Kjære medlemmer av CP-foreningen i Oslo og Akershus (CPOA),
Korona-krisen har snudd opp ned på livene til mange denne våren.
Smittevernhensyn har ført til at våre faste aktiviteter har måtte innstilles, som har rammet både
barn, ungdom og voksne.
Sabeltanngym, I Vannet for alle på Haukåsen, temamøter og så videre er blant aktivitetene som ikke
kunne gjennomføres i vår.
Men vi håper på å kunne starte de faste aktivitetene igjen i august om smitterådene er Ok, vi
kommer tilbake med mer info om det i midten på august.
Beitostølen kan ikke gjennomføres:
Med dagens smittevern råd kan vi dessverre heller ikke gjennomføre høstens tur til Beitostølen som
var planlagt 28.-30 August. Blant annet har Beitostølen helsesportsenter, som vi samarbeider med
for storparten av aktivitetene, stengt for alt som ikke har med pasienter å gjøre.
Vi legger opp til å få gjennomført en god helg på Beitostølen i 2021.
Datoen blir 27. – 29. august.
Dette planlegger vi i høst:
Det blir tur til Dyreparken i Kristiansand 28. – 30 August i år istedenfor Beitostølen. kommer egen
epost om info og påmelding om ikke så lenge, vi legger også alt av INFO til den turen på
hjemmesiden vår
Andre aktiviteter som vi prøver å få gjennomført til høsten er:
• Medlemsmøte om regionreformen blir i september
• Ungdomshelg med fokus på Ung Identitet i oktober
• Foreldreweekend, tentativt 7.-8. november
• Førjulsarrangement med Urskog-Hølandsbanen Tertitten i desember
For mange av CP-foreningens medlemmer i Oslo og Akershus er det også nyttig å orientere seg om
noen av de andre tilbudene som finnes:
http://www.ridderdagene.no/
https://ridderrennet.no/
https://nb-no.facebook.com/Funkisstiftelsen/
https://funkis-snowboard.no/
https://www.hbf.no/lokallag/hbf-oslo/
Følg oss gjerne på Facebook, der får dere siste nytt og
info:) https://www.facebook.com/CPOsloAkershus/
Eller på vår hjemmeside:
https://www.cp.no/om-oss/fylkesavdelinger/oslo-og-akershus/ På vår hjemmesider kommer vi til å
legge ut mer av det styret jobber med:)
Ha en topp sommer til så lenge!
Hilsen
Styret i CP-foreningen Oslo/Akershus

