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Kære medlemmer i Diabetetsforeningen Næstved Lokalforening.
”Testamente og fremtidsfuldmagt”.
Efterårets første foredrag bliver d. 14. september 2021 kl. 19.00 på Munkebocentret,
Farimagsvej 52, 4700 Næstved, med Advokat Karina Sejersbøl Christiansen fra Advodan i
Næstved. Begge emnerne Testamente og fremtidsfuldmagt er noget, vi alle på et
tidspunkt bør tage stilling til og have en holdning til. Ikke mindst i forhold til vore arvinger og
dem der skal tage sig af os, når vi ikke selv kan klare os!
Bestyrelsen håber, at mange vil deltage til dette første foredrag i mere end 1 ½ år.
Tilmelding: Til Dorte M. Andersen på tlf. 3121 0414 eller på mail naestved@diabetes.dk
senest d. 10. september. Deltagerbetaling: 30 kr.

Bustur til ” Den blå planet ”
Så er det tid til en tur ud i det blå….
Vejret kan være trist og grå,
men i den ” Blå planet ”
kan alle ” våde” dyr blive set.
Vi kan sidde og iagttage eller gå rundt,
det kan være vældig sundt.
Vi kan i tørvejr være,
og behøver ikke regntøj bære….
Som skrevet står, går turen til den Blå planet i Kastrup.
Søndag den 3. oktober skal vi mødes kl. 8.45 på parkeringspladsen ved det ”nye” rådhus.
Så er vi klar til bussen kører kl. 9.00.
Pris pr. deltager er 200,00 kr.
Når vi er færdige med at opleve dyrene, kører vi til København, hvor vi skal spise frokost.
Herefter kører vi syd på, hvor vi undervejs gør ophold for at drikke kaffe og spise kage.
Vi forventer at være tilbage i Næstved ca. kl. 18.00.
Bindende tilmelding senest d. 27. september 2021, skal ske til Dorte M. Andersen på tlf.
3121 0414 eller på mail naestved@diabetes.dk.
Efterfølgende skal betaling ske på MobilePay 57030 eller på konto 3574 – 3574287448
På vegne af bestyrelsen i Diabetesforeningens Lokalforening i Næstved
Formand Dorte Mørch Andersen.
Diabetesforeningens Lokalforening i Næstved Kommune
Formand Dorte Mørck Andersen
Mail: naestved@diabetes.dk - Telefon 3121 0414
Følg med og bliv opdateret på vores hjemmeside: http://naestved.diabetes.dk/ eller
Facebookgruppen: Diabetesforeningen Næstved Lokalforening.

