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Cyklerne stod næsten i lag ved gavlen af det nyistandsatte madpakkehus, da der søndag formiddag 
den 22. juli var inviteret til Medlemmernes Dag i Enø Lejren.

Trods den massive sommervarme havde små tredive medlemmer og andre interesserede valgt 
badestranden fra og havde i stedet sat kurs mod Enø Kystvej 300. Dels for at deltage i selve 
arrangementet - men for nogles vedkommende også for at give en hånd med ved løsning af diverse 
praktiske arbejdsopgaver.

Således var et hold i fuld gang med ved hjælp af skovle og spader at lokalisere lejrens kloak og 
afløbssystem i takt med at deltagerne i selve arrangementet ved middagstid så småt var på vej hjem 
igen.



Ved selve arrangementet fortalte Rasmus Nielsen om baggrunden for Enø Lejrens opståen. En 
meget spæmndende fortælling, som forhåbentlig inden alt for længe vil kunne deles også med de af 
medlemmerne som ikke havde mulighed for at høre det søndag.

Desuden holdt Helle Jessen et længere indlæg til stor lettelse for eventuelt bekymrede medlemmer, 
der måtte frygte at bestyrelsesmedlemmernes iver kunne medføre, at der ikke længere var opgaver 
at udføre. 

Det er der nemlig i høj grad: Der mangler stadig at blive malet her og der. Bevoksningen trænger til 
beskæring. Og der skal på sigt etableres nyt bålsted med siddepladser rundt om, for nu bare at 
nævne enkelte opgaver.

Desuden kom Helle ind på, at stedet i aller højeste grad er blevet taget i brug af naturinteresserede, 
og det betyder, at behovet for siddepladser i form af bord-bænke sæt er stærkt stigende. Men at vi 
samtidig ikke har en økonomi, der kan bære nyanskaffelser i nogen nævneværdig grad, og at vi 
derfor uden blusel gerne går tiggergang for at skaffe udendørs inventar til Enø Lejren.

Så har du derhjemme - eller kender du nogen i dit netværk som har - solide havemøbler som bord-
bænke  sæt eller lignende, som man ikke gider have stående længere, men som stadig kan bruges, så
hører vi rigtig gerne om det.

Transporten skal vi i givet fald nok sørge for.



Og noget tyder på, at der på sigt bliver brug for at kunne tage imod mange flere turfolk i Enø 
Lejren. Under arrangementet søndag kom folk i en lind strøm for at opleve naturen i området. Og 
selvom flere blev lidt usikre om, hvorvidt de måtte færdes på grunden, når der nu var et 
arrangement, så var det alligevel tydeligt, at flere og flere får øjnene op for både Enø Lejren og for 
naturen udenom.

Og det er da også den melding, der er kommet fra de arbejdshold, der har haft gang i diverse 
opgaver gennem de sidste uger og måneder: At der kommer rigtig mange interesserede. Og også 
folk, som er nysgerrige på at få at vide, hvad det er for et sted.

Generelt lyder meldingerne dog også på, at folk er usikre på, hvad det er for et sted. Og det betyder, 
at opgaverne med formidling måske er noget af det aller vigtigste i den kommende tid.

Når det drejer sig om formidling, så kommer vi heller ikke udenom vores næste store satsning: 
Åbent Hus - som løber af stablen søndag den 26. august. Her drømmer vi om at åbne op - ikke bare 
for de nuværende medlemmer - men også for alle øvrige interesserede. ( På nuværende tidspunkt er 
det ikke helt afklaret omkring den 26. august, men der vil komme en særskilt invitation ud straks 
efter vores bestyrelsesmøde den 6. august.)



Vi har i tidligere nyhedsbreve stillet både pandekager og mad over bål i udsigt ved den lejlighed. 
Det bliver næppe aktuelt. Med mange ugers tørke skal der formentlig falde mindst mellem 30 og 40 
millimeter regn, før myndighederne så meget som overvejer at lempe det landsdækkende 
afbrændingsforbud.

Så mad over bål må blive ved en senere lejlighed.

Vi prøver naturligvis at sørge for noget at drikke, men først og fremmest handler det om at møde 
bestyrelsen og de øvrige aktive med det praktiske arbejde. Der er som sagt nemlig stadig masser af 
opgaver, der venter. Og selvom du hverken har tid eller lyst til at indgå i regulære arbejdshold, så 
har du måske både forslag og indspark, som det ville være ærgerligt, at du bare holdt for dig selv.

Mange hilsner fra Lars og Claus




