
Første dag på Slaraffenlejren
bød på sjove aktiviteter og fede 
kampråb
Af: Den ægte Simon

Køkkenholdet 
brillierede med 
butter chicken og 
lækker salat på 
lejrens første dag

Slaraf Tidendes udsendte så både
forgyldte tænder, kampråb om Cæsar 
og lækker mad blive tilberedt. En 
hektisk første dag på Slaraffenlejren! 
Læs reportagen inde i avisen

Det er ingen 
hemmelighed at 
lejrens køkkenhold 
er en samling 
eminente kokke -
og den første 
anmeldelse giver 
kokkeklare 10 ud af 
10 mulige stjerner

80 seje børn
indtog

Nordsjællands
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Dagens Leder

Redaktionen 
glæder sig til hver 
dag at levere top-
aktuelle nyheder 
og rapportager fra 
Slaraffenlejren. Vi 
håber I vil nyde at 
læse tidsskriftet, og 
komme med inputs 
til hvordan vi kan 
gøre avisen endnu 
mere spændende.

Dagens joke:

Simon Holm tror 
han er den ægte 
Simon

avisens postkasse, 
som vil være at 
finde ude foran 
lejrledelsens 
kontor. 
Man er også meget
velkommen til at
rette henvendelse 
til et medlem af 
redaktionen. 
Hver dag vil vi også 
invitere udvalgte 
børn til at få lavet 
et interview i 
redaktionens 
lokaler i 
hovedhuset. 

Redaktionen 
byder 
velkommen og 
ønsker jer alle en 
god lejr

Postkassen:

Har man inputs til
dagens Slaraf
Tidende kan man 
lægge en seddel i

”Vi glæder os til 
at levere de 
bedste nyheder til 
jer hele ugen –
altid først, altid 
størst”



Slaraf Tidende rapporterer fra 
første dag på lejren (1/2)

Hvor har vi glædet os til 
at møde alle de søde og 
seje slaraffenbørn, der 
skal med på lejr i år. Og 
hold da op – rekordår 
for de mest fantastiske 
børn ever!  

I dag er slaraffenkuldet
blevet inddelt i 8 
børnegrupper: de 
benhårde bisser, de 
guddommelige romere, 
de hårdtarbejdende 
kokkeelever, de 
talentfulde Super-
stjerne kendisser, 
Super-stjerne
kendisserne

de modige 
rollespillere 
(skjoldunger), de 
kvalitetsbevidste 
Michelinkokke, den 
overlegne guldgruppe 
og de luksuriøse

Super-stjerne
kendisserne, V.I.P.’s og 
Guldgruppen. 
Spændende.

Bisserne er blevet 
testet i deres swag og 
bisse-bibel-viden. 
Romerne er rejst 
tilbage til det gamle 
rom og levet 
kejserdrømmen ud med 
skjolde og 
laurbærkrans. 
Kokkeskolen har bevist 
deres værd i kokke-
eksamen og har bestået 
med bravur. 

Guldgruppen har gravet 
efter guld og fået det 
skinnende tandsæt, de 
altid har manglet. 

Der blev lavet 
mad, lavet gyldne 
tænder og 
kæmpet mod 
troldmænd

V.I.P’s. Vi kan allerede 
lugte krydderikrigen 
mellem kokkeeleverne 
og michelinkokkene og 
kampen om den røde 
løber mellem

”Første dag på 
Slaraffenlejren
tyder på, at det 
bliver den bedste 
lejr i mange år”



Slaraf Tidende rapporterer fra 
første dag på lejren (2/2)

Super-stjerne kendisser 
har trådt deres fodspor 
på den røde løber og 
lavet plakater til deres 
fans. Rollespillerne blev 
inviteret til bål, mjød og 
snobrød hos 
rollespilleren over dem 
alle. Michelinkokkene
har forfinet deres 
smags- og lugtesanser, 
så de kan bedømme 
måltiderne på bedste 
michelinmanér resten 
af ugen.

