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Mange tak fra lejrledelsen

På Slaraffenlejren har vi i år haft glæden af at have 
ikke færre end 71 søde børn til en uge med sjov, 

ballade og gode oplevelser. 50 frivillige voksne har 
givet alt hvad de har i sig, for at give børnene en 

uforglemmelig sommeroplevelse. 
Lejren drives 100% af frivillige kræfter, og til trods 

for et stramt budget er det lykkedes at lave et 
fantastisk sjovt, udfordrende, indholdsrigt og 

mindeværdigt program – hver dag! 
Vi har samlet højdepunkterne på de næste par 

sider, og vi glæder os alle sammen allerede til at 
gøre det hele igen næste år.

Kærlige feriehilsner fra
Ida, Trine, Benjamin og Michael

Søndag: Ankomst

Børnene ankom efter frokost, og blev delt ind i 
børnegrupper efter alder. Der var VIP’s, Super 

Stjerne Kendisserne, Romerne, Michelinkokkene, 
Bisserne, Guldgruppen, Skjoldungerne og 

Kokkeskolen. Alle grupperne havde forberedt 
aktiviteter som passede til gruppenavnet, så der 
blev malet skjolde, lavet lækker mad og leget en 
masse sjove lege, som fik rystet børnene rigtig 

godt sammen. 
Om aftenen var der hoppeborg, rundbold og 

hygge omkring bålet. 

Mandag: Hike

Om mandagen blev børnene delt op, så de to 
grupper med ældre børn skulle en tur i vildmarken 

og sove i bivuakker, lave mad over bål og på 
forhindringsløb. Der blev gået mellem 3-8 

kilometer ud i skoven, hvor der blev hygget med 
snobrød og friluftsliv til den store guldmedalje.

Hjemme på lejren skulle de mindre børnegrupper 
på Stjerneløb hvor de lærte at arbejde sammen, 

kaste præcist med bolde – og at spille golf!
Vinderholdet fik en stor slikpose, som der blev delt 

flittigt ud af.
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Tirsdag: Hurtige biler og ponyridning

Dagens startede med fodboldkamp og petanque 
konkurrence. Om eftermiddagen kom to Islandske 
heste, hvor alle børnene kunne få en ridetur, både 

med og uden voksenhjælp (hvis man turde). 
Der kom også en Tesla-klub på besøg, som 

medbragte ikke færre end 7 af de lynhurtige 
elbiler som alle børnene også kunne få en tur i; en 

oplevelse de sent vil glemme. 
Om aftenen blev der afholdt ”Silent Disco”, hvor 

alle får hovedtelefoner på og kan høre hver deres 
musik, mens de står og danser. Vejret var med os, 
og der blev også sunget sange omkring lejrbålet og 

lavet snobrød, inden børnene skulle i seng.

Onsdag: Pokémon Go Live og biograftur

Om morgenen kom 48 børn afsted på en tur til 
biografen, hvor de så Coco og spiste en masse 

popcorn. Hjemme på lejren blev der lavet ”From 
Trash to Fash”, hvor børnene kunne lave sejt tøj 

ud af genbrugsting – blandt andet var sutsko lavet 
af gamle mopper et stort hit.

Om eftermiddagen havde en entusiastisk hjælper 
udtænkt et kæmpe Pokémon Go løb i skoven, hvor 

børnene skulle fange ægte Pokémons som f.eks. 
Lochness’o’mon og Tigermissemon. De samlede 
Poké-kort og skulle til sidst dyste mod hinanden, 

hjemme på lejren.

Torsdag: Stor, større, børnefest

Dagen stod i festens tegn, og alle børnene tog 
pænt tøj på, fik lagt make-up og var i 

”Barbershop” for at være helt klar til aftenens fest.
På Slaraffenlejren er vi så heldige at have et 

professionelt drevet og meget dygtigt kokketeam 
til at stå for den daglige forplejning. Hver dag har 
de sørget for utrolig lækker mad, men i dag blev 
der kælet særligt for børnene, med en to-retters 
menu, bl.a. inspireret fra Michelin restauranten 

Geranium. Efter aftensmaden var der slush-ice og 
softice – og en rodeo-tyr man kunne prøve. 

Børnene var selv med til at planlægge festen, og 
det var en ubetinget succes, med masser af dans 

og sang.
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Lørdag: Tak og farvel

Lørdag stod alle op og spiste en sidste lækker lejr-
morgenmad som ville være en konge værdig. 

Herefter gik vi alle sammen ned i hallen hvor vi 
krammede farvel, skrev hilsner på lejr-tshirts og 
ønskede hinanden en fortsat rigtig god sommer.

Det er svært at sige farvel til de mange fantastiske 
børn, og alle hjælperne glæder sig allerede til at 

skulle være frivillige igen til næste år.
Måske der kommer rodeotyr igen..

Rigtig god sommer!

Fredag: Sagnlandet Lejre og X-jump

Tidligt fredag morgen var der afgang med 2 
busser mod Sagnlandet Lejre og X-jump, det var 
nogle trætte og glade Slarafbørn, der tog afsted 
efter stor fest dagen før.  Der var pakket mad, 
drikke, solcreme og vildt mange kanelgifler til 
turen. Der var samtidig lagt op til fællessang 

med sanghæfter til busturen.
Om aftenen var der stor Champions League 

fodboldkamp, rundbold og bålhygge med sang.
Børnene fik en kæmpe godnatkrammer og skulle 

nu have den sidste nats søvn med deres nye 
værelseskammerater.


