
	  

SLARAFFENRØD TIDENDE 
 
I år havde vi glæden af at have 60 
dejlige børn med på lejr fra Region 
Hovedstaden og Holbæk-egnen. 38 
frivillige voksne har været med til at 
give alle børn og voksne en uforglem-
melig oplevelse i sommerferien. 
 
Vi glæder os allerede til næste år, hvor 
vi igen holder lejr på Arresø Centret.  
 

Tak for i år og kærlig hilsen fra 
Simon, Friia og Michael 

 

 
 
Søndag - ankomst 
Klar, parat til lejrstart! Hjælperne 
venter spændt på, at børnene skal 
ankomme til Slaraffenlejr. I gården 
venter de forskellige grupper på hver 
deres seje børneflok. Grupperne er: 
Cirkuslopperne, Sherifferne, 4-
kæmperne, Modepolitiet, Sharp-
shooters og Superheltene. Alle ser 
frem til ugen, for i år indeholder den 
mange overraskelser. En af de nye 
ting er, at børnene skal bygge en by – 
helt selv! (Med hjælp fra en hjælper 
eller to). 
 

 

Fra omkring halv to begynder 
børnene at ankomme. Der bliver sagt 
pænt goddag, og alle finder hver deres 
seng og bliver pakket ud. Borgmester 
Bendtsen fra den kommende 
børneby, Slaraffenrød, ankommer til 
lejren og fortæller børnene om det 
store byggeprojekt. Han er ledsaget af 
griseavler Gerda og Candy Floss, 
formand for Bodeudvalget, der 
fortæller om den kæmpe byfest, som 
børn og hjælpere skal holde i byen 
om torsdagen.  Alle børn glæder sig 
og råber ”jaaa!”, da borgmester 
Bendtsen spørger, om de vil hjælpe 
med at bygge byen. Og så er det tid til 
aftensmad. Køkkenet har lavet lækker 
vegetarret – ratatouille, som i 
tegnefilmen!  
 

 
 
Efter aftensmad er der hygge om 
bålet. Vi laver snobrød, rister skum-
fiduser og synger fællessang. Derefter 
er det på hovedet i seng, så alle kan 
være friske til byggeriet i morgen.  
 
Mandag 
Mange børn vågner tidligt. De fleste 
hjælpere ville gerne have sovet lidt 
længere. Efter morgenmaden er der 
samling. Her bliver dagens aktiviteter 
præsenteret. Aktiviteterne er 
høvdingebold og en bod med 
gipslysestager. Fiduserne præsenterer 
også sig selv.  

 
 
De to byggeinspektører Thomas Bo 
og Ibrahim skal holde øje med, at 
børnene rydder op på deres værelser 
og holder styr på sagerne. Renlighed 
og sikkerhed er i højsædet. Børnene 
er friske på det hele og går til 
aktiviteterne med stor iver.  
 
Klokken 11 skal de store børn 
imidlertid smide værktøj, gips og 
høvdingebold, de skal nemlig ud på 
tur. Kanotur. De pakker og tager 
afsted. Turen går rigtig godt. De går ti 
kilometer, sejler i kano og sover i telt. 
 

 
 
 Hjælperne har glemt liggeunderlag til 
sig selv. Hjælper Peter har også glemt 
sovepose. Det var ikke så godt.  
 

 



	  

 
 
Hjemme på lejren skal børnene i gang 
med at bygge – men først skal der 
”hæves” penge og købes slik i den 
flotte piratslikbod, der er stillet op i 
haven. Med munden fuld af slik går 
børneflokken ivrigt i gang med at 
bygge byen - hver gruppe har nemlig 
en bod, der skal indvies til byfesten. 
Der bliver savet, hamret, skruet og 
malet.  
 

 
 
Det er noget, der vækker appetit! Så 
er det lækkert, at køkkenholdet disker 
op med gullasch og masser af 
kartoffelmos. Om aftenen kan man få 
lavet flot garn. Eller, man kan i hvert 
fald få lavet flot hår – med snoet garn. 
Til de børn, der stadig har fut i 
fejemøget er der ultimate frisbee! 

