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SIDE 1 

LEJRPOSTEN 
KENDIS-ALARM! ALLE SLARAFFER VAR MEGAVARME  

 
Læs vores eksklusive interview! 

TRE HURTIGE TIL 
DRENGENE 
SØREN QUICKSTEP 

Hvilke tre ting ville I tage med på en øde ø? 
- Mikrofon, shorty og King Kong 
 
Hvad var det fedeste ved at optræde på Slaraffenlejr? 
- Publikum kunne alle teksterne, gav den max gas 
helt oppe på scenekanten og der var piger, vi ik' 
kender, som sang vores sang. 
 
Er Slaraffenlejr den bedste URK-lejr, I har spillet 
for? 
- Ja, sgu – I ramte plet som en frisbee. 

 
 
 

KØKKENHOLDET SERVERER LÆKKER MAD 
HVER DAG, MEN I MORGEN AFTEN KAN DU 

GLÆDE DIG TIL: 

FISH ’N’ CHIPS, 
ÆRTEPURÉ & SAUCE 

TARTAR 

 
Det vil ikke undre redaktionen, hvis børnene har ondt i sangstemmen til aften. 

Josef & Elias gjorde Slaraffenlejren til  
’Weekend hver dag’-lejren 
AF: OSTEMAND TELTPLØK 

Glæden var stor og brølene var større 
blandt Slaraffen-børnene, da kult-
ikonerne Josef og Elias indtog scenen til 
et brag af en koncert. Selv naboerne 
kiggede forbi for at få et glimt af rap-
vidunderne. Koncerten sad lige i skabet 
for Festaberne, der jo allerede havde 
øvet sig i containeren i går. Spillelisten 
indeholdt alle klassikerne og vi fik 
sågar lov til at lytte til en endnu ikke 
udgivet single fra the boys! Der blev 
særligt BRANDVARMT på 
bøgescenen, da Jerry fik frit lejde til 
mikrofonen og gjorde den fantastiske 
duo til en endnu sejere trio. 

De gode tider fortsatte på boldbanen, 
hvor de to sprøde mandfolk skrev 
autografer, fik taget fan-fotos i hvad der 
føltes som timer. Autograferne blev sat 
på både sko, jakker, pander og alle 
mulige andre tænkelige og utænkelige 
steder. Redaktionen har hørt rygter om, 
at Momse fik en autograf på den venstre 
balle, mens Roald fik en autograf i 
armhulen – hvorfor ved vi altså ikke… 
Heldigvis ligger alle de flotte fotos med 
de to vidundere og deres Slaraf-fans 
allerede på hjemmesiden, så I kan se 
dem, når I kommer hjem. (Det gælder 
dog ikke Momse og Roald). 

 

I DENNE UDGAVE 
MORGENDAGENS 
HOROSKOP 

EN HJÆLPER 
GJORDE HVAAAD?! 

GYS, GRIN OG GÆT 

 

MORGENMAD KL. 7-8.45 

FROKOST KL. 12.00 

AFTENSMAD KL. 18.00 
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SLARAFFENLEJR 2020 

Bål, godt vejr og natur 
Ude at gå med de rå 

DIT HOROSKOP 

SÅDAN BLIVER 
DIN TIRSDAG 
AF: ASTRO-HANNE 

Vædderen 21. marts-19. april  
Der sker meget i dit lejrliv i morgen og du vil 
hilse på endnu flere nye venner. Smil til dem! 
 
Tyren 20. april-21. maj  
Sol, måne og stjerner står helt rigtigt for tyren 
i morgen, så tag en ekstra stor chance – du er 
nemlig en heldig kartoffel om tirsdagen. 
 
Tvilling 22. maj-21. juni 
Du er i godt humør lige fra morgenstunden og 
der er masser af energi i dig til at få ryddet op 
på værelset, så det er superflot. 
 
Krebsen 22. juni-22. juli 
En krebs har brug for vand – så huske at slå 
din vej fordi vandstationen og tank op i løbet 
af tirsdagen. 
 
Løven 23. juli-22. august 
Pyh, det bliver næppe en stille dag. Der 
kommer til at være liv og hektisk aktivitet 
omkring dig. Husk at du altid kan tage en 
slapper i skyggen! 
 
Jomfruen 23. august-22. september 
Der er charme, selvtillid og lækkert hår hos 
jomfruen tirsdag. De fleste på lejren føler sig 
godt underholdt af dine sjove replikker. 
 
Vægten 23. september-22. oktober 
Hey vægten! I morgen egner sig megagodt til 
at sysle med nogle kreative projekter. Husk 
det, når du skal vælge en aktivitet. 
 
Skorpionen 23. oktober- 22. november 
La laaaaaa lala. 🎵 Musik, musik og atter 
musik – det er alt, hvad tirsdagen kommer til 
at handle om for skorpionen. 
 
Skytten 23. november – 21. december  
Det er supervigtigt at skytten falder tidligt i 
søvn og sover fem kvarter i timen i nat. 
Skytten får nemlig brug for alle sine kræfter. 
 
Stenbukken 22. december-19. januar  
For stenbukken kommer tirsdagen til at handle 
om bolde. Bolde og alle mulige andre runde 
ting. Æbler måske? 
 
Vandmanden 20. januar-18. februar  
Om tirsdagen er vandmanden allermest 
modig. Gør noget, du ellers ikke ville gøre! 
 
Enhjørningen 8. Auprilber-99.sepcemarts  
Som Elias og Josef altid siger, når de er på vej 
hjem i tourhelikopteren: brandvarm - og sådan 
bliver din magiske tirsdag også. 
 
Fiskene 19. februar-20. marts 
Astro-Hanne er sikker på, at tirsdag er dagen, 
hvor du finder dine pro løbehjuls-skills frem. 
 
