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Lejrledelsen siger tak for i år!
I år har Slaraffenlejren haft glæden af at have
80 dejlige børn fra Odsherred og Nordsjælland
med på ferielejr i Ungdommens Røde Kors-regi.
45 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, Trine og Michael
Søndag: Ankomst
Børnene ankom og blev delt ind i grupperne:
Piratos, Indianerne, Les Slaraff, Ørkenens
Sønner, Disco-Kuglerne, Hulaerne, X-Men og
Slaraf Heroes. Børnene blev fordelt i
sovehuset, og fik en rundvisning med deres
nye gruppe. Alle børn og hjælpere skulle i år
lave en deres egen festhat til torsdagens
børnefest, så der blev startet den helt store
hatteworkshop op, så alle kunne blive rystet
sammen. Køkkenet serverede gennem ugen
mad fra verdens kontinenter og søndag
startede med mad fra Antarktis.
Mandag: Store-Hike & Bondegårdstur
Om mandagen stod den på Hike for de store
børn og bondegårdstur for de små. I år havde vi
skaffet rigtige hike-rygsække, så de fik rigtig
oplevelsen af at tage på tur i skoven med
liggeunderlag og sovepose. Der blev gået en
lang tur, bygget bivuakker, lavet mad på bål og
hygget med snobrød. De små børnegrupper tog
på bondegårdstur, hvor der blev hilst dyrene og
kørt traktor op gennem marken. Mens de store
børn prøvede kræfter med naturen, så sluttede
de små af med hjemmebiograf på lejren.

Tirsdag: Fra Yoga til Sportsvogne
Med naturoplevelser i bagagen kom de store
børn tilbage på lejren, hvor de skulle pakke ud
og sunde sig ovenpå alle indtrykkene.
Formiddagen startede roligt med Yoga for alle,
hvor store som små lavede solhilsner og
afslapning i fælles rundkreds.
Op af dagen blev roen blev så afbrudt af et
besøg fra en Ferrari-klub som gav de måbende
unger en tur i nærområdet. Det var selvfølgelig
et kæmpe hit og noget de aldrig vil glemme!

Onsdag: Pokémon Go Live!
Alle børn elsker Pokémon Go, så en meget
engageret hjælper satte sig for at afholde
Pokémon Go Live i skoven omkring lejren det
meste af tirsdagen, og det var en kæmpe
succes! Børnene blev udstyret med Pokéballs
og kort, og så var det ellers afsted for at fange
de udklædte hjælpere, så de kunne dyste i den
store arena. Dagen bød også på glidebane på
bakken og ansigtsmaling.

Torsdag: Kæmpe Hattefest!
Børnefesten var torsdagens store begivenhed,
og i år var de store børn selv med til at
arrangere den med indkøb af alt fra pynt til
sodavand. Alle børn, og selv hjælpere, nåede at
få lavet flotte hatte, så de kunne med til den
store fest, hvor der også blev afholdt børneMGP med diverse shows.
Køkkenet diskede i år op med lækker mad fra
Asien, hvor der blev serveret sushi og suppe.

Fredag: Tur i sommerland
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. Den lange dag
sluttede af med bål og snobrød.

