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Søndag - ankomst

Lejrledelsen siger tak for i år
I år har Slaraffenlejren haft
glæden af at have 82 dejlige
børn fra Odsherred og Nordsjælland med på ferielejr i
Ungdommens Røde Kors-regi.
42 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 Simon, Friia,
Johannes, Stine og Michael

Børnene ankom og blev delt ind
i grupper. I år var temaet Grand
Prix, og vi var delt ind i 8 grupper: Lydpottterne, Fartbøllerne,
Rangers, Spøgelsesbilisterne,
Traktor Finn, Space Invaders,
Piratkopierne og De Glade
Geparder. Ungerne fik tildelt
sovepladser og blev vist rundt i
området.
Der var fuld drøn på
fra start, og vi fik både spillet
fodbold, høvdingebold, lavet
perler, knyttet hår og tegnet. Om
aftenen var der sang om bålet,
snobrød og højt humør!

lagt alle racerbilerne, og vi
skulle derfor nå at bygge nogle
nye, så vi kunne være klar til
det store finaleræs torsdag.
De store grupper tog på
hike og lavede mad over bål og
feltrationer som ægte militærfolk. Hjemme i lejren blev der
lavet forberedelser til en stor
fastelavnsfest om aftenen, og
da de store kom tilbage, blev
der holdt en kæmpe vandkamp.
Solen skinnede fra en skyfri
himmel, hvilket den i øvrigt har
gjort hele ugen.

Tirsdag
Mandag

Børnene fik introduceret årets
tema af en skør nyhedsoplæser,
som fortalte os, at vi allesammen var kommet i finalen til
Grand Prix de Slaraf. Desværre
var der nogen, der havde øde-

Bygningen af sæbekassebilerne - nå nej, racerbilerne - kom
for alvor igang. Der blev savet,
hamret og skruet i alle lejre.
Men der var alligevel tid
til masser af andre aktiviteter
også - bl.a. fisketur, Capture
the Flag og dullebod, hvor
man både kunne blive sminket
smukt og grimt. Mange hjælpere blev udsat for lidt af hvert!
Om aftenen vendte vi op
og ned på årstiderne og holdt
”Jul i juli”. Der var både juletræ,
julegaver og Lucia-optog. Julemanden slog selvfølgelig også
vejen forbi.
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”Når jeg bliver voksen, vil
jeg arbejde på Slaraffenlejren, for her er så sjovt at
være.”
- Aynur, 10 år

Onsdag

Onsdag blev der virkelig bygget
igennem på racerbilerne. Vi
skulle jo være klar til den store
finale! Under pavillonerne nede
i haven tonede de flotteste biler
langsomt frem - en traktor, en
kiste, en tank, en gepard-bil
med hale, en månebil, en lydpotte-bil, en fartbølle-bil og en
piratbil.
Da bilerne var færdige,
og frokosten spist, lavede vi
endnu en kæmpe vandkamp
ude i terrænet. Nogle legede
med sæbebobler, mens andre
lavede tromme- og abedans,
skattejagt og byggede drager.
Om aftenen holdt vi en
stor børnefødselsdag med lagkager, flag og sang, mens andre
malede sej grafitti eller lavede
deres egne jonglørbolde.

Torsdag

Så kom den store dag, som vi
alle havde ventet på. Der blev
afholdt indledende heats og
dernæst finale mellem de tilbageværende hold. Traktor Finn
(fra de mindre grupper) og
Farbøllerne (fra de store) endte
med at løbe med sejren - men
der var virkelig kamp til stregen, og alle var med til at heppe
og huje.
I pausen kom der nogle
seje dansere og en professionel rapper og optrådte for os,
og pludselig stod der ude på
parkeringspladsen en masse

ægte racerbiler og veteranbiler
og en vaskeægte racerkører. Alle
børnene fik lov til at få en tur i
bilerne, og der var smil og glade
ansigter over hele linjen.
Om aftenen holdt vi en
kæmpe børnefest, og der var
bar, diskotek og liv og glade
dage under pavillonen i haven,
lige indtil børnene skulle på
hovedet i seng.

Fredag

Masser af donationer og et
stramt budget gjorde det muligt
for os at sende alle børn afsted i
Sommerland Sjælland på lejrens

sidste dag. Alle børnene fik
pakket deres badetøj, og med
ekspresfart blev de sendt afsted til sommerlandet i busser.
Hele dagen gik med
sjove forlystelser, badeland og
lækker frokost og slikposer i
Sommerland Sjælland. Da ungerne kom hjem, spillede vi en
rundboldkamp og lavede bål.

Lørdag - afsked

Efter en stor tøjauktion fik
børnene pakket deres sidste tøj
og stillede sig klar ude i gården
- spændte på at se deres forældre og øvrige familie igen.
Vi krammede og sagde
farvel til hinanden. Alle hjælperne havde en tåre i øjenkrogen, da de skulle sige farvel
til Danmarks dejligste unger,
og vi håber, at vi allesammen
kommer til at se hinanden igen
næste år. Det har været en fantastisk lejr endnu engang, og vi
glæder os allerede til 2015!
Slaraffenposten er udkommet
hver dag i løbet af ugen. Gå ind på
www.slaraffenlejr.dk, og se alle
aviserne og mange flere billeder.