Den vildeste sportsgren! Ved 
sengetid bliver der læst højt på hvert 
enkelt værelse og sagt pænt godnat.  
 
Tirsdag 
Dagen starter med høj solskin og 
friske børn. Efter morgenmad er der 
samling, hvor alt det tøj, som blev 
”efterladt” dagen før, bliver fremvist 
på en flot tøjauktion. 
 

 
 
Senere på dagen kan alle børn selv 
vælge, om de har lyst til at tage af sted 
på en fisketur, hvor man også kan 
skyde på papkasser og dåser med et 
haglgevær, eller om de har lyst til at 
prøve sæbeboblefabrikken!  
 

 

 
 
Man kan også spille fodbold med sine 
nye venner på fodboldbanen, eller 
man kan hjælpe byggemand Bob og 
Kim med at bygge Bytårnet og 
Multihallen. 
 

 
 

 
 
Efter frokost fortsætter byggeriet. 
Især gruppernes boder får en kærlig 
barnehånd, og de bliver rigtig flotte. 



	  

Til dem, der gerne vil holde en pause 
fra byg, er der  mulighed for at lave 
sine egne seje badges. Der bliver lavet 
mange – en stor del er med Justin 
Bieber. De sidste børn spiller stikbold 
 

 
 
Til aftensmaden bliver dagens ret 
præsenteret af tre cowboys og en 
indianer, der jagter hinanden i 
spisesalen. Dagens vilde vest-ret er 
chili con carne!  
 
Efter aftensmad er der hele to fester. 
En tøsefest for pigerne og en 
”dødsfest” for drengene. Det er 
selvfølgelig forbudt for drenge, at 
komme til ”tøsefest” og forbudt for 
piger, at komme til dødsfest. Ved 
tøsefesten bliver der hygget med 
neglelak, tøseblade og sladder. Til 
dødsfesten bliver der hørt høj musik 
og smadret søm i billeder af Justin 
Bieber, som drengene vist er lidt 
jaloux på. 
 

 
 
Ved sengetid bliver der sagt godnat 
og tak for en dag, hvor byen 
efterhånden begynder at tage form – 
med både boder, tårn, Multihal og 
tribune til en sportsarena. 
 
 

Onsdag  
Onsdag er ugens hidtil varmeste dag, 
Solcremen flyder i stride strømme, 
men alligevel er der mange røde 
kinder, skuldre og nakker. Det 
forhindrer dog ikke børnene i at være 
fulde af energi og klar på bygning af 
sæbekassebiler og byport. 
 

 
 

 
 

 
 
I Multihallen er der mulighed for at 
lave flotte, lækre og dekorative 
cupcakes. Den professionelle 
kagemager Stine er nemlig kommet 
på besøg. Imens der pyntes kager, 
kører den første sæbekassebil en tur 
rundt i haven – blandt andet forbi en 
anden aktivitet, nemlig blomster-
kassesammensømning, som skal 
pryde gågaden i Slaraffenrød. 
 

 
 

 
 
Solen bager fra en skyfri himmel og 
en spontan vandkamp opstår. Iskoldt 
vand ned af ryggen er tiltrængt for 
mange børn og voksne. Efter frokost, 
fiduser, bank og kiosk er der 
mulighed for at komme på fisketur 
igen. Turen i går var nemlig en 
bragende succes! Flere børn fanger en 
masse bittesmå fisk, som de sætter ud 
igen. Nogle drenge tager sko og 
strømper af og stiller sig helt ud til 
navlen for at få fat på flere fisk, frøer 
og muslinger. 
 



	  

 
 
Hjemme i lejren bliver der spillet 
fodbold, badminton og løbet 
sækkeløb ved sportsarenaen. Det er 
de indledende runder til mini-OL i 
Slaraffenrød, og to hold går videre til 
finalen, som skal afholdes under 
byfesten. 
 

