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Dagen i morgen  

Hvad sker der? 

Man kan komme på besøg på 

GENBRUGSSTATIONEN!  

….. og der kommer flere op-ad-hatten 

aktiviteter som lige nu er en 

overraskelse!  

 

 

MENUEN i morgen  

Aftensmad:  

FISKEBURGERE MED 

KARTOFFELBÅDE 

 

 

MAD-

ANMELDELSE 
 

 

 

 

 

 

AFTENSMADEN I DAG  

FALLAFEL MED TZATZIKI OG 

HUMMUS, OG FLADBRØD  

FREYA, 10  

”Jeg smagte det hele undtagen 

rødkålen. Falafelen var ikke så god 

uden noget på, men rigtig meget 

bedre med tilbehøret, fx det orange 

sovs. Jeg giver kokken 6 ud af 6 

stjerne, det hele var lækkert” 
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M c C a n d y 

BESØG OS I KIOSKEN 
”De har lejrens bedste slik” – Michael 
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Sådan bliver din 

tirsdag 

AF ASTRO KURT 

 

Fisk 19. februar- 20. marts-Dit humør er 
højt, og du kører med klatten. Men pas på at 
du ikke ender ud i et overforbrug af slik i 
dag! 
 
Vandmand 20. januar- 18. februar- Du er 
total i balance i morgen.  Smil til dine nye 
venner omkring dig! 
 
Stenbuk 22. december -19. januar I morgen 
vil du få en pludselig lyst til at rydde op på dit 
værelse, følg denne lyst. 
 
Skytte 23. november -21. december- Det er 
virkelig vigtigt, at skytten får spist en masse 
grønt i dag. Skytten skal være oplagt til alle 
de fede aktiviteter, som kommer til at ske på 
lejren i dag. 
 
Skorpion 23. oktober - 22 november- Sol, 
måne og stjerner står helt, helt rigtigt. Gør 
noget du ikke plejer at gøre, det vil gå dig 
godt! 
 
Vægt 23- september- 22. oktober morgen er 
dagen, hvor du skal kaste dig ud i kreative 
projekter. Måske er du den næste Picasso? 
 
Jomfru 23. august -22. september I morgen 
vil du få en lyst til at gå i bad, og gøre noget 
ekstra ud af dig. Følg denne lyst! 
 
Løve 23. juli - 22. august- Wauw sikke min 
spådomskugle siger bare: Charme, selvtillid 
og lækkert hår. Det kører for dig i morgen. 
Del ud af din charme i morgen 
 
Krebs 22. juni - 22. juli--Du er i mega 
overskud i morgen. Giv gerne dine venner en 
ekstra hånd, hvis de har brug for det. Hvem 
ved, måske din kammerat vil dele sit slik med 
dig? 
 
Tvilling 22. maj - 21. juni-Stjernerne står helt 
perfekt for tvilllingen i morgen. Det betyder 
selvfølgelig, at du skal danse til du ikke kan 
mere. 
 
Tyr 20. april - 21. maj- Tyren er 
uovervindelig i alle boldspil i morgen. 
Stjernerne skriver ”Messi”, måske vi har fået 
en ny verdensmester på lejren? 
 
Vædder 21 marts - 19. april- Min 
krystalkugle siger bare ”despacito”. Det 
betyder, at du skal sætte denne sang på i 
morgen, og vise dine bedste dancemoves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RASMUS KLUMPS KUSINE 

 

 

I dag har syv tapre holdt i syv farver været ude at erobre 
farverne tilbage, som Sally Solskin havde mistet i sin regnbue 
til de sure, sorte regndråber.  
 

Holdene – blå, rød, gul, orange, grøn, lyserød og lilla - har klaret alle mulige 
discipliner fra vandstafet, føleleg, vandtransport med duplo, tegning, 
figurefterligning, skydning til tårnbygning.   
De vandt farver tilbage én efter én og til sidst kom skatten for enden af regnbue til 
dem!   

 

 

 

 

 

 

Nyheder: 

REGNBUEN blev reddet!!   
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Landsholdet for rengøring træner i 

denne uge på Slaraffenlejren. De 

kæmper mod viruser, skidt, snavs, 

tis og prutter!  

 

 

”Vi gør vores ypperste for at 

blive kvalificeret til OL i 

toiletrensning og gulvvask i 

Tokyo i år” 

 

udtaler holdets anfører Skrubbehans 

Gulvkludsen (tidligere 

guldmedaljevinder i støvsugning og 

afspritning),  

 

 

De kan kendes på de gule veste og 

deres fokuserede blik og seriøsitet. 

Hvis I møder dem i løbet af i morgen, 

så hilse på dem med thumbs up!!   

SOFIES HISTORIE  
Ny del hver dag 
 

Popsmadder Æggeklink  

 

 
 

I historien i går mødte vi Sofie, 
hjælper-Jette og den sultne trold. Vi 

fortsætter hvor vi sluttede med 

hjælper-Jettes beskrivelse af 
trolden.  

 

”Denne her trold var den mest uhyggelige 
trold, du kan forestille dig,” fortsatte 

hjælper-Jette. 
 

