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Det er også der, du kan se billeder fra alle
vores Caféaftener. Du kan tilmelde dig til
vores nyhedsbreve, som sendes via mail, og
se hvad der sker og vil ske i nærmeste
fremtid.
Diabetesforeningens lokalforening i Næstved
arbejder for et bedre kendskab til og
forståelse for diabetes - både over for
kommunens borgere, politikere og den
enkelte diabetiker.
Vi afholder i løbet af året en række forskellige
foredrag, der relaterer til diabetes, samt 3-4
sociale arrangementer.
Vi går i dialog med de lokale
sundhedsmyndigheder for at fremme
diabetikernes interesser, og vi er altid parate
til at rådgive om diabetes og dele ud af vores
egne erfaringer med sygdommen. Både til
diabetikeren, men også til de pårørende der
har diabetes tæt på.
Alle med diabetes i Næstved kommune, det
være sig Type-1—Type-2— Børne/unge
gruppen samt motivationsgruppen, indgår i
Næstved Lokalforening.
Bliv medlem:
Som medlem af diabetesforeningen støtter
du diabetessagen og hjælper os blandt andet
med at sikre gode livsvilkår for personer med
diabetes. Du kan melde dig ind på
www.diabetes.dk eller ved at ringe til
diabetesforeningen på tlf. 66 12 90 06

Til Caféaftener betales der kr. 30,- til kaffe og
te.
Se også vores facebookgruppe, som jævnligt
bliver opdateret med lokale relevante emner.
Samarbejdspartnere:
Vi har mange lokale samarbejdspartnere:
•
•
•
•
•

Næstved kommune
Diabetesforeningen
Frivilligcenter Næstved
Munkebocenteret
Dansk Handicapforbund

Motivationsgruppen:
Diabetesforeningens Motivationsgruppe er et
tilbud til dig, som gerne vil ændre på din
livsstil, så du får et bedre liv med din diabetes.
Gruppen er sammen om at lave
diabetesvenlig mad og dyrke motion. Der er
fokus på egenomsorg og erfaringsudveksling
med andre diabetikere. Det er gratis at
deltage, men du skal betale for den mad,
gruppen laver og spiser sammen. Kom og vær
med - pårørende er også velkomne. Gruppen
mødes en gang om ugen i alt 12 gange. Hør
nærmere hos en af instruktørerne:
Marianne Bruus-Jensen på tlf.: 26925589
Kirsten Bull Jensen på tlf.: 24677153

Bliv frivillig:

Kontakt os:

Du kan også yde et stykke frivilligt arbejde for
diabetesforeningen – hvad enten det er af
politisk eller praktisk karakter.

Har du spørgsmål til og om vores arbejde,
behov for rådgivning om diabetes og
medlemskab, er du velkommen til at
kontakte formanden

Alle er velkommen.
Kontakt os og hør hvordan
du kan give en hånd med.
Information om Næstved Lokalforening:
På hjemmesiden www.naestved.diabetes.dk
kan du altid følge med i, hvad der sker lokalt i
diabetesforeningen, samt se hvor og hvornår
næste arrangement er.

