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tede Indianerne og Bubbibjør-
nene i Zoologisk Have, mens 
lejren fik  besøg af to ”ægte” 
vikinger fra Sagnlandet Lejre, 
som lærte dem at lege og slås 
som ægte vikinger - men stadig 
være gode venner.
 Dernæst tog de største 
børn afsted på hike, hvor de 
skulle lave mad over bål og 
sove i telte et lille stykke fra 
lejren. Vejret holdt sig nogen-
lunde i skindet, og det regnede 
kun en ganske lille smule.

Tirsdag
Tirsdag fortsatte alle de sjove 
aktiviteter, men nu var både 
Fiduserne - de ”hemmelige” 
besøgende, der tjekker, om 
børnene har ryddet deres væ-
relser op - og bank og kiosk for 
var alvor kommet op at køre. 
Vi holdt også et stort MGP, hvor 
børnene lavede de flotteste 
optrædener for hinanden.
 Nu var det blevet mel-
lemgruppernes tur til at tage 
på hike, mens de store havde 
arrangeret sjove aktiviteter for 
de små hjemme i lejren. Blandt 
andet lagkageløb, hvor man 
skulle bygge en kage med bind 
for øjnene.

Lejrledelsen siger tak for i år

I år har Slaraffenlejren haft 
glæden af at have 69 dejlige 
børn fra Odsherred og Nord-
sjælland 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 pro-
cent 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
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Mandag
En fantastisk dejlig dag skudte 
ugen igang. Børnene hyggede 
sig i deres forskellige grupper - 
Vikingerne malede for eksempel 
vikingeskjole, og Detektiverne 
løste gåder. Efter frokost smut-

Søndag - ankomst
Børnene ankom og blev delt ind 
i grupper: Fiskerne, Detekti-
verne, Vikingerne, Indianerne, 
The Dudes, Bubbibjørnene og 
De Gæve Gallere med cirka 10 
børn i hver gruppe. Ungerne fik 
tildelt sovepladser og blev vist 
rundt i området på vores flotte 
nye lejrsted på Nordsjællands 
efterskole.
 Der var fuld drøn på fra 
start, og vi fik både spillet fod-
bold, høvdingebold, lavet per-
ler og knyttede armbånd. Om 
aftenen var der sang om bålet, 
snobrød og højt humør!



Onsdag
Om formiddagen var der dans 
og sang i gården, hvor Rasmus 
Seebach, Djämes Braun og Top-
gunn blev spillet i ét væk. Der 
var også nogen, der kørte med 
fjernstyrede biler, og andre 
som fik lavet flotte charter-
totter i håret, knyttede lækre 
armbånd og malede flotte tryl-
ledejsfigurer.
 Om eftermiddagen viste 
vejret sig fra sin bedste side, 
og der var en masse unger, der 
hoppede i badetøjet og lavede 
glidebane. Der blev også holdt 
mega sej ghetto-bling-bling-fest 
for pigerne og lavet badges i 
lange baner. Forhindringsbane, 
bål, øreringe og armbånd var 
der også. Sikke en begiven-
hedsrig dag!

Torsdag
Torsdag er vanen tro store 
festdag på lejren - i år blev den 
skudt igang med, at vi fik besøg 
af en kejser og hans datter, som 
fortalte os, at vi skulle fejre 
kinesisk nytår. Vi skulle bl.a. 
fejre, at kejseren havde sluttet 
fred med sin mangeårige fjende 
Djenghis Khan, som også var 
inviteret til festen. 
 Men den grumme 
Djenghis Khan havde tilsynela-
dende skumle planer, for efter 
en formiddag fyldt med forbe-
redelser i form af T-shirt-ma-
ling med kinesiske tegn og 
ansigtsmaling, var kejserens 
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Fredag
Masser af donationer og et 
stramt budget gjorde det muligt 
for os at sende alle børn afsted i 
Sommerland Sjælland på lej-
rens sidste dag. Alle børnene fik 
pakket deres badetøj, og med 
ekspresfart blev de sendt afsted 
til sommerlandet i busser.

Hele dagen gik med sjove for-
lystelser, badeland og lækker 
frokost og slikposer i Sommer-
land Sjælland. Da ungerne kom 
hjem, spillede vi en rundbold-
kamp 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 foræl-
dre og øvrige familie igen.
 Vi krammede og sagde 
farvel til hinanden. Alle hjæl-
perne havde en tåre i øjenkro-
gen, 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 fan-
tastisk lejr endnu engang, og 
vi glæder os allerede til 2016. 
Tak for nu, alle I skønne slaraf-
fere!

Gå ind på www.slaraffen-
lejr.dk, og se alle aviserne 
og mange flere billeder.

datter pludselig forsvundet, og 
Djenghis blev straks mistænkt. 
Da vi gennem et løb fandt frem 
til ham, viste det sig dog, at han 
og kejsernes datter var blevet 
forelskede i hinanden, og det 
fejrede vi sammen med kinesisk 
nytår ved en kæmpe festmiddag 
efterfulgt af dans og disko om 
aftenen.


