
Kære medlem 

  

Vi er mange, der gennem foråret har set frem til sommerens komme med et mere åbent samfund – 

og Femø! 

Vi har derfor i sekretariatet ventet længe med at afgøre, hvorvidt vi kunne gennemføre en forsvarlig 

lejr denne sommer. 

  

Sommerens lejr aflyses 

Efter grundige overvejelser har sekretariatet besluttet, at sommerens lejr aflyses. Vi har vendt og 

drejet alle regler og diskuteret et utal af mulige scenarier. 

Det er dog sekretariatets endelige vurdering, at vi ikke kan gennemføre sommerens lejr med de 

regler og restriktioner, der er pålagt os på nuværende tidspunkt. 

  

Det har været en meget svær beslutning, for vi ved, hvor meget Femø-fællesskabet betyder for os 

alle sammen. Kvindelejrener et sted, vi kommer og kommer tilbage til. Det er et sted, hvor vi lader 

op til resten af året. Det er et sted, hvor vi møder vores venner, nye venner, vores kærlighed og 

vores søstre. 

  

Af samme grund vil sekretariatet gerne bakke op om at dyrke Femø-fællesskabet og stemningen på 

alternative måder…. Det bliver på en lidt anderledes måde, end det vi plejer. 

  

Disse ideer vil vi rigtig gerne drøfte med jer. Vi vil derfor opfordre alle til at deltage i 

forårsseminaret. 

  

Alternativ Femøsommer 

I det stærke Femø-fællesskab sidder en masse kvinder med sommerhuse, haver og kendskab til 

dejlige parker og andre faciliteter. Vi er et kæmpe netværk med mange muligheder og potentielle 

nye fællesskaber. 

  

Derfor har vi lavet denne nye Facebookgruppe Alternativ Femøsommer for sommeren 2020. I den 

vil vi opfordre jer til, at invitere både gamle og nye venner til alle mulige events; fra rundbold i 

Søndermarken til telt-i-haven i Silkeborg, det er kun fantasien der sætter grænser. 

Måske nogle vil på kanotur i tre dage? Måske nogle vil lave syslerier en aften på terrassen? Måske 

nogle vil synge hele natten under stjernerne? 

  

Kom ind i gruppen og inviter fællesskabet med. Alle idéer, forslag og invitationer er mere end 

velkomne! 

  

Forårsseminar 

Vi indkalder hermed officielt til forårsseminar. Det foregår onsdag d. 27. maj kl. 18.30-21.00. 

Forslag til dagsordenen skal sendes til sekretariatet senest d. 20. maj. 
Vi kan desværre ikke mødes fysisk i år, så alle kan deltage fra deres stuer ved at trykke på 

dette link  

Dagsordenen er som følger: 

• Valg af dirigent og referent 

• Orientering om sommerens lejr 

• Arbejdsgrupper: aktiviteter denne sommer 

https://www.facebook.com/groups/257008305680079
mailto:sekretariatet@kvindelejren.dk?subject=Forslag%20til%20for%C3%A5rsseminar
https://meet.google.com/rfj-daox-wua


• Fælles opsamling 

Vi ved, at denne sommer ikke bliver, som den plejer. Men vi håber på, at vi sammen kan få en 

masse godt op at stå, så vi kan lade Femø leve, til vi næste år skal fejre vores 50-årsjubilæum med 

al vores opsparede energi! 

  

Mange hilsener 

Sekretariatet 


