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SIDE 1 

LEJRPOSTEN 
VELKOMMEN TIL ALLE BØRN OG BALLADEMAGERE 

 
Hvad larver du? 

Har du set min 
larve? 
AF: KVALME-ERLING 

Har du set min larve? 
Min yndlingslarve er blevet væk. Den er lille og 
ikke så pæn, men den er meget sød. Den 
kommer når man kalder, desværre hører den 
ikke så godt. 
 

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

DIG TIL: 

FALAFFEL, DURUM 
OG COUSCOUS 

 
Teknikken er helt på plads hele vejen rundt om bålet 

Fodbold, hoppeborg og 
masser af røg 
AF: PRUTFJÆS LARSEN 

Woooow! Velkommen på Slaraffenlejr! 
Det har holdt hårdt, men vi er endelig 
landet og er bare helt klar til en uge 
fyldt med sjovt. Vi er en hel masse 
voksne og endnu flere børn, men hvis 
du lige som os på redaktionen er lidt i 
tvivl om, hvad de forskellige børne-
grupper har lavet i dag, så læs med på 
side 3.Der var ikke gået mange minutter 
før årets første fodboldkamp var i gang. 
Børnene udfordrede de voksne og her 
kunne man virkelig se børnene havde 
trænet! Her brillerede blandt andet 
Bastian med gode skud fra distancen og 
Emmett var stærk i forsvaret.  

Det var en tæt kamp og børnene satte 
hele 3 målmænd på for at holde voksne 
fra at score! (Det var vist Gais idé) 
Sikker sejr til Slaraffenlejrens børn - de 
voksne må øve sig... Igen i år var den 
røde hoppepude med på lejren. Der blev 
hoppet af alle lejrens børn. Nogle lavede 
forlæns salto og andre brydning. 
Mathias lavede baglæns salto og nogle 
af pigerne legede katte og fulgte efter 
hinanden på puden. Nogle af børnene 
blev interviewet og fortalte: "Det er bare 
det fedeste at hoppe lige når man har 
spist aftensmad. Slaraffenlejr er det 
fedeste!" Dagen sluttede på fremragende 
vis med bål, hvor der blev sunget højt 
og flot men også lidt falsk fra Roald. 

I DENNE UDGAVE 
MORGENDAGENS 
HOROSKOP 

EN HJÆLPER 
GJORDE HVAAAD?! 

GYS, GRIN OG GÆT 
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SLARAFFENLEJR 2020 

Lær de syv børnegrupper at kende 
Hør om deres sjove aktiviteter 

DIT HOROSKOP 

SÅDAN BLIVER 
DIN MANDAG 
AF: ASTRO-HANNE 

Vædderen 21. marts-19. april  
Som vædder er du virkelig glad for skorpioner 
om mandagen, men pas på fiskene – de 
plasker.  
 
Tyren 20. april-21. maj  
Solen skinner altid, når der er en tyr til stede 
og dette er ingen undtagelse på 
Slaraffenlejrens første dag. 
 
Tvilling 22. maj-21. juni 
Kære tvilling. Du ved det jo godt: husk altid 
de fire S’er: sko, skilt, solcreme, slikhår! Så 
skal du nok få dig en rigtig god mandag og 
tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og 
lørdag. 
 
Krebsen 22. juni-22. juli 
Der er kærlighed i luften for krebsen på denne 
mandag. Om det lige er kærlighed til ham eller 
hende den søde eller måske en makrelmad må 
vi finde ud af. 
 
Løven 23. juli-22. august 
Åååååh, mandage er sygt kedelige, hvis man 
ikke har noget at lave. Husk at tjekke alle de 
mange aktiviteter ud og vælg noget, du kan li’. 
 
Jomfruen 23. august-22. september 
Astro-Hanne er 110% sikker på, at jomfruen 
kommer til at stå allerforrest til koncerten i 
morgen. Husk derfor at børste tænder, så du 
ser ekstra frisk ud på billederne. 
 
Vægten 23. september-22. oktober 
Vægten er altid rigtig god til at finde rundt på 
lejren, så sørg endelig altid for også at vise 
alle de andre, hvor toiletterne, spisesalen og de 
gode gemmesteder er henne. 
 
