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Dagen i morgen  
Hvad sker der? 
 
HORNPASTIL BLYSPIL  
 

 
 
Vejrudsigten:  
 
 
 
 
 
 
Program for i morgen:  
 
VI SKAL HJEM L 
 
 
 

RUTSJESLIK GOKARTIS   
 

 
 
Ugens store finale, som alle har ventet på! 
Slaraffenlejren overtog Sommerland 
Sjælland for en dag. 
 
Vi kom afsted i to busser, fulde af glade 
børn i skriggrønne T-shirts. Alle opførte 
sig rigtig pænt på vejen derhen.  
 
Allerede inden afgang blev der talt om 
hvem der tør og ikke tør prøve Vildkatten. 
Det er her man suser gennem loopet, håret 
hænger nedad og maven suger sig 
sammen!  
 
Hussein fortæller: ”Niclas prøvede 
Vildkatten med lukkede øjne, fordi det 
skulle være endnu vildere. Jeg turde ikke 
selv. ” Rygterne siger, at nogen prøvede 
den 10 gange. 
 
Efter frokosten kom alle dem der kan lide 
plask og splask i badeland og gav den gas 
på alle rutsjebaner.   
  
Tak fordi i valgte Sommerland Sjælland, 
husk at købe årskort og vi hører gerne fra 
jer hvis I vil booke hele parken en anden 
gang!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 1 

De seneste nyhedshistorier  
Slaraffiland Sjælland  



 

 

 

   
 
 
 

 

 
 
PLISKEPLASKE BADETØFFEL  
 

 
 
Jomard var klar til at prøve den vilde og 

mest frygtede vandrutsjebane, Kamikaze.  

 

Men da Jomard først havde bevæget sig ud 

på kamikaze, hvor man skulle hænge ud 

fra 20 meters højde, der var Jomard lige 

ved at hoppe fra. Men lige pludselig hang 

Jomard sig igen ud fra Kamikaze, og gav 

slip på grebet. Jomard rutsjede med fuld 

fart ned fra Kamikaze.  

 

Da han kom ned rystede Jomards krop så 

meget, at han ikke kunne stå på benene, og 

hjælper Anton måtte hjælpe Jomard op fra 

poolen.  Pludselig kom en Sommerland 

Sjælland medarbejder styrtende hen for at 

hjælpe ham op, de stod klar med stol og 

vand, fordi de troede han var i chok. Men i 

virkeligheden havde Jomard bare fået et 

ordentligt adrenalin kick.  

 

I kan bare kalde Jormard for Jomard 

vovehals fra nu af. 

 
 
 
 

 
 

Sofias Gåde: 
 

Hvad er det der går på fire ben om 

morgenen, to ben midt på dagen og tre 

ben om aftenen.   

 
Svar: Det er en baby der kravler, en voksen 

der går på to ben om dagen og en gammel 

person der går med stok om aftenen – altså et 

menneskeliv.  

 

Side 2 

Vovehalsen Jomard  
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Sådan bliver din 
lørdag  
 
AF ASTRO KURT 
 

 
Dagens horoskop: 
Fisk 19. februar- 20. marts-  Fisken er lidt 
trist i morgen. Fordi fisken ved, at det er 
sidste dag. Suk.. 
 
Vandmand 20. januar- 18. februar- Du 
kommer til at rydde morgenbuffeten, 
fordi du ved, at det er sidste gang for i år, 
at du får så LÆKKER morgenmad. 
 
Stenbuk-22. december -19. januar –Du 
kommer til at spraye lidt ekstra 
parfume/deo på i morgen, fordi 
stenbukken er klar til dele kærlige 
krammere ud i morgen. Og så er det jo 
vigtigt, at man dufter ekstra godt. 
 
Skytte 23. november -21. december- Det 
er ok at være træt af, at det er sidste dag 
på Slaraffenlejr.  It sucks. 
 
Skorpion 23.okotober -22 november- 
Skorpionen deler med glæde krammere 
ud i morgen. Nøj, hvor kommer du til 
savne at være på lejr. 
 
Vægt-23 september- 22. Oktober- 
Sokker, trusser, bukser… Ja pakket har 
du. Men husk også at pakke alle de 
fantastiske minder, som du har fra lejren! 
Jomfru- 23. august -22. september – 
Skygge, solhat, solcreme. Fat det nu. Du 
har været meget i solen. 
Løve 23. Juli-22. august-  Min krystalkuge 
siger bare: OVERSKUD. Måske du skal 
hjælpe din værelseskammerat med at 
pakke? 
Krebs 22. juni- 22. juli- Jupiter står i 
retrograd. Og det betyder, at du kommer 
til at danse hjem fra lejren. De hofter 
bliver ikke til at styre i morgen. 
Tvilling 22. maj-21. juni- Gaab.. du er 
træt i morgen. Min krystalkugle siger mig, 
at du har været en natteravn. 
 
