
Nyhedsbrev marts 2022:

Et udsnit af gæstebogen.

”Vi har været forbi dette dejlige sted, og vi har spist vores medbragte mad på bænken udenfor. 
Skønt sted som vi ikke vidste fandtes. Vi kommer helt sikkert igen”, skriver Gåturstøserne.

”Hejsa – hvor er her bare lækkert og velholdt / smukt. Nostalgi – vi føler os sat tilbage i tiden. 
Kærlige knus”, skriver Svend og Lillian.

”Hej, jeg hedder Alfred, og det her sted er pisse fedt”, skriver altså åbenbart Alfred. Og så er der i 
øvrigt også hilsner på udenlandsk.

”What a wonderful place! Here we experienced what a community initiative, together with care for 
and use of a place, means. It is of invaluable value. Thanks so much for sharing this place and 
enabling us to enjoy it. It inspires us to create similar initiatives in The Netherlands”, lyder det fra 
hollandske Arnoud & Petra, som cykler Østersøruten.

“Ich bin begeistert was für die Dänischen Bürger getan wird”, skriver Christina & Afredo fra 
Hamburg.



Nej. Man skal ikke bladre ret længe i gæstebogen i madpakkehuset, før man bliver rigtig godt og 
grundigt glad i låget. Begejstringen nærmest strømmer ud fra siderne, og hvis man som frivillig i 
Enø Lejren en gang mellem spørger sig selv om, hvis skyld man egentlig går og gør noget for, så 
skal man bare sætte sig hen og læse lidt i gæstebogen. Så er man i hvert fald ikke længere i tvivl.

Og besøgende kommer fra alle steder i landet.

Det var man egentlig heller ikke ved årets vinterfrokost for de frivillige i januar. Nok var der ikke 
voldsom stor tilslutning, men der er nok grund til at tro, at det delvis skyldtes coronaforskrækkelse 
og en nagende tvivl om, hvordan det nu var med de der restriktioner: Var de nu helt ophævet eller 
ej? Og var det nu i det hele taget klogt? Til gengæld var der vist ingen tvivl om, at de omkring tyve 
mennesker, der samledes omkring bordet i lejrens ”fine” stue, havde en rigtig hyggelig søndag 
eftermiddag.



Så er sildebordet klart.

Vinterfrokost for frivillige.



Vinterfrokosten er dér, hvor bestyrelsesmedlemmerne siger tak for indsatsen til de frivillige, der i 
årets løb har givet en hånd med til det praktiske arbejde i lejren. Og det er som en typisk julefrokost 
– bare efter jul. Det vil sige: flere slags sild, lune fiskefileter, frikadeller, flæskesteg, den svenske 
janssons fristelse, risalamande – og i år ovenikøbet suppleret med æblekage til kaffen som rosinen i 
pølseenden. Man var med andre ord selv skyldig i det, hvis man gik sulten derfra.

Og så var det da i øvrigt dejligt, at vi i år kunne genoptage traditionen med vinterfrokost for de 
frivillige, efter at coronaen sidste år satte en kæp i hjulet for arrangementet. Det er rart at kunne 
mødes til en bid mad med de folk, som man har tilbragt adskillige hyggelige arbejdstimer med i 
lejren i løbet af det foregående år.

Søndagen blev også brugt til lige at slå mave og strække benene på en lille skovtur. Hele selskabet 
blev nemlig vist rundt i det lille skovstykke umiddelbart nord for bygningerne, hvor det er tanken, at
placere den shelter, som vi i øjeblikket er i fuld gang med at ansøge om midler til. Tanken er at 
placere shelteren tæt op mod hegnet ud til Overdrevet og med åbningen ud mod.

Og så er forberedelserne til den kommende sæson sådan set allerede i fuld gang. Og der er nok at 
tage fat på. I løbet af sæsonen skal vi eksempelvis have kalket bagsiden af alle bygningerne, som vi 
ikke nåede sidste år (Og ja. Selvfølgelig må det godt lige blive lidt lunere i vejret først). 

Men ellers er der altid det tilbagevendende som almindelig rengøring, græsslåning og bekæmpelse 
af ukrudt på gårdspladsen. Formentlig vil rengøring og forårsklargøring af lejren være det, der 
fylder mest, når vi den sidste søndag i denne måned holder årets første arbejdsdag. 

