
Nyhedsbrev juni 2018:

Siden sidst:

Efter den ekstraordinære generalforsamling har venneforeningens bestyrelse haft svært ved at bevare 
pessimismen. Som formand Peder ridsede det op på seneste bestyrelsesmøde, så har der været god 
fremdrift i Enø Lejren og god fremdrift i bestyrelsesmedlemmernes ansvarlighed i forhold til opgaver. 

Her blev nævnt Arnes oprensning af fliserne samt klipning af græsset, Hennings og Mariannes arbejde med 
madpakkehuset, et godt langt nyhedsbrev til medlemmerne samt foreningens Face Book side.

Madpakkehuset, som det ser ud i dag. Så kommer der vask, bord og bænke til.



Og der er sket meget. Faktisk har vi selv ind imellem haft svært ved at tro vore egne øjne fra gang til gang, 
når vi er kommet i lejren. Ikke mindst klipning af græsset og oprensningen af fliserne foran bygningen har 
fået hele området til at tage sig langt mindre forsømt ud.

Måske næsten for meget, vil enkelte måske sig. For vi ved godt, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers 
begejstring og arbejdsiver også er et tveægget sværd, som betyder, at man som almindeligt medlem kan 
føle sig holdt udenfor.

Det er der imidlertid ingen som helst grund til. Når det her og nu er gået lidt stærkt, så skyldes det, at de 
opgaver, der er sat i gang, har været så påtrængende, at det bare var med at komme op og i gang. Og her 
har det været lidt uoverskueligt at skulle arrangere arbejdshold. Og det er derfor at medlemmer af 
bestyrelsen blot er gået i gang.

Men bare rolig. Der ligger stadig masser af arbejdsopgaver og venter. Vi satser på snart at kunne begynde 
på at kradse gammel maling og kalk af bygninger, således at de kan kalkes igen, ligesom vi snart skal bruge 
arbejdshold, der kan og vil slibe træværk på døre og vinduer, inden de skal males igen.

Vi har i første omgang talt om at holde et par arbejdsdage henover sommeren. Der er enkelte ting, der skal 
falde på plads først. Men vi giver besked med mulighed for tilmelding, lige så snart vi ved noget mere 
præcis.

I den forbindelse mangler vi i øvrigt nærmest stort set alt. Vi har her og nu slet ikke hverken værktøj eller 
redskaber til at kunne sætte hverken et eller flere arbejdshold i gang.

Og det gælder nærmest alt. Vi har et par enkelte gamle skovle, men mangler ellers det mest elementære 
som spartler, pensler, koste, spande, river, hakkejern – og hvad der ellers her og nu skal svinges for at 
kunne løse de opgaver der er skitseret ovenfor.

Og derfor: Hvis du derhjemme har et ekstra stykke værktøj du ikke bruger. Eller hvis dine forældre netop er 
flyttet i pensionistbolig – og måske derfor har overflødigt værktøj eller have redskaber – så tager Enø Lejren
med kyshånd imod. 

Det kan jo også komme dig selv til gode – forstået på den måde, at så er der tilgængeligt værktøj, når eller 
hvis du skal i gang på et arbejdshold.

Åbent Hus:

Og så taler vi om at holde et Åbent Hus i slutningen af august. Nærmere bestemt lørdag den 25. august 
hvor vi laver pandekager over bål - måske også mad over bål - laver kaffe og sørger for at holde alle 
bygninger åbne, så alle har en mulighed for at se hvordan Enø Lejren er indrettet.

Selvfølgelig er der jo året rundt fri adgang til lejren – både for venneforeningens medlemmer og også for 
alle andre naturinteresserede. Men et Åbent Hus arrangement giver også en velkommen mulighed for at 
foreningens medlemmer kan møde hinanden under uformelle forhold. Og det giver også medlemmerne en 
glimrende lejlighed til at komme med gode idéer og andre inputs til, hvad der i øvrigt skal ske fremadrettet 
i lejren.



Selve hovedhuset ser faktisk helt beboeligt ud!

Fremtid: 

Når madpakkehuset står klar til at modtage sultne skovtursgæster, og bålsteder er retablerede, så er Enø 
Lejren klar til at tage imod turfolk, som enten er på en en-dags tur eller som har telt med for at kunne 
overnatte på grunden.

Men på sigt vil vi gerne gøre det muligt at overnatte med lidt mere fast tag over hovedet. Her kan 
eksempelvis en indendørs shelter efter forbillede i Söderåsen Nationalpark kunne komme ind i billedet. 

Desuden har vi talt om, hvordan vi i samarbejde med andre friluftsforeninger kunne få udgivet oplysninger 
om, hvordan Enø Lejren kan indgå i en større sammenhæng i Smålandsfarvandet. Det kunne eksempelvis 
være kajakklubber eller lignende, der kan have Enø Lejren som et velbeliggende mellemhop mellem 
shelterne på Aunø og den primitive overnatningsplads i Kristiansholms Plantage.

Og hvis du som medlem har tænkt tanker i den forbindelse, så må du meget gerne dele dem med os andre.

Claus og Lars.


