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8. MARTS online-arrangementet gik forrygende og flere har givet udtryk for at de blev overraskede 

over, hvor hyggeligt det var at deltage. Værterne havde også sørget for en meget festlig stemning. Der 

er masser af plads til aktiviteter og initiativer, hen over foråret i forbindelse med fejring, af vores 50-års 

jubilæum 

 

Beboerforeningen på Femø, har besluttet at skænke os en jubilæumsgave som vi har sagt ja tak til, i 

form af en sten som markerer, Kvindelejrens tilstedeværelse på Femø siden 1971. Det er vi glade for 

og det viser igen at der er, opbakning på øen til Kvindelejren. 

 

International uge, er i gang med at arbejde for at lave et ugeteam som ikke, er afhængig af eventuelle 

rejserestriktioner, i forbindelse med Covid 19. De har bedt om at få mulighed, for at melde tilbage til os, 

inden d. 15.4. Alternativt skal vi beslutte på Forårsseminaret hvad vi så gør. 

  

Forårsseminar er søndag den 9.maj kl. 13-16 i Kvindehuset. Vi skal have sommerens aktiviteter i 

plenum og sikre os, at alting kører på skinner – som det plejer :-) 

Forslag til forårsseminaret skal sendes til sekretariatet inden 15.4 så de kan komme med i indkaldelsen. 

Skriv til sekretariatet@kvindelejren.dk Vi glæder os til at mødes. 

 

Efterlejren er traditionelt en uge som International uge har taget ansvaret for, i samarbejde med en 

gruppe af kvinder som er kommet ned når efterlejren startede. I år bliver det anderledes fordi vi ikke 

kan være sikre på, at de kvinder der plejer at være de bærende og ansvarlige, kommer til Kvindelejren i 

august 2021. Derfor er der brug for, at vi på Forårsseminaret har så mange tilmeldinger til efterlejren, at 

det er forsvarligt, i forhold til at få lejren taget ned og pakket godt i laden. Efterlejren starter lørdag d. 7.8 

og varer til lejren er tømt og laden er fyldt. Det er en rigtig hyggelig arbejdsuge og der er plads til alle 

slags kræfter. Både de der kan lave mad, de der kan organisere, de der kan slæbe, pakke en lastbil og 

de der kan det, der lige er brug for. Som regel varer efterlejren til onsdag-torsdag i den følgende uge. 

Hvis vi er en stor flok i weekenden, kan vi nå meget. Meld dig endelig til som du ellers, melder dig til 

ugerne. 

 

Som vi skrev kort i sidste nyhedsbrev, har foreningen fået en henvendelse fra Henrik som har en 

ejendom til salg på Femø. Ida Marie, Sanne og Helle har været nede og se stedet. Det kan I se billeder 

af og læse om her. 
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