
Nyhedsbrev november 2018.

Så er året ved at slutte, og vi nåede lige at rydde lidt op på grunden. – Adskillige buske og småtræer
er blevet fældet og lå som store bunker kvas før de blev hugget til flis. – En flismaskine fra Park og 
Vej hjalp gevaldigt på oprydningen, og efter et par timer var der kun et par bunker flis tilbage. 

Sådan så der ud, før vi gik i gang.

Og det var resultatet efter oprydningen.



Og så er det helt overstået.

Men der er stadig grenbunker tilbage til pindsvin, andre dyr og fugle, og specielt roserne vil hurtigt 
gro op igen. – Og havtornekrattet er bevaret.

Det har været et år, hvor der er sket store forandringer på Enø Lejren. – Det startede med oprydning
på hele grunden, hvorefter madpakkehuset blev etableret. – Det er stadig åbent, så når den første 
snestorm kommer, kan man sidde ved bordet og nyde sin madpakke. – Derimod er toilettet ikke 
længere til at benytte, da der er lukket for vandet. – Det er simpelthen for risikabelt at lade vandet 
være tilgængeligt, hvis der skulle komme frost. – Rørene er ikke isolerede og de skulle nødigt 
sprænge.

Det indendørs shelter er også lukket for i år, og det bliver ikke åbnet før til påske. 

Vi har haft nogle problemer i bestyrelsen, hvilket resulterede i at Peder gik fra bestyrelsen, så 
henvendelser til Venneforeningen fremover skal rettes til Claus på mail: 
clausditlevlarsen@gmail.com og telefon 30 22 76 23

Jeg vil ikke kommentere på Peders udmeldelse, men vil blot sige, at som i enhver nyopstartet 
forening kan det være svært at finde fælles mål for foreningens udvikling og præsentation. 
Bestyrelsen har valgt mig: Claus Ditlev Larsen som formand for Venneforeningen omkring Enø 
Lejren. Samtidig vil jeg godt takke Peder for det store arbejde, som han har gjort i Venneforeningen
og håber, at han fortsat vil være aktiv i arbejdet med Lejren. 
Bestyrelsen har besluttet at lukke facebook-gruppen, men samtidig henvise til Venneforeningen, 
som det er gratis at være medlem af. Her får man løbende nyhedsbreve og bliver inviteret til diverse
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arrangementer og aktiviteter, som vi afholder. Samtidig er vi i gang med at forberede en 
hjemmeside. Den kan ses på: enølejren.dk

 

Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling mandag d. 18. februar 2019 i Karrebækhallens Cafeteria, men der 
bliver selvfølgelig udsendt dagsorden osv. i god tid.

Endelig et par billeder fra det indre af Enø Lejren, fordi der er en masse af venneforeningens 
medlemmer, der ikke har set det. 
På næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere visioner for Lejren, og hvis du har forslag til, hvad vi 
skal beskæftige os med, er du velkommen til at skrive, så diskuterer vi det på bestyrelsesmødet. 
Det bliver også et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

Opholdsrummet i Lejren 



Shelteret, som er lukket for vinteren. – I et tilstødende rum er der plads til yderligere 5
overnattende gæster.


