
Nyhedsbrev april 2019

Kære alle,

En lille statusopdatering her i Påsken, hvor det lader til, at foråret for alvor er kommet.

Madpakkehuset er nu funktionsdygtigt med vask og vandhane, og køleskabet er tilsluttet, så jeres 
madpakke kan ligge koldt, mens I nyder udsigten fra spidsen af Enø Lejren. – Toilettet er åbent, og 
det samme gælder shelteret med plads til 8 overnattende. Desuden er der som en nyhed et toilet 
tilknyttet shelteret. 

Shelteret bliver rengjort, og i baggrunden er døren til det nye toilet.

 Og der er brænde til bålpladsen. – Vi har rengjort disse rum på arbejdsdagen den 10. april, hvor vi 
var 10 – 15 personer, der arbejdede og hyggede. – Blandt andet blev de 11 frugttræer, der er 
nyplantede, vandet. – De er en gave fra Birkevang Planteskole. – De er uspesificerede, så derfor fik 
vi dem. – Halvdelen pæretræer, resten æbletræer og en enkelt hassel. – Søren Rævsbæk har skænket
Lejren 10 fuglekasser, som snart bliver sat op, og Kim er ved at lave en sponsortavle, så alle kan se, 
hvem der giver til lejren. 



Søren Revsbæk med et par af vores fuglekasser.

Vores sekretær viste sig at være en rigtig handy-mand.

Der blev brændt ukrudt af med vores nye brænder; brolægningen blev repareret og der er gjort klart 
til et køkken, som Rasmus har skænket. – En stor tak til alle, der arbejdede denne dag.- Det var 
koldt, men det blev bedre, da solen fik magt.



En rigtig brolægger

Først i april dukkede en mail op i min postkasse, hvor Næstved kommunes naturgruppe ville 
skænke os en kikkert, der skal stå yderst på grunden, så vi får et flot vue ud over overdrevet. – Den 
bliver støbt fast på grunden.

Arbejdsdag søndag den 28. april. – Her skal der fortsat gøres rent, og vi begynder på borde og 
bænke, der skal rengøres, repareres og slibes. – Desuden skal der males i det nye køkken, slås græs 
og samles sten til stensætningen. Vi skal samle, flække og hugge brænde til bålpladsen. Og der skal 
foretages diverse småreparationer samt vandes træer.

Hornfiskedag den 11. maj. I samarbejde med Fishing Zeeland og Næstved kommune bliver der en
hornfiskedag den 11. maj, hvor der forhåbentligt stadig er hornfisk i farvandet. – De første hornfisk 
er set ud for Enø’s kyst. – Alle er velkomne den dag. – Fishing Zeeland sørger for fiskestænger og 
madding/kroge, og vi har lånt 40 waders i kommunens grejbank ved Karantænehuset.  Og mon 
ikke, der også er kaffe og the til deltagerne. – Og måske en lille kage.

Og arbejdsdag igen den 8. maj. Begge dage er der repræsentanter for bestyrelsen til stede. 

Lars og Claus