Tyr 20. april-21. maj-  TUSCH!, ”HVEM 
HAR EN TUSCH?”. Husk, at have en tusch 
på dig i morgen. En masse kærlige 
beskeder vil komme din vej. 
 
Vædder 21 marts-19. april- ”Celebrate 
good times come on!” Du har haft den 
fedeste uge. Hvornår kan man skrive sig 
op til næste år? 
 

 

AF GURLI MUS 
 

 
 
 
I morgen er det tid til at tage afsked til 
alle de skønne Slaraf-børn. Det er SÅ 
sørgeligt! Øv, hvor er det altså bare trist.  
Vi hjælpere vil gerne sige tusind tak for 
en helt fantastisk uge, hvor i har bidraget 
til en masse sjov, skæg og ballade. 
  
Vi håber selvfølgelig på at se en masse 
Slarafbørn igen næste år, hvor vi igen vil 
sørge for en sjove og skøre aktiviteter.  
 
Det er derfor ikke et farvel, men vi vil i 
stedet hellere sige ”vi ses til næste år”. 
Ha’ det rigtig dejligt til vi ses igen? 
 
Hvad håber du på, at vi skal til næste år? 
 

 

 

ALLE BØRNENE 
 
Alle børnene gik ud af huset, undtagen 
Finn, han gik ind.  
 
Alle børnene havde en kæreste, 
undtagen Bo, han havde to.  
 
Alle børnene gik over vejen, undtagen 
Lotte, hun sad på sin potte.  
Alle børnene gik ind i Sommerland, 
undtagen Bo, han troede han var en 
ko.  
Alle børnene var oppe i Vildkatten, 
undtagen Hans, kan var en svans.  
 
 
 
 
 
 
 

 

ØV ØV, vi skal hjem ! Side 2 

 



 

 

 

 

   

DET ER BLEVET TID TIL DAGENS REBUS 
I DAG ER TEMAET: GODMORGENSANG 

 

PUDEPLI 
SKISPRIT  
 

 
-L+R -E -BUK   

 

 
 

SOFIES HISTORIE  
Ny del hver dag  
 
Blomsterkop Kyllingeprop  
 

 
Er I klar? Vi spurgte om I er klaaaar? 
Godt! Vi mangler at høre, hvordan 
pindsvinet Poul, eller var det Per, 
eller var det Palle? Nå, men vi 
mangler at høre, hvordan pindsvinet 
kan hjælpe med at redde prinsesse 
Pia. Vi starter… nu!  
 
”Jo,” sagde hjælper-Jette. ”Nu skal du høre. 
Pindsvinet løb frem og stak sine lange pigge 
ind i troldens ben, og så skreg trolden af 
forskrækkelse: Uuuuuaaarrrhhh!!! Og den lyd 
vækkede prinsesse Pia. Hun tændte sin 
natlampe og stirrede lige ind i hovedet på 
trolden. 

Heldigvis blev trolden lige så forskrækket som 
Pia. Han hadede nemlig lys. Lys var det værste, 
han vidste. Pia kunne se på troldens øjne, at han 
ikke kunne lide lyset, så hun greb lampen og 
pegede den lige hen imod troldens ansigt. 
 
Nu skreg trolden igen:”Uuuuaaaaarrrrhhhh!” Og 
så løb den væk fra sengen, hen til vinduet og ned 
af muren. Den spurtede væk fra slottet og ind i 
skoven, hvor der var helt mørkt og ikke den 
mindste stråle lys. 
 
”Pyha,” sagde Sofie, og åndede lettet op. 
”Ja,” sagde hjælper-Jette, ”så trolden turde 
aldrig mere komme tilbage til slottet og prøve at 
æde prinsessen. 
 
”Men åd den så et andet barn,” spurgte Sofie. 
Hjælper-Jette rystede på hovedet. 
 
”Nej, faktisk fandt trolden noget andet den 
kunne æde. Og det var grene og blade. Dem 
havde den aldrig før prøvet at spise, og de 
smagte faktisk godt, syntes trolden.” 

