JUBILÆUMS-WEEKEND
26-27-28 juni 2020

50 år Femø Kvindelejr
En weekend med lidt af det hele…

Denne sommer afholdes Femø kvindelejr for 50’ende gang
Vi synes det er stort og helt fantastisk at kvindefællesskabet består og fortsat fungerer.
Det har vi lyst til at fejre! Har du lyst til at fejre med os
så kom til Femø til Jubilæums-weekend 26-28 juni 2020.

Programmet vil byde på mange aktiviteter …

’Work-Shops’ med dans, kreative sysler og sport – lidt for enhver smag.
Vi vil indrette en ’Jubilæums-Lounge’, hvor man kan slænge sig med en kaffe eller en drink og
snakke i grupper, store og små, om gamle dage eller om fremtiden… om kvindekamp og feminisme,
eller hvad man kunne få lyst til.
Der skal naturligvis være et ’Jubilæums Fællesmøde’ med tilbagemeldinger. Og anekdoter om
ugerne der var engang, masser af Femøsange og hyggelig småsludren i krogene.
Og så skal der være fest lørdag…
Kæmpe kaffebord for og med alle de skønne Femøboere, der har støttet os og bidraget igennem alle
årene. Vi holder åben lejr og kaffe-kagebord 1½ time lørdag!
Senere er der fest for KVINDER
… det starter med drinks og snacks
… så er der Festmiddag med hvide duge og lækker mad
… og fest til solen står op
Programmet udvikler sig stille og roligt, så mange ting kan ske.
Alle er velkomne til at bidrage med noget i løbet af weekenden og vi hører gerne fra jer hvis I har lyst.
Kontakt os på: jubi@kvindelejren.dk
DET PRAKTISKE
Weekenden starter fredag
Ankomst /indkvartering fra kl. 16.00. –Velkomst og middag i lejren fra kl. 19.00
og så fuldt program.
Afhængigt af deltagerantal kører Femø-bussen fredag og retur søndag kl. 11.00 hvor
jubilæumsweekenden slutter og Musikugen begynder.
Prisen er 500,- kr. Nedsat pris (studerende, pensionister og arbejdsledige) er 300,- kr.
Tilmelding fra 8. marts via hjemmesiden – helt frem til 1. maj 2020.

e!

Vi glæder os til at se jer alle
Jubilæums teamet

