
En tur tilbage i tiden, i 
Sagnlandet Lejre

Af: Den ægte Simon

Fiduserne har 
været rundt og 
tjekke alle 
børnenes værelser 
hele ugen

Der blev gruttet mel og lavet fladbrød i
Sagnlandet Lejre i dag. Børnene var
vildt godt til at lave melet. Men for den
ene bus begyndte det pludselig at
styrtregne, så de måtte tage hjem igen!

Der er blevet 
fundet masser af 
sure sokker og 
uredte senge –
men også blomster, 
gaver og andre ting 
som gjorde 
Fiduserne glade. 
Hvem mon vandt 
værelsesdysten?
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Læs mere inde i 
avisen

Der blev hoppet 
max igennem hos 

X-Jump 
Copenhagen



Sagnlandet Lejre og X-jump

Der var pakket 
madpakker og 
drikkevarer fra 
køkkenet og delt 
solcreme ud til 
slarafbørnene. På 
busturen kunne man 
godt mærke at der 
havde været stor 
fest i aftes, så der 
var slarafbørn, som 
kunne sove lidt 
inden de skulle 
springe i X-jump og 
lave mad som man 
gjorde i stenalderen.

I X-jump, så vi både 
forlæns og baglæns 
saltoer, som mange 
af slaraflejrens børn 
havde øvet på 
hoppepuden i løbet 
af ugen. Der var 
konkurrencer i hvem 
der kunne hoppe 
højest, længst og 
hvem der kunne lave 
de sejeste spring. 
Kokkene og Michelin 
folket var lidt bange 
for, at festmadden 
fra i går ville 
rumstere i maven 
med alle de spring, 
mens både Bisserne 
og Romerne var klar 
og parat til at 
springe løs. 

2 busser fyldt med 
glade slarafbørn
skulle afsted på 
tur til Sagnlandet 
Lejre og X-jump

Kendisserne følte sig 
lidt udenfor, da 
ingen af 
stenalderfolket 
kendte dem – de 
havde jo ikke tv eller 
internet!

Med Nordens 
største kongehal fra 
vikingetiden og 
bueskydning, var 
der lagt op til en 
tidsrejse i 
sagnlandet

Rollespillerne var 
klar til mødet med 
stenalderfolket! De 
havde øvet sig hele 
ugen! 



Ugens vinder er fundet!

På nogle værelser 
har der været en 
dyd i at få lav 
karakter af 
fiduserne, hvor det 
bedste ord til at 
beskrive værelset 
er TOTALT KAOS. 
Andre har til 
gengæld gjort en 
dyd ud af 
oprydning og 
orden på 
værelserne. 

Her har 
pigeværelserne 
haft en høj 
standard ift. De 
fleste 
drengeværelser. 

Dem med de 
flotteste værelser i 
år blev:
Værelset 2. tv og 7. 
th 

Tillykke til Martine-
Louise, Philippa, 
Michelle, Rama, 
Natasha, Emma J 
og Nourjhan – godt 
gået piger! Der 
venter naturligvis 
en slikpose til 
vinderne.

Fiduserne kommer
igen næste år, så det
er bare med at øve
jer i at rede sengen 
og ligge tøjet pænt..

Fiduserne har i 
løbet af ugen 
lugtet til sure 
sokker, fundet 
uredte senge og en 
masse andet rod.!

Noget 
overraskende var 
det dog, at der 
faktisk i år er hele 
to 
værelsesvindere!

Derfor var det heller 
ikke en overraskelse 
for ØG, Nummerpigen 
Sally og realitystjerne, 
at det var et 
pigeværelse der 
scorede højest 
karakter..



Har du hørt at?

Har du hørt, at det 
sjoveste Mathias og 
Martine lavede i X-
jump var, at lave 
vilde tricks på 
trampolinerne. Mon 
de kunne slå en 
salto?

Har du hørt, at man 
kunne falde ned i en 
skumgrav i X-jump –
og at den ægte 
Simon slet ikke 
kunne komme op 
igen? Mon han 
stadig er derhenne?

Har du hørt, at det 
begyndte at regne så 
meget i Lejre, at en 
af busserne 
måttekøre tidligt 
hjem?

Har du hørt, at Sofia 
fra Romerne var 
mega sej til at grutte 
mel? Hun gruttede 
så meget, at stenen 
næsten blev slidt 
op! 

Har du hørt, at 
Isabella har hakket 
med økse i Lejre, og 
at hun NÆSTEN 
kunne slå en 
træstamme over 
med ét slag?

Har du hørt, at mens 
alle børnene var 
afsted på tur, så blev 
nogle hjælpere 
tilbage, og pakkede 
hele lejren ned?

Har du hørt at 
næsten alle de 
voksne faldt i søvn 
på bussen på vejen 
hjem? De var måske 
trætte efter at have 
hoppet på trampolin 
i flere timer.

Har du hørt, at man 
SKAL over og give 
momse en krammer, 
inden man tager 
hjem i morgen?

Redaktionen takker 
fordi I havde lyst til 
at læse med – hav 
en rigtig god 
sommer



Den sjove

Hvor mange mænd 
er der i Danmark?  
Svar: 2, Dan og 
Mark

To muffins sad inde 
i en ovn. Så sagde 
den ene: “Fuck her 
er varmt!” Så skreg 
den anden: 
“WAAAARH! En 
talende muffin!”

Hørt i skobutikken
Kunden siger til 
ekspedienten:
– jeg skal have 
nogle snørebånd 
snørrebånd.

Ekspedienten siger 
til kunden:
– hvorfor siger du 
snørebånd 2 
gange?
Kunden siger til 
ekspedienten:

– fordi det er til 
mine Ecco sko

2 køer står på en 
mark, pludselig siger 
den ene “Muh”
Skuffet svarer den 
anden “øv- det skulle 
jeg lige til at sige”

Der var en mand 
som følte sig ensom 
og besluttede at 
købe et kæledyr. 
Han købte et 
tusindben. Da han 
kom hjem ville han 
lære den lidt bedre 
at kende og spurgte 
“vil du med ned og 
have en sodavand 
nede i kiosken” der 
kom intet svar. Så 
råbte han ned i 
kassen til 
tusindbenet ” VIL 
DU MED NED OG 
HAVE EN SODAVAND 
NEDE I KIOSKEN” “ta 
det dog roligt jeg er 
jo lige ved at tage 
sko på.


