
Nyhedsbrev august 2022

Så er der ved at blive gjort klar til sommerfesten.

 

Kære alle,

Så er det tid til en opdatering fra Enø Lejren. Søndag den 21. august kl. 11.00 starter 
vores årlige sommerfest, hvor vi indbyder til sydstatsmad og grillpølser. Drikkevarer 
hører med, og I får kaffe og kage i tilgift. – Selvfølgelig bliver det strålende solskin. 

Som I kan se på billedet, er vi ved at shine op. Yderligere bliver vores touchskærm hængt op
på tirsdag, men vi har endnu ikke filmklip, som vi kan vise. – Der gik kludder i aftalerne, så 
vi lige i øjeblikket leder efter klippere til vores film. – Desuden havde vi planlagt 
droneoptagelser, som viste omgivelserne, men det vetoede Overdrevslauget. 

Men vi har malet bænke og borde, og stensætningen på nordsiden af huset er ved at blive 
repareret. Ellers er sommeren gået med rengøring, græsslåning og diverse reparationer. 

Vi har endnu ikke hørt noget om shelteret, men til gengæld har vi fået penge til det. 
Friluftsrådet har bevilget godt 30.000 så vi har til et fint shelter med græs på taget.

Aktuelt har vi ikke planer, men I er altid velkomne til at komme med forslag! – Men vi siger
nej til en hoppeborg!

Vi fik et forslag om, at der ude ved kikkerten blev opsat et kort, så man kunne få at vide, 
hvad de forskellige områder mod syd er. – Vi tænker lidt over det. Det skal jo være 
vejrbestandigt. Men til oplysning ser man Knudshoved og til højre for det kan man i klart 
vejr se Femø og Fejø og til venstre er det Svinø og Dybsø.



Fra arbejdsdagen sidste søndag. – En stille strøm af besøgende.

Ellers ikke de store nyheder, men husk, at vi har aktivitetsdage. I august er det onsdag den 
10. og søndag den 28. Begge dage starter vi kl. 10.00, hvor vi serverer en kop kaffe og 
aftaler dagens arbejde. (Det skulle stå på årshjulet, som I selvfølgelig har sat på 
opslagstavlen!)

Og en sidste ting: Hvis I skifter e-mail-adresse, må I meget gerne skrive til mig om den nye 
adresse.

Mvh. Claus

En velfortjent pause. 