 
 

AF: PØLSEMUS KALKBALLE 

De store slaraf-børn var på en spændende hike 
ude i skoven. Der blev lavet popcorn, snobrød 
og skumfiduser over bål. Mange af børnene 
viste deres kreative evner enten ved at snitte 
pinde, ligesom Sean på billedet, eller ved at 
lave flotte armbånd. 
 

RATE MY HIKE 
©©©©© 

Der er blevet uddelt hjerter af kritikerne til 
dagens hike. Sean giver den ©©©©. Han så 

en snog, så det var ret fedt. Alexander og 
Bjørlie giver begge to ©©©©. 

 
Alex var glad fordi hans hold vandt i den leg 

Bjørlie havde forberedt 
 

Magnus S synes turen var god. Han giver 
©©© ud af 5. Gåturen var lige lovligt lang 

siger han. 

 
Sean var læremester i dolk 

 
Gymnahopsasa i det fri 

 

  

HVILKEN SANG ER MON VENDT OM HER 
OG KAN MAN SYNGE DEN BAGLÆNS? 
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GÅDE 

I naturen 
AF: UNDERBUKS PLANTEFARS 

Hvad kan en mus trække lige så godt som en 
elefant? 
-terjeV 
 
 
Hvor langt kan man gå ind i en skov? 
-negi du åg ta nam rednygeb åS. netdim liT 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hvad er det, der er hvidt når det er oppe i luften, 
men gult når det lander? 
-gæ tE 
 

 
Smil til verden og den smiler til dig. 

GRIN 

Træn lattermusklerne 
Et godt grin til dagen 
AF: LÅRKLASK HENTEHÅR 

Mor: Ole hvad laver du? 
Ole: Vasker hår 
Mor: Det kan man du jo ikke gøre uden vand 
Ole: Jo, for der står på balsammen at den er til tørt hår! 
 
Læreren siger til eleven: 
– Da jeg var i din alder kunne jeg svare på alle spørgsmål i matematik 
Eleven siger til læreren: 
– Ja, men du havde også en anden lærer! 

GYS 

Den hemmelige IKEA-labyrint 
AF: PETER GYS 

Anders, hans søstre og forældre skulle en tur I 
IKEA. De skulle have en masse kedelige ting, 
men Anders glædede sig fordi hans mor havde 
lovet ham en softice når de var færdige. Da de 
kom til IKEA var der propfyldt af mennesker 
over det hele. De begyndte at gå rundt I 
gangene, men Anders fik øje på noget 
spændende. Der lå et puslespil på et bord men 
det var ikke samlet helt færdigt. Anders satte sig 
ned og begynde at få det til at passe. Det var et 
stort puslespil men maaange brikker, så Anders 
blev helt grebet af det og opdagede slet ikke, at 
hans mor og far og søskene var gået videre. Da 
han kiggede op og var færdig med sit puslespil 
var der helt mørkt. Alle var gået hjem og 
Anders var helt alene.  

 
 
Han gik igennem en gang men ingenting så ud 
som det havde gjort før. Han gik lidt frem af 
gangen og så hørte han en lyd bag sig. Da han 
så sig tilbage så han at møblerne flyttede sig! 
Han gik videre og hørte igen en lyd. Nu var 
det væggen, der flyttede sig! Åh nej, det måtte 
være et mareridt. Han prøvede at finde 
udvejen, men møblerne og væggene blev ved 
med at skifte plads, og Anders så at han gik 
forbi puslespillet igen og igen. Han gik i ring! 
Han begyndte at svede og satte sig ned i en 
sofa og lukkede øjnene. Så mærkede han en 
hånd på skulderen. “Andeeers”. Det var hans 
mor. “Anders, vi skal afsted nu”. “Mor? 
Hvordan fandt du mig?” Hans mor smilte og 
grinte. Det viste sig, at Anders var faldet i 
søvn i en af de store, bløde sofaer i IKEA 
mens han prøvede at samle puslespillet. Han 
tog sin mor i hånden og så gik de sammen ned 
og betalte. Bagefter fik Anders en dejlig stor 
softice. 
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD 

Gæt hvilken hjælper der… 
AF: FLETKRUKKE NUMSERØD 

Der var engang en hjælper, der havde sommerfugle i maven, fordi det 
endelig var blevet sommer. Denne her sommer skulle der ske noget helt 
specielt – denne hjælper skulle på telttur sammen med en håndfuld venner. 
Det var en helt særlig telttur, fordi denne hjælper til enhver tid vil vælge en 
varm seng omringet af fire vægge fremfor at ligge i ske med skovens kryb på 
et tyndt liggeunderlag smurt ind i myggespray. Efter teltene er sat op og 
snobrødene er brændt på bliver der åbnet for dansegulvet i måneskinnets 
klare lys og vores helt egen hjælper kan slet ikke få nok af de dristige rytmer 
i den friske luft. Men ak! Midt i et sygt Say So TikTok-move i spotlightet 
træder denne hjælper ned i campinggryden med kødsovsrester i og 
BRÆKKER SIN FOD. Men hvilken hjælper er der mon tale om? 

Hjælper A                          Hjælper B                         Hjælper C 
Mikkel                               Mathilde                            Momse 
 

 
 
 
 

MØD BILLE AUGUST 

TIL DIG, DER HAR STJÅLET MIN 
BILLE: BRING HIM BACK.  
 

PS. SIDST SET VED HESTEPÆREN 

HVAD BILLER DU DIG IND? 
(HØHØ) 

Det er Alexander, der spiser en mælkesnitte hver morgen. 
Det er Momse, der har brækket foden i en campinggryde. 