Skorpionen 23. oktober- 22. november 
Du milde makrel, hvor skal skorpionen altså 
bare en gang imellem huske, at det er helt ok 
at tage en slapper. Astro-Hanne bliver helt 
forpustet af dit tempo… 
 
Skytten 23. november – 21. december  
Som skytte er mandage altid et hit og du 
vågner op med et smil på læben og er klar til 
at få én på opleveren! 
 
Stenbukken 22. december-19. januar  
Jeg har hørt at stenbukken altid spiser op, 
sidder pænt og gør hvad der bliver - særligt 
om mandagen. Er det rigtigt? 
 
Vandmanden 20. januar-18. februar  
Du kan altid regne med vandmanden – de er 
gode at være venner med. Men de lytter altid 
til noget underligt musik om mandagen. 
 
Fiskene 19. februar-20. marts 
Tjek lige at løven ikke har lagt et par sure 
sokker under din hovedpude inden du lægger 
dig til at sove. 

AF: MARKREL ØSTERLARS 

Videnskabsmændene gennemgik prøver for 
at blive rigtige videnskabsmænd! Der skulle 
bygges højt tårn af pasta og laves forsøg med 
mentos og sodavand! Samtidig spillede 
Cowboyerne stikbold, guld/sølv zombie leg 
og fangeleg efter en rundtur. Stødte du på 
nogen fra festaberne? Du kan fange dem med 
en velkomstdrinks i hånden dansende til den 
sejeste musik. Dagen gik med Ping Pong, 
stoledans, ballondans, flip the cup... Det blev 
simpelthen bare en fest i containeren.  
Gutterne kørte på scooterne i hallen, spillede 
alexbold og drak sodavand. Alle fra OL-
holdet øvede sig i fjollede OL-discipliner, så 
de er nu olympiske mestre. De var både 
igennem tør-synkronsvømning, hække-sække-
æggeløb, sovepose-forhindringsløb efterfulgt 
af sodavandstårnskuglestødskast. Forskerne 
fik alle et flot diplom for at have fuldført 
eksperimenter og forsøg inden for klima-
videnskab med oversvømmelser, raket-
videnskab med colaraketter og vaccine-
videnskab med gåder og pletskud.  
Detektiverne kom på noget af en prøve. Det 
viser sig nemlig, at nogen havde stjålet deres 
overraskelse. Heldigvis havde de et skarpt 
hold detektivbørn, der kom på sporet af 
gerningsmanden. 

 
Videnskabsmændenes rekordforsøg 

 

 

HVOR MANGE KVADRATISKE FIRKANTER ER DER? 
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GÆT 

Hjernegymnastik 
AF: UNDERBUKS PLANTEFARS 

 
Sprog 

 
Hvilket sprog taler man i Brasilien? 
- ksisigutroP 
 
 
 
 

 
 
 
Sport 

 
Hvor skal OL afholdes næste gang? 
- oykoT, napaJ 
 
 
 

 
 
 
Spil 

 
Hvilket spil handler om at kaste sure fugle mod 
grise? 
- sdrib yrgnA 

 

GRIN 

Træn dine lattermuskler 
Hahahaha! 
AF: LÅRKLASK HENTEHÅR 

Hvorfor er citroner gule? 
- De ved det heller ikke selv, derfor er de så sure. 
 
Sørens far havde tre sønner. Den ene hed Rip, den anden hed Rap. 
Hvad hed den tredje? 
- Søren 
 
Hvorfor gik skyen i skole? 
- For at lære at regne. 

GYS 

Den hemmelige dør 
AF: MØRTEL HALTEFRANS 

En dag var Ina hjemme hos sin mormor. Det 
havde hun været mange gange før, og hun synes 
det var så dejligt, for mormor lavede altid god 
mad og masser af kage. Mormor havde et stort 
hus med mange værelser. Men der var et særligt 
værelse med en grøn dør, som Ina ikke måtte gå 
ind i. Døren havde altid været lukket og når 
mormor gik derind, lukke hun hurtigt døren 
efter sig. 
 
