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Humørfylt sommerleir
FRA VOKSENLEIREN
BLINKSKUDD: Aktivitetsleder
Endre Sævig og Edgar Smådal
går for gull i Olympiaden. En av
postene denne dagen var pil og
bue, og jaggu traff Edgar blink!
Foto: Knut Strøm.
Over 90 av CP-foreningens medlemmer deltok på leirene som ble
arrangert i henholdsvis juni og juli.
Og det er liten tvil om at det strålende norske sommerværet løftet
leirene et ekstra hakk.
Først ut var barneleiren som ble
arrangert på Risøy Folkehøyskole
i Arendal. Her deltok 38 personer i
alderen 10–18. Leiren ble gjennomført i perioden 19. til 28. juni, og i
tillegg til deltakerne var rundt 60
hjelpere til stede under det ti dager

lange oppholdet i sørlandsbyen.
Arnljot Austvik har vært leirsjef for
CP-foreningens barneleir siden
1999 og styrte skuta i år også.
Barna kunne velge mellom en
rekke ulike aktiviteter. De kunne
padle, fiske, bade, ri, danse, gå natursti og mye annen moro. På kveldene
var det duket for grillfester, bingo,
underholdningskvelder, kino og lek.
– Det har vært topp stemning.
Selv om vi ikke hadde flott vær
hver eneste dag, var de ulike vannaktivitetene veldig populære og
det var mye vannkrig, sier Austvik.
Høydepunktene var ifølge den
rutinerte leirsjefen turen til Dyre
parken, kvelden med dans og
avslutningsfesten som deltakerne
planla selv.

– Hele oppholdet var preget av
smil, latter og moro, sier Austvik.
Årets sommerleir for ungdom
ble arrangerte midt i hetebølgen
i midten av juli. Fra 14.–23. juli
kunne 30 deltakere i alderen
18–30 år nyte solstrålene på
Eidene senter på Tjøme.
– Det var helt fantastisk, jeg
tror faktisk det er tidenes leir, sier
leirsjef Silje Kristine Pedersen.
Hun har deltatt på sommer
FRA BARNELEIREN
FISKETUR: I båten fra baug til akter:
Leo Alexander Enerstvedt, Theresa
(hjelper), Anders Sveen, Ane (hjelper),
Oba Warsame, Jon Eirik Hangård,
Sonja Marløw og Andrea Solli. På
brygga: Benedicte og Thomas
(hjelpere).

Det har vært den flotteste norske sommeren på mange år, og knallværet
preget også stemningen på CP-foreningens sommerleirer for barn, ungdom
og voksne.
FRA VOKSENLEIREN
KANON: Leirleder Guro Søpstad
Lunde, Eirik Lien og Navid Rezaei er
ute på kanotur. Kanoene på stranda
ved Eidene ble flittig brukt.
Foto: Eirik Lien.
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FRA VOKSENLEIREN
BADENYMFE: Badedronninga MayLis Knudsen slapper av i sola etter en
dukkert på Verdens Ende.
Foto: Knut Strøm

FRA BARNELEIREN
PADLING: Martine (hjelper) og Anna
Emilie Nygaard tok seg en padletur
i solsteiken.
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leiren i regi av CP-foreningen fem år,
men det er hennes andre år som leirsjef.
– Vi var ute hver eneste dag, og
det ble mye bading, soling og vannaktiviteter, sier Pedersen.
Svevebanen «Heksespranget» var
en favoritt blant deltakerne i år også.
– Mange får en veldig mestringsfølelse etterpå, og det er jo veldig
positivt.
Uken etter var det duket for CPforeningens voksenleir på samme
sted. 23 personer fra 30 år og opp
over inntok det solfylte arrangementet på Tjøme fra 23. juli til 2. august.
– Vi hadde ikke én eneste dag med
dårlig vær. Det var helt herlig, sier
leirsjef Guro Søpstad Lunde.
Det er hennes første leir som leir-

FRA BARNELEIREN
DYRISK: Tur til Dyreparken i Kristiansand. Foran: Felix Andersen, Njål Vinkenes,
Mathias Hestmann. Bak: Kethe, Magnus og Alexander (hjelpere).
sjef, men det er hennes femte år på
leiren. Tidligere har hun vært med
som hjelper og gruppeleder.
– Det har vært svært god stemning, og deltakerne har kost seg
veldig. Det har blitt mye bading,
grilling og båtturer, men også avslapning i sola, sier hun.
I tillegg har det vært aktiviteter

som ridning, rebusløp, olympiade
på stranda, fisking og mye mer. På
kveldstid har det vært alt fra maskeradeball og kjærlighetsaften til
bingo og sang rundt bålet.
– Det er mange som setter pris
på det å være sammen og den gode
stemningen som er på en leir, sier
Søpstad Lunde. n

Ortose
strømper
Tynne ullstrømper for barn til bruk i skinner
• 60% Merinoull
• Klør ikke
• Uten søm på tåa
• Uten hæl
Utviklet for det norske
marked i samarbeid med
norske ortopediingeniører
298,- for 2 par

Hos oss får du kvalitetssokker til hele familien. Enkelt å bestille - rask levering! Tlf: 72 48 16 67

www.ametrine.no
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