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Ny Bestyrelse i Næstved Lokalforening.
Den årlige generalforsamling i vores Lokalforening forløb planmæssigt, og medlemmerne til den nye
bestyrelse blev valgt. Forud for generalforsamlingen meddelte Solveig Mølgaard, at hun genopstillede til
bestyrelsen, men ikke som formand. Den nye bestyrelse og konstituering er som følger:
Formand: Dorte Mørck Andersen. Næstformand: Solveig Mølgaard. Kasserer: Kirsten Bull Jensen. Sekretær
og webmaster: Lars Ole Andersen. Bestyrelsesmedlemmer: Ruth Blomberg, Ole Østergaard, Carlo Hansen.
Suppleanter: Jan Boesgaard, Hannah Enghoff. Kritisk revisor / bilagskontrollant: May Larsen.
Henvendelser til Lokalforeningen på mail: naestved@diabetes.dk skal nu stiles til vores nye formand Dorte
Mørck Andersen.
Ved at besøge lokalforeningens hjemmeside på www.naestved.diabetes.dk kan man ud over bestyrelsens
beretning 2016 fra generalforsamlingen, også se billedeserien fra samme aften med Kim E. Andersen fra
Hjerneskadeforeningen, som holdt foredraget - ”Fra aktiv butikschef til aktiv hjerneskade”

Cafeaften med Foredrag Tirsdag den 4. april kl. 19.00 – 21.30
I Cafeen på Munkebocentret, Farimagsvej 52, 4700 Næstved
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. Med kærligheden som
udgangspunkt kommer Agnete ind på de positive evner, egenskaber, venskaber og tanker, som giver os
livsglæde, og ligeledes hvad der svækker vort immunforsvar.
Agnete ønsker ikke at give dårlig samvittighed, men lidt stof til eftertanke.
I pausen vil der serveres kaffe/the og brød. 20 kr. pr person
Tilmeld dig senest d. 30. marts til Solveig Mølgaard på mail: naestved@diabetes.dk eller tlf. 23 26 88 42.

CAFEAFTEN med oplæg til Motion Tirsdag den 2. maj kl. 19.00- 21.30
I Cafeen på Munkebocentret, Farimagsvej 52, 4700 Næstved.
Landsinstruktør Pia Brandt underviser i forskellige former for hensyntagende motion, gymnastik,
stolegymnastik m.v. også med fokus på personer, der ikke er så mobile. Efter at Pia har fået problemer med
ryggen har hun erfaring for at anden træning også kan være godt og nødvendigt, Pia har viden om anatomi
og fysiologi også for de mere sårbare grupper, så deltag og få også en snak med de øvrige deltagere bl.a. i
pausen.
I pausen vil der serveres kaffe/the og brød. 20 kr. pr person
Tilmeld dig senest 26. april. til Solveig Mølgaard på mail naestved@diabetes.dk eller tlf. 23 26 88 42
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______For caféafternerne betales kr. 20,00 for kaffe / the og brød._______
Formand Dorte Mørck Andersen – Mobil: 31 21 04 14 – Mail: naestved@diabetes.dk
www.naestved.diabetes.dk

__________________________________________________________________________________________________________________________________
09.03.17 – DMA / LOA

