
Nyhedsbrev dec. 2022:  

 

Sikke en sæson vi er ved at sige farvel til. Efter pæne besøgstal i Enø Lejren sæsonen 

igennem og en perlekæde af særdeles vellykkede arrangementer landede der en regulær 

julegave til foreningen i starten af denne måned: To organisationers klage over 

Kystdirektoratets dispensation til en udendørs shelter var blevet hældt ned ad brættet i 

Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Og ikke alene var organisationernes klage blevet pure afvist. Den var også påtegnet 

erklæringen om, at denne afgørelse var endelig, og kunne ikke påklages i andre instanser. 

Og som for at føje spot til skade var afvisningen også forsynet med en besked om at de to 

organisationers indbetalte klagegebyr ikke ville blive refunderet.  

Med andre ord er der ikke længere nogen forhindringer for at besøgende i Enø Lejren 

indenfor en overskuelig fremtid kan overnatte i en udendørs shelter med udsigt ud over 

Overdrevet. Vores forventninger er lige nu, at arbejdet formentlig kan sættes i gang i løbet 

af foråret, når frosten går af jorden. Midt i juleglæden er det bare tankevækkende, at to 

naturorganisationer tilsyneladende har valgt at sætte deres kræfter ind på hindre naturglade 

besøgendes adgang til og glæde over netop naturen.  

Sæsonen startede ellers forholdsvis frygtsomt, hvor vi umiddelbart efter jul og nytår stadig 

var usikre på, om sidste sæsons coronarestriktioner ville blive lempet så meget, at vi kunne 

gennemføre vinterfrokosten for de frivillige i slutningen af januar og generalforsamlingen i 

slutningen af februar. Begge dele faldt imidlertid på plads.  

 

Lystfiskere på række. 



Og så åbnede vi sæsonen for alvor med vores hornfiskedag i samarbejde med Fishing Zealand 

og Fladså Lystfiskerforening i begyndelse af maj. Vejret var med os, og det samme var 

tilstrømningen af deltagere. Og det var dejligt at se, hvordan ikke mindst børn og unge stod 

på række langs kysten med snørerne i vand. Og selvom hornfiskene i nogen grad holdt sig 

beskedent i baggrunden, så blev der dog landet fisk til stor jubel for de heldige.  

 

 

Lars bager pandekager. 

En forårsfest med de traditionelle bålstegte pandekager løb også af stablen, ligesom vi 

arrangerede et tangkursus for interesserede. Her krøb en god halv snes deltagere i 

tætsiddende waders, og gav sig i slutningen af maj Isefjordens vande i vold, mens der til den 

store guldmedalje blev smagt på tang af varierende arter under instruktion af arrangøren fra 

firmaet Dansk Tang, som holder til i Annebjerg i det nordligste Odsherred. Tanken er her 

måske på et senere tidspunkt i en eller anden form for et arrangement at give de indhøstede 

erfaringer videre til interesserede i Enø Lejren. Årets arbejdsdage blev som vanligt en række 

hyggelige dage, hvor der i godt selskab blev foretaget større og mindre forbedringer samt 

almindeligt vedligehold og rengøring i lejren. Og så kunne vi som noget positivt spore en 

måske nok beskeden men dog jævnt stigende interesse fra medlemmerne til at give en hånd 

med på arbejdsdagene. Af de lidt større ting fik vi blandt andet kalket bygningerne på 

bagsiderne samt udbedret stensætningen/soklen på nordøstsiden af hovedhuset. Og så 



sprængte årets sommerfest alle rekorder. Det er svært at oplyse det præcise deltagerantal, 

for folk gik til og fra det meste af dagen. Men på givet tidspunkt talte vi til i omegnen af tres 

personer, der på samme tidspunkt havde slået sig ned i lejren. Der var i hvert fald totalt 

udsolgt af såvel grillpølser som den traditionelle sydstatsgryde over bål.  

 

 

Og kager til sommerfesten bagt af bestyrelsen. 

 

 

Som noget nyt forsøgte vi denne sæson med en række foredrag. Det første i september, hvor 

vi med behersket succes satte fokus på spiselige planter på stranden og på grunden. Til 

gengæld nærmest væltede det ind med interesserede, da vi i oktober havde tidligere 



stadsarkivar Rasmus Nielsen til at fortælle om stedets historie. Heldigvis var vejret med os, 

så vi kunne holde arrangementet udendørs. Det havde nemlig ikke været muligt at stuve så 

mange mennesker sammen indendørs, hvis vejret havde drillet. 

 

 

 

 

Rasmus tryllebandt forsamlingen. 

Nu skal vi bruge de kommende uger og måneder på at forberede, hvad der skal ske i lejren i 

den kommende sæson. Vi har allerede nu en række planer, og blandt andet vil vi sætte turbo 

på formidlingen af måde natur og historie, ligesom vi arbejder på at opkvalificere 

biodiversiteten på grunden. Desuden arbejder vi på at forberede hvilke udadvendte 

arrangementer vi satser på i 2023. Lige nu og her arbejder vi på at forberede den hyggelige 

vinterfrokost i løbet af januar for de frivillige, der i årets løb har givet en hånd med i 

arbejdet i lejren. Og så er der jo generalforsamling som vanligt i Karrebækhallens cafeteria. 

Den afholdes i 2023 onsdag 01.03.23. Men ellers vil vi da gerne herfra ønske alle vores 

medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. 

Mvh. Claus og Lars. 

   


