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Kære medlemmer i Diabetesforeningen Næstved Lokalforening.
Julen 2018
Jeg vil benytte mig af at udtrykke kærlighed, taknemlighed og glæde over at have alle jer dejlige
mennesker i vores fælles forening.
Jeg er lykkelig for, vi har jer som medlemmer i Lokalforeningen. Uden jer ville det ikke være så
god en Lokalforening, med lyst til for bestyrelsen, til stadighed, at ville arbejde for den bedste
oplysning, råd og vejledning, for at netop I kan opleve, at det er lettere at leve med diabetes.
I som medlemmer er der og står bag Lokalforeningen. Det er jer, som er årsag til al den frugt, vi høster alle sammen – tak for det.
Jeg er taknemlig for I tager mig for den jeg er, og udtrykker positivitet overfor det.
Med det ønsker jeg jer alle en glædelig Jul og et lykkebringende Nytår.
Pas på hinanden og det liv I har fået givet. Brug det positivt så får I så meget fra andre og jeres hjerter vil blive fyldt med glæde og
kærlighed.

Kærligst: Formand Dorte Mørck Andersen.

Gå ikke glip af Lokalforeningens første arrangement i 2019.
Diabetesforeningen Næstved Lokalforening afholder tirsdag den 15. januar 2019 bankospil for Diabetesforeningens medlemmer og
pårørende, med det formål at styrke sammenholdet i Lokalforeningen og tilknytningen
til
Diabetesforeningen.
Arrangementet der afholdes på Munkebocentret, Farimagsvej 52 i Næstved, starter kl.
18.30 og slutter kl. 21.30.
En lang række butikker fra Næstved Indre By og Sct. Jørgens Parks butikscenter har
doneret gaver til bankoaftenen. Der er max. tre bankoplader pr. person til kr. 10.00 pr.
stk. Lokalforeningen giver kaffe og brød.
Tilmelding senest fredag den 11. januar 2019 skal ske til Formand Dorte Mørck Andersen på mail: naestved@diabetes.dk.
Vel mødt til en bankoaften i hyggens tegn i Diabetesforeningen Næstved Lokalforening.

Følg med og bliv opdateret på vores hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk, eller facebook
gruppen: Diabetesforeningen Næstved Lokalforening.
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