
Slaraffenbørnene har i dag 
været på både hønsejagt og 
Pokémonjagt
Af: Den sejeste slarafredaktion

Nak og æd var en 
stor succes – da 
hønsene endelig 
var fanget

I formiddags var halvdelen af 
slaraffenbørnene i biografen, mens 
andre designede tøj og hyggede i solen 
inden den store Pokémondyst løb af 
stablen efter frokost

Efter at have jagtet 
høns hele 
formiddagen kunne 
slaraffenbørnene
endelig lave kylling 
over bål til Nak og 
Æd – og de var 
mega seje til at 
plukke og udskære!

Hønsejagt, 
biotur, Nak og 

æd, trash to fash
og Pokémon-dyst! 

Onsdag 17.07.2019 7 sektioner Uge 29 Nr. 4

Læs mere inde i 
avisen



Coco i biffen og slik før frokost

Vi har interviewet 
Emily fra Michellin, 
Sundu fra 
Skjoldungerne, Gry fra 
VIP og Olivia fra 
Bisserne: Det bedste i 
filmen var den sidste 
scene, hvor Miguel 
sang til Coco, siger en. 
En anden fortæller, at 
det mest sørgelige i 
filmen var, da Hector 
var ved at forsvinde. 
En tredje fortæller, at 
det sørgeligste var da 
Coco døde. En fjerde 
forstår ikke hvorfor 
alle tegnefilm skal 
ende lykkeligt.. 

men da de først var 
bygget var børnene 
vildt gode til pynte 
og gøre dem fine. 
Børnene udtaler: ” 
Vi lavede julehuse 
spiste juleslik og 
snakkede om 
juletraditioner. Vi 
synes det var lidt 
underligt med jul 
når det er sommer 
men også mega
skægt”

45 glade slarafbørn
valgte i dag at tage en 
pause fra solen for at 
komme i biograf og 
se filmen Coco 

Inde i spisesalen var 
der julestemning til 
Jul i Juli. Alle prøvede 
at samle de store 
brunkage huse men 
kun voksen Signe var 
god til det, hun er 
nemlig uddannet 
desiger. Det var svært 
at få bygget husene, 

Samlet karakter: 
5 / 5 stjerner fra 
udspurgt 
publikum

Hjælper-Peter 
fortæller, at det 
gode budskab i 
filmen var, at man 
skal huske sin 
familie og at sang 
kan gøre dig glad



Trash to fash og løsslupne høns!

Holbeks høns slap 
fri, og alle hørte nok 
hanen gale i morges. 
Men med hjælp fra 
børn, og især 
hønsespecialisten 
Robin fik vi 
indfanget dem igen. 
Det krævede meget 
planlægning, 
lokkemad, tæpper 
og mange børn at få 
omringet først 
hanen, og sidst 
hønen, som blev 
fanget i haven lige i 
det den skulle til at 
flyve over os alle.

Slaraffenlejrens
dygtigste designere 
lavede nyt tøj af 
genbrugsting!

et gammelt tæppe 
der blev sat sammen 
med tape og klips. 
Der blev skabt en ny 
trend med at lave 
sutsko ud af gamle 
gulvklude. Marie fik 
lavet en flot overdel 
af en gammel 
yogamåtte med 
tilhørende sko til. 
Angela fik lavet en 
smuk nederdel af en 
brugt paraply og 
arbejder videre på en 
matchende overdel. 
Som afslutning på det 
hele gik de seje tøser 
modeshow til 
aftensamlingen.

Gok-gok - Hønsene 
er sluppet løs! 
Holbek, Tine og 5 
slaraffenbørn måtte 
tidligt op for at fange 
høns her til morgen

I Trash to fash
(fashion) blev der 
arbejdet i mange 
forskellige materialer. 
Isabella fra bisserne 
lavede en nederdel af



Madtips fra Michelin-Katrine og 
Remouladebaronen Pierre

Katrine og Philip fra 
Michelin-kokkene 
lavede fine, 
højtbelagte madder 
til frokosten i dag. 
Katrines madder 
bestod af rejesalat, 
kartoffelmad, 
æggesalat og 
hendes favorit: 
fiskefilet. Philip 
brugte dog også 
avokado, fordi den 
var helt perfekt 
moden. 10 ud af 10 
stjerne til Kokke-
Christian for en 
fantastisk frokost. 