Det betyder, at du er mere end velkommen søndag 27.03. kl. 10.00. Tag madpakken med. Vi 
giver kaffen. Og så kan vi fordele opgaverne hen over kaffekopperne, når vi mødes dér ved ti-tiden. 
Vi giver den som regel en skalle i et par timer. Så mødes vi over madpakkerne. Og dem, der har 
gang i lidt større ting, bliver så typisk lidt længere for at gøre det færdigt.

Vi har også fået overstået en generalforsamling. Og når vi med vilje skriver ”overstået”, så er det 
fordi vi, da datoen blev fastlagt allerede inden jul, var usikre på om vi overhovedet ville få lov til at 
gennemføre generalforsamlingen som følge af de coronarestriktioner, der dengang endnu var 
gældende. Men de blev jo som bekendt aflyst. Vi kunne derfor afholde generalforsamlingen som 
planlagt og i god ro og orden. Den blev ovenikøbet forholdsvis velbesøgt med i underkanten af tyve
medlemmer. 

Formand Claus Ditlev Larsen kunne i sin beretning slå fast, at det meget høje besøgstal i lejren på 
omkring 15.000 personer i 2020 var blevet matchet af besøgstallet i 2021. Men desværre også at et 
par af de grønne organisationer i en henvendelse til den lokale avis har misbrugt vores tal fra 
tælleren ved indgangen til lejren til at hævde, at de samme 15.000 par fødder havde slidt naturen og 
fuglelivet ude på Overdrevet. Den tendentiøse påstand vil klart kunne modbevises af enhver, som 
har brugt et par timer i lejren, og som dermed formentlig har bemærket at omkring 95 procent af 
alle besøgende vender om ude ved klinten – eller hvis det endelig skal være så måske på stranden 
lige nedenfor klinten.



Der var – selvfølgelig – også valg til bestyrelsen. Formand Claus Ditlev Larsen, kasserer Kim 
Christoffersen og næstformand og sekretær Lars Leth Buhl var alle på valg. Og alle blev genvalgt. 
Desuden blev Solvejg Mathiassen indvalgt som ny i bestyrelsen, og vi byder Solvejg hjertelig 
velkommen.

Vi har stadig et problem med vandet i lejren. Utroligt nok findes der ingen tegninger over, hvordan 
vandrørene ligger fra pumpehuset og ind til bygningerne. Vi ville ellers gerne kunne adskille 
vandet, således at vi kunne nøjes med at vinterlukke til de uopvarmede bygninger. Og så holde 
åbent for vandet i de bygninger – hovedhuset og den indendørs shelter – som holdes frostfri med en 
varmepumpe. Det er desværre ikke muligt, så i perioder med udsigt til frost er vi nødt til at lukke 
for alt vand i lejren.

Vi arbejder videre med problemet i den kommende sæson, men vore foreløbige erfaringer tyder på, 
at vandforsyningen i lejren udelukkende er dimensioneret til sommerbrug.

Vi arbejder også videre med vores kalender. Og allerede nu ligger det fast, at der udover de 
almindelige arbejdsdage her i foråret også bliver lagt en hornfiskedag i samarbejde med Fishing 
Zealand – formentlig den 7. maj. Ligeledes i maj, søndag den 22., har vi vores sæsonåbning – 
eller forårsfest – hvor vi, hvis vejrguderne er med os, satser på at servere pandekager over bål. 

Og så har vi weekenden efter, lørdag den 28., planlagt en tangtur til den nordvestlige del af 
Sjælland. Dagens tema bliver hvilken slags tang man kan høste langs de danske kyster, og hvordan 
det kan tilberedes med henblik på at spise. Arrangørerne stiller waders og lignende til rådighed for 
deltagerne. Turen er for egen regning, og vi satser på fælleskørsel i egne biler. Der er vist stadig 
enkelte ledige pladser. Men de er få, og det bliver efter princippet med ”først til mølle”.



Dette bliver udsigten fra det shelter, som vi håber at sætte op i år.

Der vil snarest blive udsendt et ”årshjul” med alle aktiviteter på. Mvh. Lars og Claus.


