
Nyhedsbrev august 2021.

En råbuk, der mener, at Lejren er hans. – Men den er ganske rolig og egentlig tillidsfuld.

Det har da ellers ikke været uden en vis portion frygt og bæven, at vi tidligere 
på sæsonen begyndte at tale om hvorvidt vi skulle afholde årets sommerfest i 
Enø Lejren. For nok gennemførte vi sommerfesten i fjor, da coronaen gik lidt i 
sig selv hen over sommeren sidste år.

Men hold da op for et efterår og en vinter, det senere blev, hvor stort set alt 
blev lukket ned, og hvor det kun drypvis blev genåbnet hen over 
forårsmånederne. Og det har jo selvfølgelig også sat sit præg på livet i Enø 
Lejren, hvor vi har forsøgt at holde igen med at genåbne og at mødes mange 
ad gangen til arbejdsdage og lignende i takt med meldingerne fra eksperterne 
og fra regeringstoppen.

Nu ser det så ud til, at smittetrykket har fundet et fornuftigt leje. Og samtidig 
har vi vel grund til at tænke, at en stor del af vores medlemmer har fået stik 
nummer to. Så derfor ånder vi ud, efter at have holdt vejret, og byder 
velkommen til sommerfest med fynd og klem.



Den bliver i år søndag den 22. august i tidsrummet fra 11.00 – 14.00, og 
selvfølgelig bliver vejret godt. 

Og den bliver – vi havde nær sagt – som vi kender det. Det vil sig med lidt 
musik på gårdspladsen, med pølser på grill og med sydstatsmad over bål. 
Dertil serveres øl og vin. Og så er det jo frem for alt en mulighed for at vise 
lejren frem, og til at fortælle om kommende indsatser.

Og det er ikke småting. I år har alle bygninger fået den store tur med kalkning, 
og fremstår smukt i gult. Vi har desuden haft god hjælp, og udover træværket 
har også hovedparten af vores bord-bænke sæt fået en ordentlig omgang 
svenskrød. En større sætningsskade er udbedret, så det nu er muligt at gå 
videre med indretning af rummet til den historiske formidling. Og vi har sat 
gang i skabelsen af en blomstereng, ved at så vildtfrø - blanding og ved at slå 
græs og brændenælder ned med en le, og efterfølgende fjerne det 
overskydende materiale med henblik på at fjerne de næringsstoffer, der ellers 
favoriserer væksten af netop græs og brændenælder på de mere insektvenlige 
planters bekostning.

Men ork. Der er stadig masser af ting, der skal klares. Så skulle du have fået 
mod på at give en hånd med, så er du velkommen på én af arbejdsdagene. Det
er som altid den anden onsdag og den sidste søndag i hver måned. 

Lars og Claus.