Køen voksede og voksede 
til morgenmaden. 
Kokkene kunne ikke følge 
med. Slarafbørnene blev i 
dag forkælet med lækker 
morgenmad fra køkkenet-
croissanter med 
chokolade! Der stod 30 
slarafbørn i kø . Kim fra 
køkkenet udtaler: ”Det er 
virkelig et hit det her. 
Man kunne dårligt nå ind 
med fadet før børnene 
havde taget 
allesammen..” 
Spændende om kokkene 
forkæler slarafbørneme
endnu mere i dag..

Tårnhøj kvalitet
ved michelin-
kokkenes frokost-
bord i dag. 

Denne gang bød 
eksperimentet på den 
vilde kombination af 
citron og remulade, 
og Pierres hårde dom 
lyder: ”Det kan ikke 
anbefales.” 1 ud af 10 
stjerner fra Pierre. 

Remouladebaronen 
Pierre slår til igen 
med unikke 
remulade-
kombinations-
muligheder

Choklade-
croissanter til 
morgenmad!



Den ulitmative Pokémondyst

Esben Oak havde 
lavet et map, så vi 
kunne finde dem. 
Der blev fundet 
skovsyre og smagt 
og Christian Kok 
fortalte at det var 
mange penge 
værd. Olivier og 
Muhammed fortale 
at skoven var ret 
flot og man godt 
gad at have et hus 
der. 

Dragobuff
pokémonen kunne 
man kun besejre, 
hvis man gav ham 
lakrids. 

Det var en blodig 
kamp, hvor 
pokémonen blev 
presset ind i et 
hegn og de søde 
slarafbørn måtte 
hælde vand på den 
blødende 
pokémons ben.

Skoven var fyldt 
med pokémons
og slarafbørnene
var på jagt med 
ægte pokeballs. 

Vinderen blev 
”Team 
Dragobuff” –
Godt gået!
Da en gruppe ville 
fange 
Lochnessomon var 
Kian bagerst med 
pokeball’en og løb 
den hurtigste 200 
meter op og 
fangede 
pokemonen for 
gruppen – så sejt!



Fidusscore og dagens tegning

Der er nu gået tre dage af 
slaraffenlejren, og I har 
været så seje til at rydde 
op på værelserne til 
fiduserne – nogle har dog 
været bedre end andre. 
Fiduserne er rigtig glade 
for alle blomsterne og 
gaverne og deres smukke 
og underskønne point-
pige Sally udtaler:

“Første sal kan gøre det 
meget bedre. Piger kan 
godt lide det er rydeligt, 
så hvis drengene vil 
score chicks må de tage 
sig sammen.”

Rettelse!
Vi har desværre ramt 
en fejlkilde i 
gårsdagens avis, hvor 
det jo selvfølgelig var 
Martine fra 
Guldgruppen der var 
Fortnite-champ. 
Redaktionen kvitterer 
selvfølgelig med en 
slikkepind til Martine.

Dagens tegning 
Dagens tegning er 
indsendt af den 
kommende kunstner 
Rama fra V.I.P. Og 
redaktionen må bare 
sige ”wow, wow, 
wow!” Tak for den 
flotte tegning Rama! 



Jokes, gak og løjer

Dagens jokes
En and kom ind til 
købmanden og 
spurgte: "Har du 
majs?"
Købmanden svarede: 
"Nej, jeg har ikke 
majs!"
Dagen efter kom 
anden igen ind til 
købmanden og 
stillede det samme 
spørgsmål: "Har du 
majs?"
Købmanden svarede 
igen: "Nej, det har jeg 
ikke, og hvis du 
kommer og spørger 
om det en gang til, 

Skildpadden blev 
overfaldet af tre 
snegle.
Da den 
rapporterede 
overfaldet, spurgte 
politiet, om den 
kunne genkende 
sneglene?
- "Nej jeg kan ikke 
huske noget, det 
hele gik simpelthen 
så hurtigt."

så tager jeg et søm og 
hamrer det igennem 
din svømmehud!"
Anden gik igen. Den 
tredje dag kom anden 
ind til købmanden 
igen, og spurgte: "Har 
du søm?" Købmanden 
svarede: "Nej!" Anden: 
"Har du majs?"

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