Den havde lange sorte hår over det hele, 

og i de sorte hår kravlede små 

edderkopper rundt. Den havde store røde 

øjne, og et kæmpestort gab med 
sylespidse, gule tænder.” 

Sofie nikkede. ”Nemlig, ja, sådan en trold 

skal det være.” 
 
”Og trolden levede kun af én ting. Den spiste 
hverken bøffer, kartofler, gulerødder eller 

kyllingelår. Det eneste den ville æde var 

børn, men der kom ikke nogen børn, den 
kunne æde. Faktisk var der gået flere år 

uden, at trolden havde fået noget at spise, 
og det var derfor, at den var så sulten. 

Frygteligt sulten,” fortalte hjælper-Jette. 

 
Tidligere havde trolden bare siddet ude i 

skoven og ventet på, at der skulle komme et 

barn forbi, men det gjorde der ikke. For 
trolden var kun oppe om natten, og der kom 
aldrig børn i skoven om natten. De kom kun 
om dagen, når trolden lå i sin troldehule og 

sov, fordi den hadede solen og lyset. Der 

kom hjorte, grævlinger, ugler og flagermus, 
men ingen børn. Og nu havde trolden 

besluttet, at det var nok med alt den 
ventetid. 

”Jeg drager ud for at finde et barn, jeg kan 

æde,” sagde den.  

 

Følg med i morgen, hvor vi måske finder 

ud af, hvilket barn trolden finder, så 

den kan få noget at spise.  

Side 3 

VERDENSMESTRE I  

RENGØRING!  



 

 

 

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

 
  

I dag er de tre hjælpere du kan vælge mellem 

Anna, Anna og Anna. 

 

 

DAGENS SPØRGSMÅL 

Hvad mon dine venner synes i dag? 

 

Hvad er din livret og hvorfor? 

 

SONNI,  7 
Jeg synes spaghetti med kødsovs er det 

bedste. Fordi det er bare lavet af mel og 

køb og tomater. Parmesanost er også 

mums. 

 

 

TRINE, 31 
Østers og champange. Fordi det har 

jeg aldirg smagt før, men Christian, 

køkkenchefen siger at det er lækkert... 

 

YAMAN, 9 
Appelsinslik er min livret, fordi det smager 

af appelsin. 

 

 

ANNABELL,  7 

 
Jeg kan bedst lide pandekager med is og 

flødeskum og chokolade. Det er bare så 

lækkert og sødt ☺ 
 
 

 

 
VICTOR, 9  

 

Pasta med kødsovs er min livret, fordi 

det smager godt. Det skal være lavet af 

godt køb og gerne pastaskruer (ikke 

spaghetti). Parmesan ovenpå tak! Jeg 

elsker pasta med kødsovs siden jeg var 

2 år. 
 
 

 

 

MIRIAM,  8 

Jeg har to livretter, men vælger én. Det er 

tomatsovs med hjemmelavede kyllingeboller 

og med kartofler. Det smager lækkert og 

første gang min mor lavede det kunne jeg 

ikke stoppe med at spise igen. 
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                          Dagens Jokes 

                  

 

 

  

          

 Hvad hedder det sjoveste dyr? ---  En ha-ha-ha-hare  

     

Hvad er det tungeste dyr? --- En An(d)ton! 

     

 Hvad er det allerstørste dyr? ----  ELG-iganten!  

 

     

 

KAN DU FINDE SANGEN? 

Det er tid til dagens rebus 

 

En rebus er en ordgåde, hvor man  

gengiver ord ved billeder og tegn,  

hvor man kan trække bogstaver fra  

eller lægge dem til. 

 

I dag er temaet: GODNATSANG  

 

 

 

 

AF: ORDLAKRIDS 

PENSELSLUGER  

 

 

 

D +                L +          -B                       -S 

 

         -S                       + 
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Svar: Den lille Ole 
med paraplyen 



 

 

Breaking News!  

Regelrytterne bryder 

reglerne!  

 

I DAG HAR TEAM MEME, LEGENDERNE OG 

REGELRYTTERNE VÆRET UDE AT GÅ. DET HAR GÅET 

EN KORT RUTE PÅ 6KM (3KM HVER VEJ) OG EN LANG 

RUTE PÅ 9KM.  

De kom åbenbart til at crashe den forkerte lejrplads, og en 
videoovervågning har sendt en alarm til en mand ved navn 
Peter. Peter kørte derfor ud for at tjekke hvem der dog 
rendte rundt på forbudt område - og det var Regelrytterne!  
 
Peter vidste sig dog selv at komme fra Røde Kors, og 
desuden at være verdens venligste vagt! Peter syntes at 
Slaraffenlejren lød.som et fantastisk sted, og Regelrytterne 
slap for straf! 
 
Peter viste sig at være en rigtig helt, og forsynede 
Regelrytterne med proviant, og noget helt utroligt vigtigt 
som redede dagen: Salt til de popcorn vi lavede over bål, 
hvilket de ikke havde fået med! 
 
Regelrytterne er således sluppet godt fra deres regelbrud, og 
det lyder til at flere af regelrytterne overvejer et 
karriereskift fra regelrytter til regelbryder! 
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