Nyt
fra
2

Lokalforening i Næstved Kommune

Cafeaften

Tirsdag den 7. maj kl. 19.00 – ca. 21,30 på Munkebocentret, Farimagsvej 52

Kost og Diabetes – Håndtering af diabetes under sygdom
- samt præsentation af blodsukkermålere fra Abbott Diabetes Care
Konsulent Bodil Bjerring kommer og fortæller om disse emner, som vi aldrig kan få nok at vide om,
der bliver naturligvis tid til spørgsmål. Og der vil også blive tid til gensidig udveksling af erfaringer,
samt komme med ønsker til vores efterårsprogram, som vi netop arbejder med. Alle er velkomne kr.
20 kr incl. kaffe/the kage. Øl og vand kan købes på stedet. Tilmelding gerne senest 5. maj til Solveig
Mølgaard se nedenfor.

Landsindsamling
Søndag den 9. juni

Landsindsamling til fordel for børn med diabetes.
VI har brug for hjælpere, der vil bruge et par timer med indsamlingen, som foregår ca.
kl.11.00 – 14.00 – giv besked til Solveig Mølgaard, se nedenfor – gerne med ønske om det
område du vil dække.

Sommertur
Mulighederne undersøges pt.

Ny motivations gruppe
Starter torsdag den 29. aug. 2013.
Kl. 17.00 – 20.00 på Munkebocentret, Farimagsvej 52.
I alt 12 torsdage med instruktørerne Susanne Steensgaard og Solveig Mølgaard samt
medhjælper Marianne Bruus Jensen. Der er få ledige pladser endnu. Det er gratis at deltage,
du skal blot betale det mad vi laver og spiser sammen. Hør mere om det eller tilmeld dig hos
nedenstående.
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Lokalforening i Næstved Kommune

Nyhedsbrev

Lokalafdelingen er som bekendt begyndt at udsende Nyhedsbrev om afdelingens
forskellige aktiviteter. Nyhedsbrevet mailes til de medlemmer, der har oplyst deres
mailadresse til Diabetesforeningens hovedkontor. Det er desværre kun ca. 350 medlemmer
ud af 1.000, der har gjort dette.
Hvis du kender nogen, der ikke får nyhedsbrevet, men gerne vil have det, skal de sende
oplysning om deres navn, medlemsnummer og mailadresse til Diabetesforeningen
df@diabetes.dk, eller til lokalafdelingens sekretær Svend Pedersen, se nedenfor. Han vil så
sørge for, at det bliver tilføjet hos Diabetesforeningens hovedkontor.

Bestyrelsen som valgt på generalforsamling den 26. februar

Adresser mm
Tilmelding til følgende eller ved besvarelse af den fremsendte mail.
Formand Solveig Mølgaard – Tlf.: 55 73 42 32 – Mobil: 23 26 88 42 – Mail: sol.m@stofanet.dk
Sekretær Svend Pedersen – Mobil: 61 66 77 03 – Mail: til@svend.co
Læs mere på vores hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk
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