 
 

 
 
Og aktiviteterne for i dag stopper ikke 
her! Man kan nemlig også bygge 
videre på sæbekassebilerne eller øve 
sig på en optræden, som skal vises til 
byfesten. Desuden kan man komme i 
”dullebod” og blive gjort rigtig 
lækker. Aftensmaden står på en 

lækker ret med det underlige navn 
skipper-labskovs. Den bliver 
præsenteret af fire sømænd, som 
synger ”Alle sømand er glade for 
piger”. 
 
Om aftenen kan pigerne få lov til at 
komme med på udflugt til shelters, 
som ligger lige i nærheden af 
teltlejren, hvor de store drenge sover. 
Her er der bål, snobrød og sanghygge. 
 

 
 
 Hjemme i Slaraffenlejren er der 
bankospil med de to skøre damer 
Ingrid og Irene. Her er der mulighed 
for at vinde flotte præmier såsom 
roulade, citronhalvmåne og andre 
lækre ting. Børnene kan også komme 
til træning, hvor de løfter tunge ting 
og arbejder på deres ”sixpacks”. 
 

 
 
Da aftenen går på hæld bliver der 
sunget fællessang og hygget inden 
godnatlæsning og putning. 
 
Torsdag 
I dag er festdag! Byen er næsten klar 
til at blive indviet, men de sidste 
detaljer skal lige ordnes. Blandt andet 
bliver der bygget en svævebane på 
bytårnet, som bliver taget i brug efter 

første testkørsel.  
 

 
 

 
 

 
 
I Multihallen er der barbershop med 
masser af vand og barberskum til 
dem, der ”trænger”, og midt på 
græsplænen bliver sangbogen 
gennemgået fra ende til anden, da en 
hjælper griber en guitar og laver 
fællessang med alle de børn, der har 
lyst.  
 

 
 
Vi synger blandt andet ”Mona, Mona, 
Mona”, ”Jutlandia” og ”Bøllebob”. 
 
Frokosten bliver indtaget med 
glubende appetit, og der forsvinder 
en stor mængde slik fra kioskens 



	  

beholdning, da den åbner. Heldigvis 
er slikposerne pakket væk, da fire 
hjælpere pludselig stormer ind i 
haven i sæbekassebiler og begynder at 
kaste omkring sig med vandballoner. 
En kæmpestor vandkamp opstår, og 
stort set alle børn og hjælpere kaster 
sig frygtløst ud i det. 
 

SLARAFFENRØD 
BYFEST ÅBNER 

 
Alle børn er spændte på dagens og 
store fest, ugens højdepunkt, og efter 
frokost går alle forberedelserne for 
alvor i gang. Der bliver sat hår, fundet 
festtøj og lagt neglelak til den store 
guldmedalje!  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Klokken tre skal borgmester 
Bendtsen klippe snoren til Slaraf-
fenrød, og 60 børn strømmer hen til 
byens nyåbnede boder.  
 

 
 
De kan købe tøj og sko, bryde mod 
hinanden, ramme ting med slange-
bøsser og tennisbolde og kaste 
svampe i hovedet på en hjælperklovn.  

 
 
De kan vinde flotte præmier og spise 
sig mætte i candyfloss, som sælges af 
ingen ringere end fru Candy Floss, og 
så kan de blive forvandlet til 
superhelte, hvis det skulle være noget.  
 

 
 

 
 
Når børnene har brug for at se det 
hele lidt for oven, kan de gå op i 
bytårnet, hvorfra de kan overskue 
hele byen med boder, springvand, 
tribune og forhindringsbane.  
 

 
 
Efter nogle timers sjov i boderne, er 
det tid til finalen i mini-OL. Alle børn 
samler sig ved sportsarenaen, og 
finder en plads på den færdige 
tribune.  



	  

 
 
Nu skal der heppes på de to 
finalehold, der dyster i disciplinerne 
sækkevæddeløb, badminton og ”bær-
et-æg-på-en-ske-spis-flødebolle-på-
tid”. Hold 1 vinder, og bliver fejret 
med børnechampagne, som bliver 
sprøjtet til højre og venstre i bedste 
champion-stil. Efter finalen er det tid 
til mad.  
 

