på lejr: 2 gange og 2 dage 
Livret: alt med kød  
Hobby: ridning, ballet og curling 
Fun fact: Har ikke et spisestopknap 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når du arbejder på en tabel, skal du klikke på det sted, hvor du 
vil tilføje en række eller kolonne. Klik derefter på plustegnet. 
Det er også nemmere at læse i den nye læsevisning. Du kan 
skjule dele af dokumentet og fokusere på den ønskede tekst. 
Hvis du vil stoppe med at læse, før du når slutningen, husker 
Word, hvor du slap – også selvom det er på en anden enhed.  
Spar tid i Word med nye knapper, der kommer frem, hvor du 
skal bruge dem. Temaer og typografier hjælper også med at 
holde dit dokument koordineret. Når du klikker på Design og 
vælger et nyt tema, ændres billeder, diagrammer og SmartArt-
grafik, så de matcher dit nye tema. 
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ASHIAS 

IDA 



 

 

 

Dagens spørgsmål 
Hør hvad dine venner synes i dagens rundspørge 

Hvem er den sejeste hjælper og hvorfor? 

 
JOMARD, 

VED IK, MÅSKE 20? 
Ellen, fordi hun er 

pæn og sød og hvis 
du er alene så 

kommer hun hen og 
hjælper dig hvis du 
har et problem eller 
viser dig rundt hvis 

du er ny. 
Og Jonas, fordi han 
er sød hver gang du 
er alene hjælper han 

med at gøre dig 
glad. 

 

 

 
KEFAH, 11 

Ellen og Cæcila, 
fordi de er begge to 
min yndlings og de 
hjælper mig virkelig 

meget. 
 

 
SOULI, 12 SNART 

13 
Cæcilia, fordi hun er 
mega sød og hjælper 

alle, hvis de har 
nogle problemer. 
Hun er også mega 

sjov. Og hun er 
mega god til at 

synge, hun synger 
hele tiden 

godnatsange for os. 
 
 
 

 
MAGNUS, 12 

SNART 13 
Niels, fordi han er 
mega sød, hjælper 

alle og er sjov.  
 

 
CECILIE, 11 

Mekke, fordi hun er 
sød, flink og god til 
at hjælpe. På mit 

første år på lejr, for 2 
år siden, havde jeg 
svært ved at sige 

farvel til min forældre 
og hun hjalp mig 

rigtig meget. 
 
 

 
SIMAF, 12 

Emma, fordi hun er 
sød. 

Og Anna S, fordi hun 
er sej og sød. 

Og Bjørli, fordi han 
er sød og sjov. 

 

 
MALOU, 11 

Ingen kommentarer 
 

 
MAI-LINE, 13 

Mekke og Linea, 
fordi de er begge to 
virkelig, virkelig søde 
og gode til at hjælpe 

hvis man har det 
dårligt.  

 
 
 

 
GAI, 13 

Ashias, fordi han 
kommer ind, iskold, 
selvom han lige er 

kommet, og flækker 
hele fodboldbanen. 
Samuel, fordi han 

har næsten haft den 
samme barndom som 

mig, og så er han 
også bare 

brandvarm!!  
 

 
ALI, 12 

Zofia, fordi hun giver 
børn tatoveringer. 
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