
Sommerfest.

Nå ja OK – vejret kan åbenbart også blive FOR godt.

Der er slet ingen tvivl om, at vejrgudernes rasen holdt flokkevis af folk hjemme i den lune stue, da 
vi tilbage i maj åbnede sæsonen i EnøLejren med komsammen og bålstegte pandekager. Men vi var 
overbeviste om, at meteorologernes forudsigelser op til sommerfesten den 25. august ville lokke 
adskillige af vores snart 200 medlemmer til at besøge lejren.

Men trods udsigten til både levende musik og mad over bål blev det kun i omegnen af en tredive 
fyrre stykker, der lagde vejen forbi. Men vejret var trods alt også i et så overdådigt sommerligt 
humør, at det må have været en overvindelse at komme forbi badestranden og længere ud på øen. 

Det betød også at der blev konkurrence om pladserne i skyggen – både hos arrangørerne og de 
besøgende. Således fik Kim hurtigt trukket den store grill ind i skyggen, så det var muligt at stå 
under nogenlunde tempererede forhold og grille pølser til de besøgende. Den mulighed havde Lars 
ikke med maden over bål. Her var det med at holde en behørig afstand til bygninger, og maden blev
tilberedt i fuld sol. Uanset hvad var der dog masser af roser til såvel pølserne som til sydstatsmaden 
fra bålgryden.



Lars’s sydstatsmad lavet af egne produkter.

Spillemændene Kim og Ivan.

Derimod valgte de to spillemænd Kim og Ivan at stille grejet op i fuld sol på gårdspladsen. Og de 
svedte bravt, mens de gennem mere end en time skabte god stemning, og fik folk til at nynne med 
på den danske sangskat fra Shubidua, Kim Larsen og John Mogensen.



Andre benyttede lejligheden til en afkølende badetur neden for lejren, hvor der er noget bedre plads 
i badevandet end tilfældet er lige til højre efter Græshoppebroen, når man ankommer til Enø.

Og så skal vi da heller ikke lægge skjul på, at vi da altid håber på, at de åbne arrangementer i lejren 
kan være med til at mobilisere flere, der har tid og lyst til at blive en del af hverdagen i lejren. 
Således lagde vikarierende formand Volle da også i sin tale til gæsterne vægt på, at alle er velkomne
på vores fælles planlagte arbejdsdage, som er den anden onsdag og den sidste søndag i hver måned. 
I begge tilfælde klokken 10. Og man behøver ikke at være udlært håndværker med evner for større 
ombygninger for at gøre en forskel. Det er altid muligt at give en hånd med ved at fejre, brænde 
ukrudt af eller slå græsset, hvis man dukker op for at se, hvad der sker.

Uden at det skal opfattes som et pres – for det er det ikke ment som. Men har man som sagt tid og 
lyst, så er det en oplagt mulighed for at opleve et større ejerskab til lejren, når man integrerer sig i 
vedligeholdet og forbedringer.

Alt i alt en dejlig dag med godt vejr og glade gæster. Noget at tage med ind i det efterår og den 
vinter, som venter lige om hjørnet.

Og dagens overraskelse! Klaus fra Enø Bageri havde sponseret en time med sin isbil! 

Stor tak for det. 



Og grillpølser til en kendt mand.

Mkh. Claus og Lars.


