
BUSANSVARLIG-Manual 
 

Hvis du som busansvarlig bliver forhindret i at møde op om lørdagen og ikke 
har fundet en anden, skal du straks ringe til Lisbeth 3141 1772. 

Nøgler 
Du skal selv sørge for at kontakte sekretariatet eller Lisbeth, hvis din uge  

skal have noget med fra kvindehuset og har brug for NØGLE til at komme 
ind. Øko- og værtshus får elektronisk post. Og det er kun i særlige tilfælde, 

at der er brug for adgang til huset. Fragt bliver primært foretaget privat eller 
ved at man møder frem ved bussen med det, man skal have med. 

 
Afgang fra Kvindehuset 

Du skal være ved Kvindehuset senest kl. 9.20, så du er der, når ugens 
deltagere kommer kl. 9.30.  

Velkomstpjecen – som vi plejer at dele ud i bussen - sendes ud til den 

enkelte elektronisk ved tilmelding.  
Hils på kvinderne når de kommer, og bed dem om, at være klar til at pakke 

deres ting på bussen, når den kommer ca. kl. 9.30. Du kan evt. opfordre 
kvinderne til at købe drikkevarer og mad til turen i Aldi lige overfor 

Kvindehuset. Der er ikke mulighed for at købe ind undervejs. 
 

Når bussen kommer, så præsenter dig overfor chaufføren, og tjek 
afgangstidspunktet med ham. (Han er sikkert indstillet på at køre præcis 

kl.09.45.)  
Bussen skal være foran Kvindehuset 9.30. Hvis den er forsinket, skal du 

med det samme ringe til busselskabet: 
 

Busudlejning, Solibus v. Per: 23414606 
 

Før I kører, skal du tjekke, om alle kvinder og børn er der. Hak dem af, der 

står på listen og skriv dem på, der ikke står der.  
Betaling for busturen er ikke dit problem! Mange kvinder har allerede betalt, 

de øvrige skal betale til den økonomiansvarlige på lejren. Du skal blot sørge 
for, at alle kvinder, som er med bussen, også står på buslisten. Buslisten 

overgiver du til den økonomiansvarlige, når du kommer til lejren – sammen 
med de øvrige lister i den sorte mappe. 

 



Hvis en kvinde ikke er kommet, kan du prøve at ringe til hende. Hvis hun 
har oplyst sit telefonnummer, står det på buslisten. Selvfølgelig er det 

kvindernes eget ansvar at få al deres bagage med, men check alligevel om 
alt er med. Lige så snart alle er der, kan I køre, dog senest kl. 10.00 – 

normalt 09.45 eller når alle er kommet (rådfør dig evt. med chaufføren). 
 

Undervejs  

Du bestemmer selv, hvor "serviceminded" du har lyst til at være I bussen, 
men de kvinder, der er på vej til Femø for allerførste gang, vil sikkert huske 

dig, hvis du veksler et par ord med dem. Hør, om de har spørgsmål, og 
fortæl evt. lidt om hvordan ankomsten til lejren og indkvarteringen foregår.  

 
Det er på forhånd aftalt med busselskabet, at der hentes kvinder i Nørre 

Alslev, hvis der er kvinder fra Jylland, Fyn eller Sjælland, der har tilmeldt sig 
til turen.  

Det er dig, der skal sige til chaufføren, om der er kvinder, som stiger 
på i Nørre Alslev. Det står tydeligt på buslisten. 

 
Da der er toilet i bussen, holdes der ingen tissepauser undervejs. Der er ikke 

længere et åbent toilet på Nr. Alslev station. Nogle gange bruger vi en 
bodega, der ligger lige ved stationen. Hvis I gør det – så vær flinke – ryd op 

efter jer – og læg lidt penge. 

Hvis der er mange der er trængende, kan det være bedre at opsøge et andet 
sted med flere toiletter, da kvinderne under alle omstændigheder skal nå 

færgen til Femø kl. 13.20. 
Hvis der holdes en spontan pause undervejs, er det din opgave at sørge for 

at alle kvinder kommer tilbage til bussen i rette tid. 
 

 



Kørselsvejledning 
 

Hvis chaufføren er interesseret, kan du vise denne lille kørselsvejledning til 
vedkommende: 

 
1. Kør sydpå ad E47 mod Rødby. 

 

2. Hvis man skal til Nr. Alslev station, skal man køre af ved afkørsel 43, 
og til højre.  Det er første afkørsel efter Farø-broen.  

(herefter kan man køre tilbage og komme på E47 igen samme sted, eller 
man kan fortsætte igennem byen og køre af den sydgående vej mod 

Nykøbing F, og komme på E47 igen ved afkørsel 44) 
 

3. Kør af ved afkørsel 48 (Maribo), og drej til højre ad hovedvej 9. 
 

4. Efter få hundrede meter, skal man til højre ved vej 289. 
 

5. Følg vejen gennem Bandholm, Reersnæs og Keldernæs, og drej til højre 
mod Kragenæs, når I kommer til Birket. 

  
Kragenæs Havn og færgen 

Der er beregnet en pause på 20 minutter i Kragenæs Havn, hvor flere kan 
benytte toiletterne eller købe slik, drikke og mad.  

 

Mind kvinderne om, at alle hjælper til med at få bagagen fra bussen over på 
trækvognen, og at få trækvognen ombord på færgen. Til jazzfestivalen vil 

der blive bestilt plads til en gruppe af kvinder til færgen. Stå samlet og vis 
færgemanden, hvor I står.  

 
Om bord på færgen fortæller du færgemanden, som har vores klippekort, 

hvor mange I er. 
 

Der er indført billettering på kajen. Færgekortet ligger på Café Udsigten – 
hvis ikke en af bilisterne allerede har hentet det. Det skal afleveres på Café 

Udsigten igen umiddelbart efter billettering. 
 

 
På lejren 

Når I ankommer til lejren, skal du aflevere buslisten og de andre ting, der lå 

på kontoret, til den økonomi- eller ugeansvarlige. 
 

Spørgsmål  
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at skrive til 

kontoret@kvindelejren.dk eller hvis det er akut – ringe til kontoret, som har 
omstilling på. Dog uden garanti for, at den bliver taget: 33 91 15 57.  

Lejrens nummer er:  
 

 
GOD TUR 

mailto:kontoret@kvindelejren.dk

