
På Junglelejr
Houens Odde 24. - 29. juni 2001



Søndag - Ankomst
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1. Casper hængte ulvehovedet op på spisebordet.

2. Drengene vandt den første opvask på lejren. Morten og
Jonas fører an, mens Casper, Magnus og Stefan kigger på.

3. Der var masser af konkurrencer og andet sjovt ved
åbningslejrbålet.

4. Lisbet og Anette synger for selvom teknikken driller.



Mandag
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1. Ja, de ulveledere har aldrig været helt normale.
Her opfører de „Peter slår med én hammer“.

2. Morten, Magnus og Jonas prøver, hvordan det er
at være handicappet på aktiviteten „Handi-fræs“.

3. Midt i lejrbålet dukkede Baloo op for at hilse på
de mange ulve. Han var meget populær.

4. Der er ikke noget som en sjov bevægelsesleg.



Tirsdag - Givskud Løvepark



Onsdag - Jungledag

1. Onsdag var der fuldmånemøde.
Nogle af lederne opførte historien
om Mowgli.

2. Hele dagen var vi på løb. Her er
pigerne ved at lave små læderdyr
til at hænge i tørklædet.

3. Drengene var vilde med at lave
bål. Og så var de uden tvivl lejrens
hurtigeste til at lave et. Tre
tændstikker og lidt papir, så kunne
de lave bål på 5 minutter.

4. „Tjener, jeg vil gerne have en
frikadelle til!“. For at undgå total
kaos serverede lederne maden.
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Torsdag

1. En god dag starter med en god morgenmad.

2. Leif og Julle viser stolt deres nye t-shirts frem.

3. Pigerne dyster i kryds og bolle.

4. Pigerne mod drengene: hvem får hurtigst lavet
et bål, der kan brænde snoren over?

5. Fra frisk til grillet ørred: fang den, bank den,
skær den, grill den, spis den. Velbekomme!

6. En pressening med brun sæbe = glidebane!

7. Underholdning fra afslutningslejrbålet.
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Fredag - Hjemrejse


