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SIDE 1 

LEJRPOSTEN 
NERF 

 
Billede A: Bevismaterialet 

GØR SAMLINGEN 
EDDERKOMPLET! 
GRYDEKLIP FISKEFJÆS 

Da vi ankom til lejren, havde Bjørlie en 
edderkop i lommen (se billede A). Den hedder 
lille Peter E. Nu er den væk. Har du set den? 
 

 
KØKKENHOLDET SERVERER LÆKKER MAD 

HVER DAG, SÅ I MORGEN AFTEN KAN DU 
GLÆDE DIG TIL: 

PISSEPERFEKT PASTA 
MED PESTO PLUS PYNT 

 
Bad ass-Nicklas klar til kamp! 

FORTNITE 4-EVAH OG 
PEARLS FOR LEIF 
AF: KASSEFISK PASTELFLUMS 

Live Action Fortnite i hallen er og bliver et 
hit! En af de mest hårdføre trioer i hallen 
denne tirsdag var Elias-Elias, Nicklas Buddha 
og pistol-Peter. De har nemlig ikke talt om 
andet hele ugen! Og se bare på billedet af 
Nicklas, hvor glad man kan være. Ifølge Elias 
er det fedeste, at man får lov til at nakke de 
andre. Der var syyyyygt travlt på banen! 
Allerede inden journalisten nåede ned i hallen 
havde Ayman lavet tre kills, men vores top-
killer er Magnus J med hele 11 lig på 
samvittigheden. Stort tillykke – nu er 
redaktionen en lille smule bange for dig… 

Som perler på en plade. Berivan og 
Mohammed har styr på detaljerne. Sammen 
med Mai-Line er der gang i perlerne, og 
heldigvis ender de på pladen og ikke i næsen. 
Ovre hos Celine og Michelé på det andet 
perlebord blev der lavet naturmotiver til den 
helt store guldmedalje. Der var både dyr, 
regnbuer og gulerodsis. 

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 

Rappedirap 
Vi fortsætter hvor vi slap 

DIT HOROSKOP 

SÅDAN BLIVER 
DIN ONSDAG 
AF: ASTRO-HANNE 

Vædderen 21. marts-19. april  
Hold dig fra dyr i morgen. De vil dig intet 
godt!  
 
Tyren 20. april-21. maj  
Kort efter frokost vil du støde på et problem. 
Det problem kan du snild klare med lidt 
knofedt og gåpåmod. 
 
Tvilling 22. maj-21. juni 
Agurk, toiletpapir, krystalkuglerens. Hov! Det 
var min indkøbsseddel. Øh… Du kommer til 
at få ondt i maven af grin i morgen! 
 
Krebsen 22. juni-22. juli 
Grøn er krebsens onsdagsfarve og det er noget 
der især slår igennem på din tallerken fyldt 
med lækre grøntsager i morgen. 
 
Løven 23. juli-22. august 
Som din med-løve Demi Lovato altid har sagt:  
Du er ”cool for the summer” og det ser vi 
særligt i morgen! 😎 
 
Jomfruen 23. august-22. september 
Vidste du godt, at Roald har en stor 
hemmelighed? I morgen er dagen, hvor du 
endelig får sandheden ud af ham… 
 
Vægten 23. september-22. oktober 
Glem alt om janteloven! Onsdag er dagen, 
hvor vægten er uovervindelig i alle spil, 
konkurrencer og livskvaler! 
 
Skorpionen 23. oktober- 22. november 
Min rosenkvartskrystal fortæller mig, at 
skorpionen får brug for at vise, hvor god en 
ven du er i morgen. 
 
Skytten 23. november – 21. december  
Astro-Hanne siger simpelthen bare astro-wow. 
Jupiter står i retrograd og det ved du jo godt, 
hvad betyder for din onsdag, skytte. Dans! 
 
Stenbukken 22. december-19. januar  
Ååååh. Onsdag er en vild dag, der bliver 
bedst, hvis du forfølger Shahzeb hele dagen!  
 
Vandmanden 20. januar-18. februar  
Onsdag er en overskudsdag for vandmanden. 
Giv en ekstra hånd, når nogen har brug for 
hjælp, så er der med garanti en high-5 i vente! 
 
Fiskene 19. februar-20. marts 
I morgen vil du føle en helt uimodståelig trang 
til at gå i bad. Peter kan en rigtig god sang at 
gå i bad til! 
 
