
Nyhedsbrev julen 2019.12.08

Nu skal vi ikke kigge så langt efter 2020.

Som noget af det sidste i Lejren i år blev kikkerten sat op. – Nu har vi lukket ned, men vandet er 
endnu ikke lukket, så toilettet kan stadig bruges. – Og madpakkehuset vil være åbent hele vinteren.

Vi er i gang med at lave formidlingsrummet ved siden af madpakkehuset, men ellers går tiden med 
planlægning af det kommende år; som man kan høre nærmere om på generalforsamlingen, som 
bliver onsdag den 19. februar kl. 19.00 på 1. sal i Karrebækhallen. 

Ellers er der blot tilbage at ønske en glædelig jul og et godt nytår. – Håber vi ses til 
generalforsamlingen.

Og så skal vi da heller ikke lægge skjul på, at vi da altid håber på, at de åbne arrangementer i lejren 
kan være med til at mobilisere flere, der har tid og lyst til at blive en del af hverdagen i lejren. 
Således lagde vikarierende formand Volle da også i sin tale til gæsterne ved sommerfesten vægt på, 
at alle er velkomne på vores fælles planlagte arbejdsdage, som er den anden onsdag og den sidste 
søndag i hver måned. I begge tilfælde klokken 10. Og man behøver ikke at være udlært håndværker 



med evner for større ombygninger for at gøre en forskel. Det er altid muligt at give en hånd med 
ved at fejre, brænde ukrudt af eller slå græsset, hvis man dukker op for at se, hvad der sker.

Uden at det skal opfattes som et pres – for det er det ikke ment som. Men har man som sagt tid og 
lyst, så er det en oplagt mulighed for at opleve et større ejerskab til lejren, når man integrerer sig i 
vedligeholdet og forbedringer.

Sådan præsenterede Lejren sig en kølig dag i slutningen af november.


