
De store børn har i dag trasket 
langt ud i skoven for at bo i telt 
og bivuak
Af: Josephine Lebæk

Slaraf Tidendes 
madanmelder: 
William fra 
Kokkeskolen 
anmelder maden

Traditionen tro har de store børn skulle 
traske langt ud i skoven for at bo i 
bivuakker og lave mad over bål. Vi har 
også hørt rygter om, at de mødte en 
heks! Læs mere inde i avisen

Kokkene har igen i 
dag lavet rigtig 
meget mad til alle 
børnene – både 
hjemme på lejren 
og ude på Hike. 
Men har maden
været god eller
dårlig?

I dag har 
Slarafbørnene
været på Hike, 

løbet Stjerneløb og 
hoppet på 

hoppemadras
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Se mere inde i 
avisen



Langt ude i skoven på Hike – de 
store børn er i vildmarken!

Der er blevet laver 
gryderet over bål og 
fundet skovsyre i 
skoven med Master 
chef Christian. 
Børnene var vilde 
med maden! Og så 
har vi leget en 
masse lege, hvor der 
virkelig skulle 
samarbejdes, og de 
var mega seje til 
det! Der er blevet 
bygget bivuakker og 
lavet snobrød og

skumfiduser med 
mariekiks. Yes! 
Hjælper- Philip var 
mega god til 
gemmeleg, og 
børnene måtte 
næsten give op

Så skal man huske at 
tage sig et laaaaangt
bad, og vaske sig bag 
ørene og rense 
negle, ellers 
kommer Momse og 
Lejrleder-Michael 
efter dem med en 
skurebørste!

Vi glæder os
allerede nu til at
skulle høre om alle
de mange
spændende ting de
ellers har lavet i 
skoven, og om 
Holbek helt 
forsvandt fra dem 
alle sammen, fordi 
han altid går i 
camouflage

Traditionen tro 
har de store børn 
været på to 
forskellige Hike
ture

I morgen når 
børnene kommer 
hjem er de sikkert 
rigtig trætte og 
lugter af bål

”Vi mødte en 
heks og svarede 
på gåder – og 
vandt 
skumfiduser”



William fra Kokkeskolen 
anmelder maden

William fra 
Kokkeskolen er 
blevet udnævnt til 
Slaraf Tidendes 
madanmelder. Han 
vil dagligt bedømme 
hvor godt kokkene 
har klaret den i 
køkkenet, og uddele 
stjerner.
Morgenmaden 
imponerede 
William, som blandt 
andet bed mærke i 
den flotte måde 
vandmelonen var 
skåret ud på. 

Derudover var 
brødet rigtig godt –
det er Christian 
Kok’s hemmelige 
opskrift. 
Morgenmaden får 
derfor 10 ud af 10 
mulige stjerner.

og William kvitterer 
derfor også med 10 
ud af 10 mulige 
stjerner til 
frokosten.
Til aftensmaden var 
William også meget 
imponeret. Han 
kender til Afrikansk 
mad derhjemme fra, 
og kan fortælle at 
køkkenet ramte plet. 
De salte mandler og 
det 
langtidstilberedte 
kød var rigtig godt, 
og dressingen var 
også rigtig god.
Aftensmaden får 
derfor også 10 ud af 
10 stjerner.

William kan 
rigtig godt lide at 
lave mad – og at 
anmelde det!

Til frokosten stod 
særligt æggesalaten 
ud med en rigtig 
lækker smag. De 
stegte ris faldt også i 
god jord, 

”Kokkene er 
rigtig dygtige –
og Christian har 
lavet mad til 
Kronprinsen”



Hjemme på lejren stod den på 
hoppepude og Stjerneløb

I morges udfordrede 
børnene de voksne i 
fodboldkamp. De 
voksne havde lånt 
Robin på kassen og 
han stod mega godt 
på mål.

Børnene havde 
Mathias J. på mål 
der normalt spiller i 
fck. Han var slet ikke 
bange når de voksne 
skød og han 
dirrigerede sit 
forsvar mega godt!

Om eftermiddagen 
kaldte Dann The 
Man til samling, og 
alle børnene blev 
delt op i hold som 
skulle dyste i 
Stjerneløb.

Der blev også dystet 
i ”minefelt” og 
Krokodilleleg hvor 
blandt andre 
Natasha fra Super 
Stjerne Kendisserne 
var mega god, og 
hvor man kunne 
score ekstra point 
ved at fedte for 
dommerne. 
Derudover lærte
børnene er spille
golf hos Gustav, som 
havde fundet en 
golfkølle fra 1936 –
den er næsten lige 
så gammel som 
Lejrleder-Ida!
Da pointene blev talt
sammen stod det
klart at Hold 7 løb 
med sejren, og 
derfor fik en masse 
slik! Stort tillykke til 
dem.

I en meget tæt 
konkurrence 
vandt Hold 7 
(Tyv) i Stjerneløb

De mødte blandt 
andet en uhyggelig 
gammel kone som 
fik børnene til at 
stikke hænderne i 
klamme ting for at 
finde ingredienser.

”Den gamle 
kone var herre 
klam, og der var 
rødbeder i 
hendes mad”!



Avisen har modtaget post!

Dagens jokes:
Hvilken frisure har
en kagemand?
Slikhår!

Hvornår har 
bageren 
fødselsdag?
11/11 (ælte i ælte)

Hvordan døde 
Kaptajn Klo?

Han pillede næse 
med den forkerte 
hånd!

Hvad kalder man 
en boomerang som 
ikke kommer 
tilbage?
En pind!
Hvorfor kan man
ikke spille fodbold 
med en hund?
Fordi den fæller!

Hvad koster en 
hjort?
Den er rådyr!

Avisen glæder sig 
til at se hvad I 
sender til os i 
morgen

Slaraf Tidende 
elsker at få post, 
og rigtig mange 
børn har i dag 
sendt os jokes og 
billeder

Avisen har fået en
flot tegning som 
forestiller Eva fra 
vinderholdet Team 
Tyv!


