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Lejrledelsen siger tak for i år 
 
I år har Slaraffenlejren haft glæden af at 
have 86 dejlige børn fra Odsherred og 
Nordsjælland med på ferielejr i 
Ungdommens Røde Kors-regi. 49 frivillige 
hjælpere har givet alt, hvad de havde, i en 
uge, for at give ungerne en oplevelsesrig 
og uforglemmelig sommeferieoplevelse, 
som de vil huske i mange år fremover. 
Lejren køres 100 procent på frivillige 
kræfter, og trods et stramt budget er det 
lykkedes at skrue et fantastisk program 
sammen. Det kan du læse om på de 
næste sider. Vi glæder os til at gøre det 
hele igen næste år!  
 
Kærlig hilsen Friia, Johannes, Stine og 
Michael 
 

SLARAFAVISEN 2016 

Søndag: Ankomst 
 
Børnene ankom og blev delt ind i grupper: 
Træstammen, Prærieulvene, 
Kaktusbanden, Dalton Brødrene, De 
Lovløse, Golddiggers, Hestehviskerne, The 
Djangos. Børnene blev fordelt i sovehuset, 
og fik en rundvisning med deres nye 
grupper. Alle grupperne var i år inspireret 
af Western tema, så der var allerede første 
dag masser af cowboyhatte og hestevrinsk. 
Køkkenet serverede traditionen tro lækker 
mad og varme kram.  
 

Mandag: Hike-ture og hjemmebiograf 
 
Mandag to de store og mellem børn afsted 
på en hike, hvor de skulle sove i uden for i 
en skov cirka tre-fire kilometer væk fra 
efterskolen. De store lavede deres egne 
bivuakker, og alle lavede snobrød og var på 
natteløb. Solen skinnede og regnen udeblev, 
så alle fik en god nats søvn i skoven. De 
små børn blev hjemme og så fysikshow, 
lavede egne pizzaer og så film i 
hjemmebiografen med popcorn.  
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Tirsdag: Modeller og forhindringsbane 
 
Tirsdag kom de mellem og store børn 
hjem fra deres hike og gik direkte i bad. 
Derefter blev der afholdt bryllup mellem 
de to hjælpere Cille og Dann på 
gårdspladsen. Brylluppet var arrangeret 
af nogle af børnene, som havde stået for 
både brudekjole, ringe og brudebuket. 
Senere var der skarp konkurrence 
blandt børnene om at blive 
Slaraffenlejrens model, da der blev taget 
portrætter i hallen. Andre børn 
konkurrerede på en forhindringsbane, 
som de selv havde hjulpet med at bygge.  
 

Onsdag: MGP-show og nybyggere 
 
Dagen startede med at borgmesteren af Silver 
City ankom til lejren og annoncerede, at der 
skulle bygges en by i det nye land. Derefter 
gik børnene i fuld gang med at bygge saloon 
og fængsel. Samtidig kunne børnene lave 
indianerbånd og smage på stærke, 
mexicanske chilier. Et højdepunkt på dagen 
var det store MGP show, hvor mange af 
børnene havde forberedt en optræden. 
Vinderen blev de seje og dygtige piger som 
optrådte med Cup Song. Showet sluttede 
med en kæmpe fællesdans med glade børn og 
voksne! 
 

Torsdag: Western-tema og børnefest 
 
Torsdag fortsatte livet i Silver City, dog med 
chokerende nyheder! Billy the Shit og hans 
kriminelle bande havde røvet byens penge – 
derfor begyndte en intens jagt for at fange Billy 
the Shit. Børnene skulle igennem et løb, for at 
tilegne sig dyderne: mod, styrke, tapperhed og 
visdom. Dette gjorde dem i stand til at fange 
Billy the Shits bande, som efter tortur med 
vandballoner afslørede Billy the Shits 
opholdssted. Billy the Shit indrømmede sin 
forbrydelser og efter en passende straf, kunne 
børnene igen afholde fest! 
 

Fredag: Sommerland Sjælland 
 
Fredag morgen var lidt mere hektisk end de 
andre morgener, fordi alle børnene skulle 
gøre klar til at hoppe på bussen til 
Sommerland Sjælland. Alle børnene ankom 
til sommerlandet og fik lækre madpakker, 
hvorefter de løb rundt i parken og prøvede 
alt fra trampoliner og Vildkatten til 
Western-forlystelser og 3D-biograf. 
Højdepunktet for de fleste var vandlandet 
og de store vandrutsjebaner, som mange af 
de modige børn afprøvede. Selv de børn, 
som ikke var i vandland blev våde, da en 
stor regnbyge skyllede ind over os. Heldigvis 
skinnede solen igen bagefter, og dagen 
sluttede af med bål og snobrød.  
 