I nat skulle Ina overnatte hos mormor helt 
alene. Det havde hun aldrig prøvet før. Sengen 
var dejlig blød. Værelset duftede af mormor, og 
dynen var lun og rar. Mormor puttede Ina så 
hun lå med dynen tæt om sig. Så læste mormor 
en godnathistorie og inden længe var sov Ina. 
 
Om natten vågnede Ina for at skulle tisse. Der 
var helt mørkt over det hele så Ina var lidt 
bange. Hun listede sig ud af værelset. Gulvet 
knirkede en lille smule og det var koldt på Inas 
bare tæer. Det hele så så underligt ud i mørket. 

Så fik Ina øje på den hemmelige dør for enden 
af gange. Hun blev så nysgerrig at hun måtte 
hen og se hvad der var. Hun listede hen og tog 
fat i håndtaget. Døren knirkede, da hun åbnede 
den. Der var mørkt inde i rummet og lidt mere 
koldt end i gangen. Ina trådte ind af døren og 
pludselig stødte hun foden mod noget, der lå 
på gulvet. Det føltes lidt som en bold og den 
var trillet hen ad gulvet, da hun havde ramt 
den. Hun gik hen for at samle den op men 
mærkede at hun trådte i noget vådt på gulvet. 
Hun bukkede sig for at samle den runde ting 
op fra gulvet, og mærkede at også den var våd. 
Hun kunne ikke se hvad det var, men hun fik 
fat i noget, der føltes som en næse. Da hun lod 
hænderne bevæge sig mere rundt på bolden 
løb det hende koldt ned af ryggen. Hun kunne 
mærke øjne, ører, en pande og en mund. Det 
var et HOVED! 
 
Ina skreg op og lige med ét blev lyset tændt. 
”HVAD laver du HÉR!?” hørte hun sin farmor 
sige. ”Du ved, du ikke må være herinde!” 
Da Ina kiggede ned så hun, at det våde hun 
havde trådt i, var rødt som blod. 

 
 
”Mormor! Hvorfor har du døde mennesker i 
skabet?” græd Ina. 
Så hørte hun sin mormor grine og nu blev Ina 
helt forvirret. ”Jamen Ina… Hvad mener du? 
Det du står med er jo bare et hoved fra en 
mannequin som jeg har brugt i mit syrum.” lo 
mormor. ”Hvad med blodet?” spurgte Ina 
forvirret. ”Blod?” sagde mormor? ”Det er ikke 
blod, søde Ina. Det er jo bare hyldebærsuppe 
der er dryppet ned på gulvet.”  
Nu kunne Ina godt forstå, hvorfor mormor 
grinede. Nu grinede hun også selv og så, at bag 
døren var der bare en masse slik, flasker og mad 
og så en masse af mormors rod. Nu forstod Ina 
godt, hvorfor døren altid var lukket. 
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EN HJÆLPER GJORDE HVAAAD?! 

Gæt hvilken hjælper der… 
AF: LØGPOSTEJ LAKSKOMAD 

Klokken er 6.00 og vækkeuret ringer. Med morgenhår og dårlig ånde 
vågner denne hjælper op og vælter ud under bruseren. Bagefter trækker 
hjælperen i tøjet og sætter sig ved sit køkkenbord for at spise morgenmad. 
Denne hjælper spiser det samme hver morgen. Nemlig en billig 
mælkesnitte nede fra Netto. Ja, du hørte rigtigt, denne hjælper spiser en 
mælkesnitte hver ENESTE morgen!!! Redaktionen troede heller ikke 
deres egne øre og måtte få kilden til at verificere denne historie flere 
gange. Men hvilken hjælper er der tale om? 
 
 
 

Hjælper A                          Hjælper B                         Hjælper C 
Marcus                               Alexander                         Amanda 
 
 

 
 
 
 

ELFANTCIRKUSETS MEDLEMMER 

Her ser du Benjamin, Michael, 
Friia og Trine. 
Benjamin er den højeste 14-årige på lejren. Benjamin og Michael ses 
ofte i kjoler. Michaels livret er karrysovs på havregryn. Friia er bange 
for småsten. Trine er den højeste i sit metalband. 

MØD DINE LEJRLEDERE 