FIDUSEN 
Du skal nok være ekstra opmærksom på 
nullermænd og særligt i spejlet, for måske var 
nullermanden lige der… 

AF: JAMMERBUGT FEMKANT 

Der blev rimet og remset til 
sangskrivningsworkshop. De fleste 
skrev rap om lejren og om livet 
generelt. Magnus S havde gang i 
et ret fedt track. Det vil ikke undre 
Lejrpostens redaktion hvis den 
seje beatboxer og rimekonge snart 
skal på tour rundt på landet. 
Deltagerne var gode at give deres 
bedste fifs med på vejen til de 
andre. Det var fedt at se en god 
ven hjælpe en makker. 

 
Jomard var klar 
Han er megarar 
Vi skrev rap og rim 
Og blev helt bimmelim 

 

  

DENNE REKLAME ER SPONSORERET AF 

LEJRLEDELSEN.DK 
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GÆT 

Vandets mystik 
AF: LUGTEBUKS ASKEFIS 

Hvordan får man en fisk til at grine? 
-dnavedlik i ned rettup naM 
 
 
Hvad gør Spiderman efter han har drukket 
kaffen? 
-nepppokredde naH 
 
 
 

 
 
 
 
To fædre og to sønner var på fisketur. 
Men de var kun tre personer. Hvordan 
kan det lade sig gøre? 
-nøs go raf rafetsdeb ne rav teD 

Hvilken ko kan man ikke malke? 
-okøs nE 
 
 
 
Hvilken fugl kan godt lide ost? 
-e-irbilok red nE 

 

GRIN 

Ude på havet 
 

AF: UMULIGKURT HENTEHÅR 

En dansker, en tysker og en englænder er ude at sejle. 
Danskeren falder i vandet og råber til de andre 
”Hjælp mig, hjælp mig”. ”What?” råber englænderen. 
”Ja, gu er det vådt” råber danskeren. 
Så råber englænderen til tyskeren ”He is sinking” og 
tyskeren svarer ”what is he sinking about?” 
 

GYS 

Det slimede spaghettimonster 
AF: SLIKKEMAND RUMPETOSSE 

"Lauraaaa, så er der maaaaad” råbte mor fra 
køkkenet. Laura skyndte sig ud for at vaske 
hænder og satte sig så ved bordet. “Hvad skal vi 
have” spurgte hun. “Vi skal have spaghetti med 
kødsovs” svarede mor. Det gad Laura altså ikke 
spise. De havde også fået det sidste uge, og nu 
var hun altså træt af det. “Men moooaaar, det 
gider jeg altså ikke spise”. “Hvad mener du? Du 
plejer da at elske spaghetti? Du kan også få 
smør på i stedet for kødsovs?” sagde mor. “Nej, 
jeg gider slet ikke have noget” surmulede 
Laura. Der sad hun så ved spisebordet og var 
sur mens hele familien spiste deres aftensmad. 
“Noget skal du da spise” sagde mor. Men det 
gad Laura altså ikke. Så det endte med, at Laura 
gik I seng uden aftensmad. Pludselig vågnede 
Laura om natten. Hun kunne mærke noget røre 
hendes fod der lå ved siden af dynen. Det var 
koldt og slimet og føltes næsten som en hånd. 
Laura sparkede dynen af og tændte natlampen. 
Nu så hun at hele hendes fod var dækket af 
spaghetti. Hun sparkede det hurtigt væk og 
slukkede lyset igen. Men så mærkede hun noget 
med sin kind. Det var mere slimet spaghetti! 
Laura blev bange, og pludselig var der spaghetti 

over det hele. “MOOOOOOOAAAAAAAR” 
skreg Laura så højt hun kunne. Den slimede 
spaghetti var på hendes ansigt og klistrede sig 
til hendes hår, hendes kinder og hendes hals. 
Hun havde sparket dynen af, og nu var der 
spaghetti på både arme og ben og på hendes 
nattøj på maven. Mor kom løbende ind til 
Laura. “Jamen Laura, hvad er det dog der 
foregår? Hvad sker der” Laura var dækket i 
slimet spaghetti. Hun græd mens hun prøvede 
at få det væk. “Jeg er blevet angrebet af et 
spaghettimonster. Spaghettien prøver at æde 
mig!” skreg hun og kæmpede mod 
spaghettimonsteret. 
Nu kunne hun høre nogen grine ude på gange. 
Bag mor stod Lauras storebror, Lasse og var et 
stort grin. “Er du bange for at den spaghetti, 
du ikke gad æde nu skal æde dig?” grinte han. 
Laura så forvirret på ham. “Lasse, hvad har du 
lavet” spurgte mor. Så fik hun øje på loftet 
over Lauras seng. Det var fyldt med spaghetti! 
Lasse havde taget den slimede spaghetti og 
klasket det op i loftet så det var faldet ned på 
Laura i løbet af natten. Det var altså ikke 
noget monster, der prøvede at spise Laura, 
men hendes dumme storebror, der drillede. 
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD 

