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En lidt utraditionel start på nyhedsbrevet, men denne toilettaske er glemt i vores shelter, og hvis det 
er din, kan den afhentes på en af vores arbejdsdage, som er den anden onsdag og sidste søndag i 
hver måned.

En flot, men glemt toilettaske!

Den 22. august havde vi vores årlige sommerfest, som var velbesøgt. Ca. 60 personer havde fundet 
vej til Lejren, og som sædvanligt var det en flot sommerdag. God mad, dejlig musik og fin 
stemning. – Og gæster i Lejren, der var vildt benovet over stedet. – Bl. a. to ægtepar fra Ikast og 
Randers. Det ene par havde oprindeligt planlagt en tur til Californien, men grundet Corona havde de
valgt en cykeltur rundt i Danmark. - En tur, som de absolut ikke havde fortrudt. Det er i øvrigt en 
fortælling, som vi har oplevet flere gange i sommer, når vi har arbejdet i Lejren. 

Lars og Søren stod for sydstatsmad med grøntsager og bacon, mens Kim grillede pølser. 



Lars i gang med madlavningen.

Og det var, hvad der blev til overs.



Den eneste, der manglede til sommerfesten, var vores råbuk, som desværre ser ud til at have forladt 
os. Den er i hvert fald ikke set den sidste måned.

Sol og sommer.

Ellers lidt dårligt nyt. – Vi har fået afslag på vores ansøgning om et shelter i nærheden af skrænten. 
Kystdirektoratet har givet afslag på både den og muldtoilettet. – De foreslog en placering på 
nordsiden af grunden foran bygningerne. – Det har vi imidlertid selv forkastet, da vi ikke ønsker at 
ødelægge synet af bygningerne. – I stedet vil vi nok pege på en placering inde i den lille lund før 
bygningerne, og gerne med udsigt ud over Overdrevet. – Muldtoilettet står lidt i stampe, men vi er 
ved at undersøge, om vi kan beholde toilettet i det indendørs shelter og lukke af til det andet. 

Og så har vi slået brændenælder og græs for at give rum for vilde blomster næste år. – 



Heromkring kunne der stå et shelter med udsigt til Overdrevet.

Og 2 rummeter brænde er lagt på plads, så bålet kan brænde til snobrød og pandekager samt de to 
gryder, der kan bruges til popcorn. – De er sponseret af spejdersport og kommer snart op ved de 
andre remedier. – 

Vores historiske formidlingsrum er ved at have de ydre rammer på plads. Der er malet, og så skal 
det hele rengøres. – Det kommer til at ske på den sidste søndag i måneden, hvor vi har 
aktivitetsdag. 

Og så til sidst efterlyser vi en person, der enten kan eller gerne vil lære at redigere vores 
hjemmeside. Bo har hidtil stået for det, men han vil gerne oplære en, så der er et par stykker, der 
mestrer denne kunst. Hvis det er noget for dig, hører vi gerne fra dig. – Arbejdet er bestemt ikke 
krævende. – Det er relativt få ting, der bliver oploaded.


