
Lejrens seje børn brugte en 
formiddag i sportens tegn – men 
de kunne også slappe af i spa
Af: Den ægte Simon

De seje sørøvere 
lavede skattekort 
for at finde både 
en ægte og fake
skat!

I formiddags blev der spillet en super 
spændende fodboldkamp, imens andre 
fik ordnet negle og lagde ansigtsmasker 
– og andre igen spillede petanque, 
kroket og drak Champagne Brus

Det var med stor 
koncentration at 
en gruppe børn i 
dag lavede seje 
skattekort i krea-
rummet. Mon de 
endte med at 
finde Sortskægs 
skat?

Hurtige biler, 
pony-ridning og 

Fortnite – det gik 
stærkt på dagens 

lejr!
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Læs mere inde i 
avisen



Sport og spa(s)!

Fodbold kampen
blev først afbrudt, 
da spillerne slet ikke 
kunne finde id af at 
spille sammen.

Bagefter var der dog
fodboldtræning hvor 
de lærte at spille 
samme. 
Efterfølgende blev 
kampen genoptaget 
og der var et fryd for 
hjælpernes syn at 
se,

Til spa kunne man få 
lagt en lækker 
muddermaske og få 
agurker på øjnene. 
Så nu er børnene var 
helt smooth i 
ansigterne.

Man kunne også
komme til ”Fransk
Tema”, hvor der blev
spillet petanque og
kroket, smagt på 
lækre oste og spist 
Fåborg Foigras. 

Yaman var rigtig god 
til at kaste med 
kuglerne, med 
Isabella skød dem 
hele tiden væk, og 
vandt hver gang.

Der blev lagt 
ansigtsmasker og 
spillet en masse 
sport på lejrens 
tredje dag!

Slaraffenspillerne
rent faktisk spille 
sammen og 
afleveres bolden til 
hinanden.

”Isabella var bare 
mega god til 
petanque, og 
skød alle de 
andres kugler 
væk”



Alle børnene fik rideture på ægte 
Islandske heste

I dag red vi på ægte 
islandske heste. Der 
var rigtig mange 
børn som var 
spændte. Nogle 
prøvede at ride 
UDEN hænder og 
også med lukkede 
øjne! Nick fra 
guldgruppen red på 
en hest for første 
gang i dag. Han 
syntes at første tur 
var så fed, at han 
turde prøve én gang 
mere! 

Hestenes ejere Fie 
og Mille gik ture 
med hestene Ari og 
Krabbi i næsten tre 
timer indtil hestene 
var kørt helt trætte.

Der kom en masse 
mænd i seje, hurtige 
Tesla’er, og de gav 
ALLE børnene ture i 
dem. 

I hallen blev der 
spillet Live Fortnite, 
hvor børnene skulle 
gemme sig bagved 
en masse 
forhindringer og 
skyde hinanden med 
nerf-guns. Børnene 
var mega seje, og 
Simon fra Michelin-
kokkene lavede et 
double kill!

Der blev reddet 
med lukkede 
øjne, uden 
hænder og i fuld 
gallop

”Hestene drak 
en hel spand 
vand bagefter –
de var virkelig 
tørstige”



Kokkene overraskede med 
Kronprinsens yndlingsret!

I dag stod middagen 
på Royale retter –
nemlig selveste 
Kronprins Frederiks 
yndlingsret. I dag 
har flere madglade 
børn anmeldt 
maden.
William starter med
at give
morgenmaden 10
ud af 10 stjerner, og 
bemærker særligt 
den flotte 
vandmelons-
krokodille.

Frokosten var også 
rigtig god, og vi fik 
lækre fiskefileter 
med remoulade. 
Frokosten får også 
10 ud af 10 stjerner.

men det smager 
meget godt.”

Og endnu mere 
begejstret udtaler 
Michelin-kokken 
Hamza: ”Det har 
været en god dag, 
først fis og så is. Hvis 
vi får durum i 
morgen, er det den 
bedste uge i 
verden.” 10 ud af 10 
stjerner fra Michelin 
Kokkene. 

