
Nyhedsbrev september 2022:

Nørjj – sikke en sommerfest. Alt klappede. 

Så bliver der budt velkommen.

Vi havde ellers så småt frygtet et regulært afbrændingsforbud efter den knastørre sommer. 
Men det kom ikke. Og derfor kunne vi vanen tro servere både pølser over grill og 
sydstatsmaden own’n’dirty cajun rice over bål.

Lars i gang med sin sydstatsmad.

Og selvom mængderne var opjusteret efter sidste års erfaringer, så blev der spist op hele 
vejen rundt. Men der var også mange, der havde lagt vejen forbi i år. En hurtig optælling løb
på et tidspunkt op i omkring tres personer. Men det var meget vanskeligt at tælle det 



nøjagtige antal op, og det samlede tal har formentlig ligget væsentligt højere, da det 
konstant var en kommen og gåen i lejren.

Men dem, der blev hængende, havde så vidt vi kunne se et par rigtig hyggelige timer, hvor 
man kunne nyde maden, musikken og de skønne omgivelser. Vi havde da også fra 
bestyrelsens side gjort, hvad vi kunne, for at få lejren til at tage sig bedst muligt ud i 
sommersolen. Græsset var slået, de små frugttræer vandet og ukrudtet på gårdspladsen 
fjernet. Ja, om det så var den hasarderede og sammenfaldne stensætning på nordsiden af 
hovedbygningen, så var den under opbygning. Og kun akut mangel op grus havde 
midlertidigt sat stop for arbejdet.

Interessen var vanen tro også høj – især hos dem, som ikke tidligere havde besøgt lejren. Og
de forskellige faciliteter blev beset efter alle kunstens regler. Så mon ikke vi med sindsro 
kan konkludere: Vi gør det igen næste år.

Og vejret var fint.

Men som medlem af venneforeningen behøver du nu ikke at vente et helt år på at komme ud
i lejren igen.

Allerede søndag den 25.09. – det er i forlængelse af den sidste arbejdsdag i september – 
holder vi et spændene foredrag for medlemmerne. Her kommer naturvejleder Christian 
Mørkehøj Hansen fra Næstved Kommune, og fortæller blandt andet om, hvad man kan finde
af spiseligt på grunden og på stranden, og ikke mindst om hvordan man tilbereder det. Selve
foredraget finder sted i Pejsestuen mellem kl. 13 og 14.

Og når vi så når slutningen af oktober – nærmere bestemt søndag 30. 10. – så er der igen et 
spændende foredrag for medlemmerne i Pejsestuen. Her er det Rasmus Nielsen som 
kommer, for at fortælle om lejrens spændende historie. Dette arrangement foregår ligeledes 
mellem kl. 13 og 14.



Og musik til sommerfesten.

Og når vi nu er i gang med arrangementer, skal da lige nævnes, at vi har arbejdsdag 
onsdag den 14. september. Vi mødes ved 10-tiden og denne gang skal der slibes og males, 
og desuden skal vi kalke lidt. Og langt om længe er græsset vokset, så det skal også klippes.
(En arbejdsdag er på 2-3 timer, og til sidst spiser vi vores medbragte madpakker sammen.) 

Vores nye touchskærm i historierummet opsat af AV-huset.

Nu mangler vii blot at få lagt videoklip ind. – Forhåbentligt sker det i løbet af efteråret.

Mange eftersommerhilsner fra Lars og Claus