Hjælper-Jette puttede dynen godt rundt om 
Sofie. ”Tak, hjælper-Jette, så fik jeg den 
branduhyggelige historie, jeg ville have,” 
sagde hun. Hjælper-Jette smilede. ”Ja, og du 
fik også den historie om et pindsvin og en 
prinsesse, som jeg ville give dig.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

         
 
 

                                                                                  
    

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

I dag er de tre hjælpere du kan vælge mellem 
Momme, Amalie og Tatjana. 
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SOMMERLAND SJÆLLAND QUIZ 
 
1.Hvad hedder Sommerland Sjællands badeland? 
a. Vandland b. Den blå lagune c. Water splash 

 
2.Hvad hedder Sommerlands Sjællands vildeste 
vandrutsjebane? 
a.Kamikazen b. Vandballade c. Faldskærm 

 
3.Hvor høj skal man være for at prøve Vildkatten? 
a.110 cm b.210 cm c. 140 cm 

 
4. I hvilken by ligger totempælen? 
a. Indianerbyen b.Cowboybyen c. Vandparken 

 
5.Hvad kan man lave på Guldbakken? 
a. Lave penge b. Lave mad c. Grave efter guld 

 
6.Hvad hedder årets nyhed i sommerland Sjælland? 
1.Klatrefidusen b. Det løse hjul c. Rally 88 

 
Svar: 1. B, 2. A, 3. C, 4.A, 5.C, 6.C  

  
 
 
 

TRAVL FROKOST HYGGE I SOMMERLAND SJÆLLAND 
Af Bullermand Makrelmad 
 
MUMS!  

Der blev hygget og spist i det i sommerland 

sjælland.  

Hussein og Bjørlie havde travlt ved 

frokostbordet, for børnene fra slaraffenlejren 

var mega sultne efter blot en time i 

sommerland Sjælland mega sultne. Derfor 

blev der smurt mader for livet løs, og hvor 

det bare lækkert. Viktor N. fra 

brandstationen udtalte følgende efter at have 

spist en fiskefilet: ”Jeg elsker fiskefilet. Det 

var bare lækkert.”  Selvom det var hyggeligt 

at spise, så havde børnene fra lejren travlt 

med at komme videre, for de skulle 

selvfølgelig ud og prøve alle de fede 

forlystelser. Drengegrupen Saad, Saad og 

Walid havde slet ikke tid til at snakke med 

redaktionen på basen, for de skulle over og 

prøve ”killer klovn tog”.  Det har været svært 

at få interviews fra børnene fra 

Slaraffenlejren i dag, da de har haft meget 

travlt. 

 

 

 

 
  

Side 3 
 

Side 4 

Svar: Når du ser et 
stjerneskud 



 

 

Side 3 
S
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Dagens spørgsmål 
Hør hvad dine venner synes i dagens rundspørge 

Hvad har været den sjoveste aktivitet hele ugen? 

 
HANNA, 10 
 At lave badges og også 
dødsfesten!  

 

 
YAZAN, 9 
Både børne og 
dødsfesten. Jeg var især 
glad for popcorn og 
slushice.  

 
SOFIA, MÅSKE 13? 
Det var trods alt det 
hele!!  
 

 
SARA, 10  
Hoppeborgen med 
forhindringer og da vi 
legede vandkamp J  

 
MILLE-MATHILDE,  
MGP, især 
Magnus´trylleshow.  

 
 
MALOU,  
10 SNART 11 
 Shoppetur i Hillerød, 
også turen hjem hvor vi 
ikke havde noget tag på 
bilen.  

 

 
 
KENNETH, 12 
Bumberballs!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALAA, 12 
Sommerland, især 
vildkatten. Fedt, fordi at 
det er gratis! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DARIN , 12 
Sommerland - især 
Vildkatten.  
Fedt, at det er gratis! 
 
 

 
 
DAMIAN, 9  
Jeg blev glad da jeg 
købte en sodavand i 
Sommerland Sjælland. 
Det var en stor ”Sport”. 
(smager som Faxe 
Kondi, red.)  
 

 
VICTOR, 12 
At komme i 
sommerland Sjælland. 
Og bumperballs nede i 
hallen til festen. Det var 
sjovt at smadre alle de 
små børn.  

 

 
EMMET, 10 
Shoppingtur. Fordi vi 
fik macDonalds og det 
var bare hyggeligt! 
 

FREDERIK, 12 
At komme komme i 
sommerland Sjælland 
og party party. 

 

 
MAGNUS, 10 
Nok at spille fodbold. 
Jeg spiller ikke tit 
fodbold med andre end 
bare mine venner.  
Og så turen til 
Sommerland Sjælland 
selvfølgelig. 
 
 
 

 
ZOFIA, 31 
At skrive avis!  
Med de små interviews 
havde jeg lejlighed til at 
snakke med mange af 
børnene og de var alle 
sammen rigtig søde !  
 

 


