
Kære alle sammen,

Sådan så der ud i Enø Lejren den første søndag i advent.

Sol over Enø.



Det vandrette rør er af plastik.

Men desværre så der også sådan ud lidt senere. – Vi har haft besøg af en VVS’er, der undersøgte 
vandledninger. Vi ville gerne have undersøgt, om vi kunne lukke for noget af vandet og bibeholde 
vandet inde i huset. – Så kunne man bruge toilettet i shelteret og lukke for resten, hvis der skulle 
komme streng frost. – Vi gravede forsigtigt bag formidlingsrummet for at undersøge, om man 
kunne sætte en stophane på vandledningen, der går ind i huset der. – 25 cm. nede stødte vi på en 
vandledning, der uheldigvis var et plastikrør, som vi desværre lavede et lille hul i. Resultatet blev, at
vi nu har lukket for vandet i Enø Lejren, indtil vi får tilkaldt en VVS’er. 

Dette er skrevet søndag aften, og i morgen tidlig kontakter vi en VVS’er tilknyttet kommunen og 
håber, at han snarest kan komme. 



Og han kom, så og reparerede. – Og nu skal vi så lige tygge på, hvad vi gør! Der er stadig lukket for
vandet og shelteret, men på mandag skal vi have visions – og bestyrelsesmøde, og efterfølgende 
skal I nok få en opdatering.

Ellers er nyheden, at vi har fået knap 30.000 fra Nordea fonden, der skal bruges til en touchskærm i 
historierummet. Preben og Ole er videoeksperter, og sammen med Rasmus og et par stykker fra 
bestyrelsen arbejder vi på at sammensætte små videoer, som man kan vælge på touchskærmen. – Vi
håber, at det kan være klar til foråret. Og en sidste ting. – Hvis der ikke kommer nedlukning, holder 
vi generalforsamling onsdag den 23. februar kl. 19.00 i cafeteriet på Karrebækskolen.

Desuden afholder vi den årlige vinterfrokost for alle, der har været aktive og givet en hånd med i 
lejren. Den invitation sender vi snart ud, så hvis du har været aktiv og ikke får en invitation, hører vi
meget gerne fra dig. Den dag hygger vi os sammen med årets frivillige, og foreningen byder på lidt 
mad, øl, vin eller vand og nogle gode timer i festligt lag.

Mange kærlige julehilsner fra Lars og Claus.

Gæs over Enø. – Eller på!



Et lille stemningsbillede.


