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Taastrup, den 30. oktober 2020 

 
Kære medlem af CP Danmark 
 
Kæmpe stort tillykke til dig og os alle med foreningens 70 års fødselsdag i dag. Det er en festdag – en rigtig stor 
dag, som jeg havde set frem til at fejre med et stort, festligt og fysisk arrangement.  
 
Men den aktuelle coronasituation forhindrer os desværre i at holde fysiske arrangementer. Derfor har vi flyttet 
fejringen over på vores Facebook-side – så se med, når vores direktør og jeg forsøger os som gæsteværter på en 
særudgave af CP-TV på vores Facebook-side i dag fra kl. 15.00. 
 
Jeg håber, du har tid og lyst til at se med. Jeg havde sådan glædet mig til - som ny landsformand - at træffe og 
hilse på rigtig mange af jer til fødselsdagen. Men det kan vi ikke. Derfor må vi klare os med at mødes digitalt og 
være fælles om det at fejre fødselsdagen over nettet. Så kage på bordet, frem med den varme chokolade og op 
med flaget. 
 
En digital fødselsdag er og bliver ikke det samme som en rigtig fødselsdagsfest. Men jeg ved også, at digitale 
fællesskaber kan rigtig meget. Man kan godt være sammen om en fødselsdagsfejring – og sammen om en 
forening, selv om vi ikke kan mødes i samme rum. Vi benytter alle de muligheder, vi har, for at være sammen, 
holde modet oppe hos hinanden og forhindre, at vi bliver triste og måske tilmed ensomme i denne coronatid. 
 
Derfor har vi allerede iværksat en række initiativer, som har til formål at holde fast i fællesskabet – også selv om 
det nu må foregå på nettet, via Facebook eller over telefonen. Mød os fx på CP-TV på vores Facebook-side, 
torsdage fra kl. 11-12, og inden længe genopstår ”Bevægelse og dans gennem en coronatid”. Vores kurser går på 
nettet, og vi er i fuld gang med at etablere en opsøgende socialrådgivning, så vi på trods af corona kan hjælpe 
vores medlemmer ude i eget hjem. 
 
Oveni har vi oprettet CP Linjen, som er en samtalelinje, hvor alle, der har behov for det, kan ringe og få en snak. 
Læs mere om alle tilbuddene på cpdanmark.dk 
 
Følg i øvrigt med i de nye initiativer på vores hjemmeside og på Facebook. Her opdaterer vi løbende med nyt og 
nyheder – og her kan du også stille spørgsmål, komme med kommentarer og i det hele taget være i kontakt med 
os og alle de andre medlemmer af foreningen.       
 
Foreningen har gennem sin 70-årige historie opnået meget gennem tiden, men der er stadig behov for at sætte 
fokus på mennesker med cerebral parese, og det glæder jeg mig til at stå i spidsen for. 
 
Og så håber jeg rigtig meget, at der inden længe bliver en lejlighed til, at vi kan mødes og igen holde fysiske 
arrangementer. Jeg glæder mig utrolig meget til at kunne komme rundt i landet, at træffe medlemmer, 
kredsbestyrelser og de mange, mange frivillige, som udgør rygraden i foreningen. 
 
Tøv aldrig med at tage kontakt til mig eller sekretariatet. Vi er til for at hjælpe og vil rigtig gerne høre fra dig. 
Rigtig god fødselsdag! 
 
De varmeste hilsner 
 
Pia Allerslev 
Landsformand 


