
  
    

   
        

 
 
   

 
     

   

  
   
 

       

  

    

    

       

  

    

      

För anmälan och ytterligare information är ni välkomna att kontakta OCD-föreningen i 
Östra Skåne-Blekinge. 

Tel: 044-430 11 Sms: 0709-75 75 83 E-post: mathildaholm@gmail.com

  Vi hoppas att ni vill vara med oss!

  Med vänliga hälsningar 

Kerstin Evesson & Mathilda Holm

             
      

            
              
            

            
       

 
           

     
 

                 

 
                 

 
               

                
                 

          

 
   

             
     

            
              
            
           
      

           
    

                

               
                
                 
         

                

 
             

              
           

            
              
          

Sommarkurs 2021
med OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge!

I sommar anordnar föreningen en 4 dagars-kurs på Furuboda Folkhögskola som ligger vid 
havet ca 2 mil utanför Kristianstad.

Vistelsen äger rum den 26–29 juli (mån–tors) och består av föreläsningar, samtalsgrupper 
och gemensamma aktiviteter. För planeringens skull vore vi tacksamma om vi kunde få in 
era intresseanmälningar så snart som möjligt. Anmälningarna blir bindande den 25 april 
eftersom Furuboda behöver en viss framförhållning. Efter detta datum kommer det inte
längre vara möjligt att avboka utan kostnad.

Om kursen inte skulle gå att genomföra p.g.a. Covid-19 och Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer, är avbokningen givetvis kostnadsfri.

Tänk på att vi har ett begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller!

Preliminär kostnad (med SPSM-bidrag) är 1750 kr för ett enkelrum och för del i dubbelrum 
1250 kr. Mat, dryck och logi ingår. En av dagarna kommer vi att spendera i strandstugan 
som syns på bilden, och om vädret tillåter blir det ytterligare tid för strand och havsbad, så 
en extra handduk kan vara bra att ha med sig.

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda denna sommaraktivitet trots rådande tider.
Förhoppningsvis ser situationen lite bättre ut i juli, men oavsett anpassar vi oss efter 
pandemin och har vidtagit flera åtgärder för att förhindra ev. smittspridning.

Vi kommer också be alla respektera att vi ska hålla avstånd, undvika att ta i hand o.s.v.


