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Kære medlemmer i Diabetesforeningen Næstved Lokalforening.
Juli 2020
I er ikke glemt, og vi har savnet Jer. Håber I er kommet vel igennem perioden med Covid 19, hvor der har måtte været lukket ned.
Diabetesforeningen har besluttet, at vi tidligst 15.august 2020 kan åbne op for arrangementer.
Vi håber, derfor at kunne at afholde arrangementer til efteråret.
Det første er et socialt arrangement den 18.august 2020. Planen er, at vi spiser sammen.
Efterårets cafemøder er fortsat en tirsdag i hver måned.

•
•
•
•

Tirsdag den 15.september 2020, Ehm Christensen holder foredraget: ”Du kan, hvad du vil – også
med diabetes”.
Tirsdag den 6.oktober 2020, Sophie Hillbrandt holder foredraget: ”Kulhydrattælling”.
Tirsdag den 3.november 2020 holder Svenning og Britta Ravn foredraget: ”Afsted 50+. Brug din
krop - Nyd livet - hele livet”
Tirsdag den 1.december 2020, årets julegave til Jer ”Lokalforeningens Banko”.

Motivationsgruppen starter ny sæson den 3.september 2020. (særskilt Nyhedsbrev sendes i primo august)
Der er i bestyrelsens sket den ændring, at webmaster og sekretær Lars Ole Andersen af personlige grunde har trukket sig fra
bestyrelsen. Bestyrelsen vil her takke Lars for hans arrangement og arbejde i gennem for Diabetesforeningens Lokalforening i
Næstved og bestyrelsen.
Som følge af ovenstående er 1. suppleant Lene Wolfframsdorf tiltrådt bestyrelsen.
Hvordan opgaverne i bestyrelsen er fordelt, kan du se på foreningens hjemmesiden.

God sommer - Pas på JER.
Vel mødt til efterårets program.
Med venlig hilsen
På vegne bestyrelsen i Diabetesforeningens Lokalforeningen i Næstved
Dorte Mørch Andersen
Formand.

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