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-Det er sommer, det er sol og det er søndag d. 18. juni 2017
vi har arrangeret en sommertur for alle medlemmer og pårørende.
I år inviterer vi på sejltur på Næstved kanal og
Karrebæk fjord med M/S Friheden. Turen starter kl.
10.30 ved kajpladsen på Kanalvej i Næstved. Vi gør
stop i Karrebæksminde ved Kanalkroen, hvor der vil
blive budt på en udsøgt frokostbuffet.
På turen mod Karrebæksminde vil byrådsmedlem og formand for havnebestyrelsen - Per
Sørensen, fortælle om Næstved Havns historie i fortid og nutid. Tilblivelsen i 1930'erne vil
blive fordybet, og Karrebæksmindes særlige rolle i havnens historie vil Per Sørensen også
komme ind på. Endeligt vil der også blive lagt fokus på, at der skal etableres Havn på
Ydernæs/Kanaludmunding.
Efter et interessant oplæg fra Per Sørensens side
på turen, og en hyggelig stund på Kanalkroen med
god mad og måske et lille kig på Karrebæksminde,
er det planlagt at M/S Friheden igen sejler os
tilbage til Næstved fra skibets anlægssted på den
anden side af kanalen - på Enø - kl. 14.00.
Vi ankommer til Næstved kl. ca. 15.30, hvor vi sammen runder dagens oplevelser og slutter
af efter en forhåbentlig hyggelig og dejlig dag på vandet.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 4. juni 2017. Tilmelding skal ske til mail:
naestved@diabetes.dk, Næstformand Solveig Mølgaard - tlf.: 23 26 88 42 eller Kasserer
Kirsten B. Jensen tlf.: 24 67 71 53.
Egenbetaling for deltagelse pr. person er kr. 250,00 som skal betales forud til
Lokalforeningens Danske Bank konto - reg. nr: 3574 konto nr.: 3574287448.
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Vi opfordre dig til at deltage som indsamler ved årets Landsindsamling til fordel for børn og
unge med diabetes, søndag d. 11. juni 2017. Tilmeld dig som indsamler hos Lokalforeningen.
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