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SOMMERTUR for diabetesforeningens medlemmer og pårørende.
Søndag den 16. juni 2019 afholder Diabetesforeningen
Næstved Lokalforening vores årlige SOMMERTUR.
Turen i år går med bus til Thorsvang samlermuseum i Stege
hvor vi skal have en rundvisning, opleve den vidunderlige
verden af i går og besøg de gode gamle dage. Vi skal gå en tur gennem de
gamle butikker og værksteder, der bugner af alverdens ting fra de skønne
dage, hvor farfar var ung. Du kan for eksempel også opleve luftgyngerne fra
en svunden tid. Og dykke ned i et beskyttelsesrum fra krigstiden og meget
mere .
Samlingerne drives af ildsjæle, der hjælper med at vedligeholde og
videreudvikle Thorsvang Samlermuseum til glæde for glade nysgerrige i alle
aldre.
Efter en rundvisning på samlermuseet spiser vi Thorsvangs populære
museumsbuffet en times tid fra kl. 12.30 med 3 slags sild m/æg og tomat, 3
slags lune retter m/surt og sødt, 3 slags pålæg m/diverse salater og 3 slags ost
m/frugt. Her til giver lokalforeningen en øl/sodavand.
Efter at have indtaget den gode buffet, kører vi i små 20 minutter til Nyord
hvor vi drikker eftermiddagskaffe i Noorbohandelens Café fra kl. 15.00.
Nyord er noget ganske særligt! Det er en lille ø nord
for Møn på knap 5 km2. At Nyord er unik, opdager
man hurtigt, når man ankommer til Nyord fra Ulvshale
på Møn på en klar dag. Nyord er lig med langstrakte
enge, som er en attraktion i sig selv. Engene er
hjemsted og rasteplads for tusindvis af fugle.
Afgang fra Rådmandshaven i Næstved kl. 09.00.
Ankomst til Rådmandshaven i Næstved ca. kl. 18.00.
Tilmelding og pris.
Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag d. 2. juni 2019,
til formand Dorte Mørck Andersen på tlf.: 31 21 04 14 eller på mail: naestved@diabetes.dk.
Egenbetaling for deltagelse pr. person er kr. 250,00. Beløbet skal betales forud til Lokalforeningens
Danske Bank konto - Reg. nr: 3574 Konto nr.: 3574287448.
Man kan også benytte MobilePay nr.: 57030.
Følg med og bliv opdateret på vores hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk, eller facebook
gruppen: Diabetesforeningen Næstved Lokalforening.
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