Remoulade-baronen
Pierre prøvede også
unikke
smagskombinatione-
r med filur, kartofler 
og remoulade.

Slaraf Tidende 
har i dag flere 
forskellige, 
dygtige 
madanmeldere

Aftensmaden var 
også et hit. 
Michelin-kokken 
Simon udtaler om 
fisken: ”Det er ikke 
noget, jeg ligefrem 
kan leve af, 

”Pierre prøvede
at spise filur-is, 
remoulade OG 
kartofler på 
samme tid”



Silent Disco, bålhygge og
”Tip en 13’er”

Der var FULD 
smadder på 
musikken i hallen 
her til aften – men 
ingen som stod og 
kiggede på kunne 
høre noget som 
helst. Der var 
nemlig Silent Disco, 
hvor alle får 
hovedtelefoner på, 
og kan høre 
forskellig musik, og 

danse helt vildt, 
uden at nogen 
andre kan høre 
hvad man lytter til.

Der var også ”Tip 
en 13’er” hvor man 
skulle igennem en 
masse forskellige 
konkurrencer, hvor 
man blandt andet 
skulle prøve at 
ramme en flaske 
med en blyant man 
havde spændt fast 
til numsen!
I den mere stille 
afdeling var der 
bålhygge, hvor der 
blev slappet af, 
snakket og sunget 
sange. Vejret var
med os, og det var
dejligt varmt.

Her til aften er 
der blevet danset 
max igennem – i 
total stilhed

”Det var virkelig 
sjovt at se folk 
danse, uden at 
høre musikken”



Har I hørt det?

Har I hørt at der 
var en enkelt pige 
med fra start af til 
fortnite, og at hun 
endte i finalen?! 
Det var Margrethe 
fra 
Michelinkokkene. 
Klapsalver fra 
redaktionen – godt 
gået Margrethe og 
tillykke med sejren 
over de voksne 
seje slaraffenbørn!

Har I hørt at 
hjælper-Philip var 
så god til at gemme 
sig i gemmelegen 
på Junior-hike, at 
han sad fast i sit 
gemmested? Det 
tog børnene over 
en halv time og 
finde ham, mens 
det kun tog dem 
ca. et minut at 
finde hjælper-
Peter. 

”Er der mon 
nogen som er 
blevet lejr-
kærester 
endnu”?

Har I hørt, at
Mathias fra 
Skjoldungerne helt 
selv byggede tre 
bivuakker til alle på 
Junior-hike? 
Hjælper-Esben 
viste bare Mathias, 
hvordan man 
gjorde, og så 
klarede Mathias 
resten helt selv. 
Virkelig sejt!



Jokes, gak og løjer

Dagens jokes:

Alle børnene kom 
sikkert over 
krokodillesøen, 
undtagen Bo, Find 
og Asger. De blev 
lavet om til sko, 
skind og tasker. 

To bankrøvere blev 
bliver forfulgt af 
politiet. 
De kommer til en 
rundkørsel og har 
kørt rundt i et par 
gange, da politiet 
kommer. 
”Pas på politiet 
kommer!” sagde 
den ene til den 
anden. ”Det gør ikke 
noget” Svarede den 
anden, ”de er tre 
omgange efter os”. 

Hvad gør 
Spiderman, efter 
han har drukket sin 
kaffe? 

Svar: Han Æder 
koppen!

Hvorfor kunne frøen 
ikke lide at gå i 
skole?

Svar: Fordi den ikke 
forstod et kvæk!

Hvorfor hyler 
prærieulvene kun 
om natten?

Svar: De kan kun se
kaktusserne om
dagen!

Hvad hedder en gris 
på Mars?

Svar: Et marsvin

Hvor handler
superhelte?

Svar: I et Super
Marked

Hvorfor er citroner 
gule?

Svar: Det ved de 
heller ikke selv – det 
er derfor de er sure!

”Har du gode 
jokes, så skriv 
dem ned og put 
dem i 
postkassen”


