
Nyhedsbrev oktober 2020.

Kære venner,

Det er et stykke tid siden, men I skal lige have en opdatering inden vinteren snart 
begynder! 

Det har jo været et lidt mærkeligt år i Lejren. Arbejdsmæssigt har der været 
forholdsvis få til at hjælpe med, samtidig med at der aldrig har været så mange i 
Lejren som i år. – Selvfølgelig har coronaen en del af skylden, men vi ville gerne 
have lidt tilbagemelding om man ikke kan, ikke ved eller ikke vil være med i 
arbejdet? Det skal ikke lyde som en beklagelse, men det kunne være fint med 
inspiration fra folk, som vi normalt ikke ser. 

Der er ikke sket så meget i Lejren i år. – I hvert fald ikke synligt. – Men på de indre 
linjer er der sket en del. Vi har fået 15.000 kr. fra Nordea-fonden, som skal bruges på 
et muldtoilet, og vi har ansøgning til Friluftsrådet om 50.000 kr. til et udendørs 
shelter, som vi gerne så placeret 10 meter fra skrænten inde i buskadset. – Begge dele
kræver imidlertid tilladelse fra Kystdirektoratet. Vi håber, det går igennem og håber 
at kunne begynde arbejdet i foråret.

Desuden pusler vi med en badebro, og de to rum ved siden af madpakkerummet vil vi
bruge til formidling. Formidling om fauna og flora og sten. Og det sidste rum til 
historisk formidling, hvor vi bl.a. har videofilm, der fortæller lidt om historien bag 
Enø Lejren. 

Bygningsmæssigt håber vi, at Næstved kommune snarest igangsætter reparation af 
sætningsskader, ligesom der er et par vinduer, der trænger til udskiftning. Og så skal 
vi kalke til foråret og håber, at mange vil være med til at svinge kostene.

Men først en invitation: Søndag de 25. oktober er 
sidste arbejdsdag i år. Vi skal have slået lidt græs, 
gjort rent, renset tagrender, luget ved frugttræerne 
og et par ting til. Men kl. 12.00 bliver der tændt op i 
grillen, og Kim serverer pølser. – Og desuden giver 
vi et glas vin eller en øl. – Arbejdsdagen starter kl. 
10og alle er velkommen.



Sommerfest med musik og fællessang.

Arrangementsmæssigt har det været tyndt i år. – Vi havde nytårskur i januar, hvor 
bestyrelsen gav frokost til dem, der havde hjulpet i årets løb. Vores hornfiskedag blev
aflyst på grund af coronaen, og det samme blev vores åbningsfest. – Sommerfesten 
blev afholdt den 29. august i flot vejr, men igen med relativt få deltagere. Men 
stemningen fejlede ikke noget. Musik og fællessang. – Og masser af grillpølser og 
sydstatsmad, som blev lavet og serveret af disse to flotte mænd:



Søren og Lars ved bålet.

Så alt i alt har det været et år lidt på pause. 

Til gengæld har det været en sommer præget af utroligt mange besøgende. De bedste 
dage mellem 100 og 150. Og masser af ros til os for at holde ”denne perle” så flot. – 
Og ikke en eneste kritisk bemærkning bortset fra den dag, hvor toilettet ikke virkede. 
Næste dag sørgede en VVS’er for at udskifte en pumpe, og så virkede det igen. 

Og masser af ros til jer, der passer på det hele.

Til sidst: 

Inspiration til bedsteforældre:

..  tag børnebørnene med på spadseretur til Enø Lejren. Vi har bålplads og 
stegepander, du skal bare tage en flaske "pandekagedej" med.

Indendørs shelter er stadig åbent, med max 6 sovepladser.

Madpakkehus er åbent.


