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GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.00- 21.30

Sted: Cafeen, Munkebocentret, Farimagsvej 52, 4700 Næstved.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, som kan ses på vores hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig sendes til mail:
naestved@diabetes.dk, så vi har det senest 13. februar.
I pausen i forlængelse af generalforsamlingen er vi værter der kaffe/the og grovboller m. pålæg.

Herefter vil der være et spændende foredrag:

”Fra aktiv butikschef til aktiv hjerneskade”
ved Kim E. Andersen, formand for
Hjerneskadeforeningen, Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster.
Om hvordan man kommer videre efter at være ramt af en
livstruende/livsændrende sygdom, om at genopfinde
sig selv og gennemleve en livskrise, for til sidst at
finde en ny identitet som Kim og ikke andet end Kim.
Tilmelding med navn og medlemsnummer bedes sendt senest d. 15.
februar til mail: naestved@diabetes.dk evt. på tlf. 23 26 88 42.

CAFEAFTEN TIRSDAG D. 4. APRIL KL. 19.00 – 21.30 med Foredrag:
KUNSTEN AT BEVARE LIVSMODET – TRODS MODGANG
Agnete Odgaard-Jensen fra Thy, der mistede synet p. gr. Af Diabetes, kommer og fortæller hvor vigtigt
det er at vi tænker positivt, tankens kraft er meget større end vi regner med, Agnete kommer også ind på
det der giver os livsglæde, og hvad der svækker vores immunforsvar.
Tilmeldinger senest 30. marts

CAFEAFTEN TIRSDAG D. 2. MAJ KL. 19.00- 21.30 MED OPLÆG TIL STOLEMOTION/GYMNASTIK &
ANDEN HENSYNTAGENDE MOTION med fokus på bevægelse af hele kroppen.
Landsinstruktør Pia Brandt underviser i disse emner med viden om anatomi og fysiologi,
kom og få gode ideer og en snak om evt. problemer, og en snak med de øvrige deltagere.
Tilmeldinger senest 28.april.

Til Cafeaftnerne er en pause til kaffe/the og brød.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

______For caféafternerne betales kr. 20,00 for kaffe / the og brød._______
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