Sidst men ikke mindst 
har V.I.P.’erne fundet 
ind til deres indre 
kendis, trænet deres 
kendis-pose og lært at 
spotte andre kendisser.

I morgen venter der sig 
en ny og vild dag, hvor 
bisserne, romerne, 
kokkeleverne og super-
stjerne kendisserne skal 
ud på et stjerneløb og 
give den gas. 

I morgen byder også på 
Bank & Kiosk, så I kan 
få den vigtigste næring 
til at klare 
slaraffenlejren: SLIK. 

Ugen igennem får 
lejren besøg af to 
hemmelige kendisser 
fra reality-programmet 
”Glamour-room”. I kan 
hver dag efter frokost 
følge med i live-stream
fra foyeren og se om de 
finder jeres sure sokker. 
Her vil vores alle 
sammens nummer-pige 
Sally aka. Holbek holde 
styr på, hvor mange 
point hvert 
børneværelse får.

Vi glæder os til en rigtig 
sjov uge sammen med 
alle jer søde 
slaraffenbørn! 

Mens rollespillerne, 
michelinkokkene, 
guldgruppen og V.I.P.’s
skal på Hike og få 
naturen helt ind under 
neglene. 

”Det så lidt sejt 
ud, da alle fra 
Guldgruppen fik 
gyldne tænder”



Madanmeldelse, Vejrudsigten og 
”Det vidste du ikke”

Topkarakter – intet 
mindre! 
Køkkenholdet, med 
Christian Kok i 
spidsen, har 
imponeret med 
sublimt tilberedt 
Butter Chicken, 
serveret med en 
frisk salat. Vores 
anmelder bed 
særligt mærke i 
hvor smukt 
tomaterne var 
skåret i perfekte

Halve, og kvitterer 
med kokkeklare 10 
ud af 10 mulige 
stjerner. Den bliver 
svær at følge op 
på!

Det vidste du ikke 
om hjælper-Jeppe:

Han kan snakke
baglæns
Han er ret god til at 
synge – så hvis der 
er nogle syvsovere 
iblandt børnene, 
kommer Jeppe ind 
og vækker jer med 
skinger opera!
Jeppe kan løbe
hurtigere end
nogen anden på
lejren. Hvis du ikke
tror på det, kan du
udfordre ham –
hvis du tør!

Slaraf Tidendes 
rapporter var 
meget imponeret 
over lejrens 
første aftensmad

Vejrudsigten

Vejret i morgen
bliver varmt og
solrigt, med op til 
22 grader.

”Husk de tre 
S’er – Solcreme, 
Sko og Skilt”



Sport og tatoveringer

Slaraffenlejren er i 
gang, og vanen tro 
er der masser af 
sport. 
Slaraffenlejrens
store 
rundboldturnering 
blev til aften spillet. 
Det var spændende 
om de voksne igen i 
år ville være for 
overlegne eller om 
slarafbørnene har 
fået lidt flere muller 
siden sidste år.

Det var tydeligeligt 
at flere af 
slaraffenlejrens børn 
har trænet meget i 
år. Der blev skudt 
lange skud og løbet 
mega stærkt. 

skyde slarafbørn og 
høre høj musik.

Grønt hår og 
guldtænder

I år har der været en 
ny trend på lejren. 
Flere børn er set 
med rødt eller grønt 
hår. Nogen har fået 
tusser (tatoveringer) 
og andre render 
rundt med 
guldkæder og har 
fået guldtænder.

Traditionen tro 
bliver der spillet 
rundbold og lavet 
snobrod efter 
aftensmaden

Vi glæder os 
allerede til at se 
slarafbørnene i 
aktion til stikbold 
resten af ugen, hvor 
flere voksne har 
trænet op til at

”Det bliver 
spændende at se 
hvordan børnene 
ser ud om en uge, 
når de allerede ser 
sådan ud på dag 1”


