
Kære kvinder 

 

Med de seneste meldinger om lempelser af forsamlingsrestriktionerne ser det heldigvis ud til, at vi kan 

afholde sommerens lejr. Det er vi meget lettede over og glade for. 

 

Dog... Vi er afhængige af, at der også er nogle, der kan tage lejren ned igen, hvilket International uge 

traditionelt har stået for. International uge har et nyt ugeteam i år pga. eventuelle indrejserestriktioner 

(Covid-19), og det nye danske ugeteam kan desværre ikke tage ansvaret for efterlejren. 

 

Vi har brug for et aktivt efterlejr-ugeteam. Ugeteamet har brug for ca. 20 kvinder, hvoraf ca. 10 bliver 

ind i ugen. Efterlejren starter lørdag d. 7. august og varer til lejren er pakket helt sammen og kørt i 

laden. Dette er som oftest onsdag i følgende uge afhængig af antal kvinder og vejret. 

 

Det er virkelig hyggeligt at være en del af arbejdsfællesskabet på efterlejren. Der er brug for alle 

kræfter. Også dem der stille og roligt pakker ned i diverse fællestelte.  

 

Tilmelding til efterlejren foregår via den almindelige tilmeldingsformular som du finder her. 

 

Hvis ingen melder sig til efterlejren, skal vi finde ud af at løse udfordringen på forårsseminaret. 

Vi kan ikke sætte lejren op, før der er lavet aftaler om, hvordan vi tager den ned igen. Gode og 

kreative ideer modtages med tak. 

  

Dagsorden til forårsseminaret søndag d. 9. maj kl. 13.00-16.00 i Kvindehuset i København, 

Gothersgade 37: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Nyt fra funktionsgrupperne 

4. Nyt fra ugerne 

5. Pride 

6. Efterlejr 

7. Temadiskussion 2021 

8. Forslag fra medlemmerne 

9. Evaluering og afslutning 

Tilmelding til seminaret er nødvendig for at deltage. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 7. maj. Du 

tilmelder dig ved at skrive til sekretariatet@kvindelejren.dk. Skriv også gerne hvis du er den, der har lyst 

til at tage en kage med til kaffen. 

 

Håber vi ses! 

Kærlig hilsen 

Sekretariatet 

https://kvindelejren.us6.list-manage.com/track/click?u=bb9f1de79c&id=f3f7b10744&e=b90cda3d6b
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