Gæt hvilken hjælper der… 
AF: HESTELARS FJØRGENSEN 

Rigtig mange børn og unge går og drømmer om at flytte hjemmefra. Jubiiii, 
ikke flere sure voksne, der bestemmer, hvornår man skal gå i seng, beder en om 
at sidde pænt, eller befaler en at svinge støvsugeren midt i et Fortnite-spil, man 
altså ikke bare lige kan sætte på pause. Voksne er nogle kæmpetabere! Når man 
flytter hjemmefra er det heller ikke længere de voksne, der bestemmer, at man 
skal spise en masse broccoli, at man ikke kan spise bland selv-slik til 
aftensmad, eller at en Snickers ikke er et morgenmadsprodukt. Hurra for selv at 
kunne bestemme, hvad man skal have at spise. Der er dog en hjælper, der har 
været flyttet hjemmefra i flere år, men faktisk kun har lavet aftensmad til sig 
selv TRE gange. Og hvordan kan det så lade sig gøre, tænker du nok… Denne 
hjælper får simpelthen leveret hjemmelavet mad til døren hver eneste dag af sin 
moar. (Redaktionen kan ikke helt sige sig fri for at være en smule jaloux!) Men 
hvilken hjælper er der mon tale om? 

Hjælper A                          Hjælper B                         Hjælper C 
Ashias                                Esben                                Josefine 
 

 
 
 
 
 

SLIK KAN FLYTTE BJERGE 

Skønhed kommer indefra med mindre 
man hedder Gucci og Chanel. 
 
Husk at værelset skal være pænt – måske allerede inden du 
går til morgenmad. Og tjek da også lige pointtavlen ud i ny 
og næ. 

GUCCI, CHANEL & HAM DER 

Det rigtige svar er Ashias 
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VI KAN NÆSTEN IKKE FÅ DET HELE MED! 

I HAR SAFTSUSEME FART PÅ, BØRN… 
Det er også ok bare at slappe den i sofaerne! 

KØKKENFEST 

 

Hvem skal joine 
opvaskefesten? 
AF: KARKLUD RUSKUMSNUSK 

Vidste du, at du gerne må få en pause fra 
løbehjulet sammen med Fætter Kim og hans 
dansecrew i opvasken i køkkenet? Der er fede 
beats og højt humør. 

Spørg din hjælper! 

AF: KNALLERT KARSEFEZT 

Hele dagen har der været masser af 
aktiviteter og I har været supergode til at 
komme rundt til dem! Ved aktivitetsteltet 
var der fut i penslerne og der blev malet 
rigtig mange flotte potter. Der var sågar en 
potte til papfar Bacon hjemme i Asnæs. 
Emma fik lavet nogle rigtig fine blomster på 
pind, der pynter flot i nymalede blå potte. I 
hallen var der for en kort bemærkning en 
fodboldkamp, hvor et par af de store drenge 
fik klø af Mathias, Dina, Ashias og Anna – 
vi nævner ingen navne. Robin Hood’erne 
kom endelig ud i skoven og fik lavet deres 
dødsnødvendige buer og pile. Dem der 
havde brug for et hvil og en treat kunne 
smide sig på en bænk og få sig en 
ansigtsmaske med det løse. 
Til de sliksultne var der endelig åbnet for 
grænsen til den tyske del af Polen og 
slikmutter + slæng var gavmilde og åbnede 
biksen efter frokost. Godt at Roald ikke 
havde nået at spise det hele. 
Nogle har måske spottet trenden rundt 
omkring på små og store fingre. Både 
hjælpere og Slaraf-børn render rundt med 
farverige negle som er kreeret af de seje 
Slaraf-børn. I dag talte Lejrposten med Sofia 
og Sana i neglebiksen “God negl”. Der var 
god service og resultater blev til en høj 
femmer. Der blev dog meldt fyraften da 
Sofia hellere ville stå på skateboard. Det så 
også ret sejt ud. 

 
Slam dunk Tik Tok – I gør det godt! 

 
Olivia nailed it! 

 
 HUSK DIT 

REGNTØJ 
I MORGEN 

 
VI HAR EKSTRA, HVIS DU MANGLER – 

BARE SPØRG! 

#TALPÆNT 