 
 
I dagens festlige anledning spiser 
børn og hjælpere selvfølgelig under 
kulørte lamper i Slaraffenrøds gågade. 
 

Bænke er stillet op, og en stor grill 
står og syder i hjørnet af haven. 
Børnene kan spise sig mætte i pølser, 
bøffer, kartoffelsalat, brød, salat og is 
til dessert. Det er noget, der falder i 
børnenes smag.  
 

 
 

 
 
Efter mad er der igen skæg i boderne 
– og nu også i Multihallen, der er 
forvandlet til diskotek med høj musik, 
diskolys og røgmaskine. Mange er 
udklædt med parykker og flotte kjoler 
og jakkesæt i dagens anledning.  
 
Slaraffenrøds hjemmebyggede spring-
vand springer i dagens anledning med 
grønt vand og bobler. 

 
 
Borgmester Bendtsen, griseavler 
Gerda, Candy Floss, Fiduserne og 
sørme også Superwoman får sig også 
en lille svingom med de glade og 
feststemte børn. 
 

 
 

 
 
Aftenen slutter med et brag: Et stort 
sceneshow på den børnebyggede 
scene underholder alle med sang, 
dans, tryllekunst og akrobatik.  
 

 



	  

 
 
Hjælperne laver også fjollede og 
opfindsomme indslag. Sang og sketch 
og ildshow kan de byde på.  
 

 
 
Til sidst stiller alle sig op i en stor 
cirkel og synger en volapyk-
fællessang. Lige da alle børnene tror, 
at vi skal i seng, kommer borgmester 
Bendtsen med en overraskelse: ”Kære 
børn, i morgen skal vi i Sommerland 
Sjælland!!!” Alle jubler og krammer 
borgmesteren i ét væk. Det er svært at 
falde i søvn, når man er så glad, men 
til sidst ligger alle trygt i deres senge 
og glæder sig til morgendagens 
oplevelser. 
 
Fredag 
Selvom vi er trætte efter festen, skal 
alle tidligt op. Vi skal nemlig være klar 
til busserne, der kommer og henter 
børn og hjælpere efter morgenmad, 
for at køre os til Sommerland 
Sjælland. I busserne synger vi sange 
og har sommerfugle i maven.  

I Sommerland kan børnene prøve lige 
det, de vil. Der er både gokartbane, 
badeland, rutsjebane, svævebane, 
ponyridning og guldgravning, for blot 
at nævne nogle stykker. Bank og kiosk 
er rykket med, så børnene kan få 
deres daglige dosis slik. Solen skinner  
fra en skyfri himmel og efter mange 
timers sjov, vender vi snuden hjemad.  
 

 
 

 
 

 
 
På lejren venter aftensmaden. En 
suppekonkurrence, hvor køkken-
holdet har lavet hver deres bud på en 
genial suppe, og børnene skal 
bestemme, hvilken én, de synes, der 
er bedst. Efter mad pakker børnene 
deres tasker, så de er klar til at tage 
hjem næste dag.  

Sidst på aftenen kan de vælge, om de 
vil hygge med bål og sang eller en god 
film i den hjemmelavede biograf. 
Børnene går i seng i ro og mag og 
glæder sig til at se deres forældre i 
morgen.    
 
Lørdag 
Sidste dag på lejr. Der bliver krammet 
farvel i haven og vi takker alle for en 
helt fantastisk lejr. Vores fælles 
projekt, Slaraffenrød, er gået over al 
forventning.  Byen blev bedre og 
flottere, end nogen havde turde håbe 
på, og den dannede ramme om et 
væld af uforglemmelige solskins-
stunder med børnene.  
 

 
 
Slaraffenrød blev virkelig bygget af 

Verdens Bedste Børn 
 – som byskiltet sagde. 

 
Ved en 10-tiden begynder forældrene 
at ankomme for at hente deres dejlige 
børn, som hjælperne allerede savner. 
Endnu engang tak for i år, og vi 
glæder os allerede til at gentage 
succesen næste år! 
 

 
 
På www.slaraffenlejr.dk findes mange 
mange flere billeder fra årets lejr. 
   

På gensyn i 2013! 	  


