
Kære Kvinder 

 

Referat af forårsseminaret 

Her finder du referat af forårsseminaret, som blev afholdt d. 9. maj, i gården i Kvindehuset i 

Gothersgade. 

 

Alle ugerne har meldt klar til at indtage Kvindelejren 2021, hvor vi kan være stolte af, at afholde lejren 

for gang nummer 50 samt glæde os over, at gæve kvinder tog initiativet i 1971. 

 

International uge 

Der er stadig pladser på International uge, og vi inviterer alle der bor i Danmark og er født her, dem der 

bor i Danmark og har fortid og oplevelser fra andre dele af verden – og dem der bor ude i verden og har 

mulighed for at krydse grænserne. Vi har haft nogle udfordringer pga. grænser, restriktioner og COVID-

19, men et nyt ugeteam er klar til at holde en International uge med fornyet energi! Vi skal snitte, skrive, 

dyrke sport og kigge på fugle. Vi skal danse og synge og lave mad og kigge på stjerner. Skynd jer at 

melde jer til – jo hurtigere jo bedre – men vent med betalingen til midt i juni. I skrivende stund er der 33 

voksne og 9 børn tilmeldt. En god blanding af danske og udenlandske kvinder. 

 

Efterlejr 

Der mangler tilmeldinger til efterlejr pga. rejserestriktioner. Vi skal bruge mange flere tilmeldinger 

end de få der er kommet, så skriv meget gerne til kontoret, hvis du kan komme nogle dage. 

 

Ekstraordinært seminar? 

Det blev på seminaret aftalt at afholde et ekstraordinært seminar hvis ikke der nåede at komme 

tilmeldinger nok på International uge. Det ser dog ud til, at det minimumsantal, der blev aftalt, er nået. 

Derfor er der ikke nødvendigt at afholde et ekstra seminar. 

 

Pakning af lastbil 

Forlejren opfordrer igen i år til, at alle uger bidrager med deltagelse, når lastbilen skal pakkes i 

Kvindehuset d. 16.6, typisk efter arbejdstid. Der skal slæbes og det er en overkommelig opgave, når 

der er kvinder nok. Og det er til og med ganske hyggeligt :-). Der vil komme opslag ud i Facebook-

gruppen Femø Kvindelejr om nærmere tidspunkt. Her kan du skrive, om du deltager. 

 

Jubilæum 

I anledning af Kvindelejrens jubilæum har beboerne på Femø doneret en fin gave i form af en 

mindesten med inskription. Gaven vil blive modtaget d. 27. juni af kvinder på Musikugen, som er den 

første uge på lejren i år. D. 21. juli vil jubilæet blive fejret på kroen med deltagelse af Sportsugen, øens 

folk samt andre, der eventuelt skulle have lyst til at deltage. Har du lyst til at være med til at arrangere 

dette, så skriv til sekretariatet. 

 

Der foregår ad hoc aktiviteter i forbindelse med jubilæet og invitationerne kommer på Kvindelejrens 

Facebook. 

 

Kærlig hilsen 

Sekretariatet 

https://kvindelejren.us6.list-manage.com/track/click?u=bb9f1de79c&id=62d18d9136&e=b90cda3d6b
mailto:sekretariatet@kvindelejren.dk

