Arne Heyn fortæller om

Diabetesforeningen Guldborgsund
indbyder til generalforsamling
med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Godkendelse af regnskab 2011
Forslag til drøftelse skal være
indsendt til formanden senest 3
dage før mødet.
Drøftelse af det kommende års
arbejde.
Evt.

Hvordan han ville være journalist
blev Skoleinspektør og endte
på bagsiden af Folketidende
som journalist i 1994.

Efter generalforsamlingen har vi besøg af
Fodtreapeuterne:
Lea Friedstrup & Heidi Hovmann
der fortæller om vigtigheden af at
passe på sine fødder og:
Bandagist: Torben Sørensen
der demonstrerer
hensigtsmæssigt
fodtøj, og der vil
være mulighed for
at se et par
eksemplarer.
Tilmelding: Kirsten Halech tlf.: 5485 5474
Læg gerne besked på telefonsvareren

Tilmelding: Kirsten Halech tlf.: 5485 5474
Læg gerne besked på telefonsvareren

Lone Mindbjerg

Øjensygeplejerske

Forhandler af smykker

Susanne Andersen

OGSÅ

fortæller hvad der sker
når synet svigter

til MÆND
Smykkerne indholder de helt specielle neodym
magneter…ikke som tavle- og køleskabsmagneter.
Neodym er godkendt inden for EU til at lindre:
smerter, ømhed, kredsløb, gigt, energi mangel,
træthed m.m. Både for børn, voksne og dyr.

Tilmelding: Elisabeth Rønskov
tlf.: 5485 2281 efter kl. 18

Biskoppen har tilsyn med mange menigheder
f.eks. i Canada, Argentina, New Zealand,
Australien og Israel.
Hvilke tanker og oplevelser gør danskerne
sig i det fremmede?

Kan man se for meget? - hvor i boligen skal man
have godt lys - og mange andre spørgsmål kan
du få svar på når Susanne Andersen fortæller
om øjnene, og hvad der sker når vi bliver ældre,
hvilke sygdomme vi kan få, og hvad der kan
hjælpe os gennem hverdagen.

Hvorfor er det vigtigt at have en dansk kirke
under fremmede himmelstrøg?
Kom og få nogle hyggelige
timer og bliv klogere på de
forskellige magneter
www.lone.energetix.tv .

Kom og få et godt grin
og god brugbar
viden om øjnene.

Smykkerne kan købes samme aften.

Svaneskolen , Væggerløse
P-Plads på Væggerløsevej
Tilmelding: Kirsten Halech
Tilmelding: Lis Ebbe
tlf.: 40 91 09 89

tlf.: 54 85 54 74 læg besked på svareren
mail: Khalech@turbopost.dk

Frisegade 25 , Nykøbing F.
Tilmelding: Kirsten Halech
tlf.: 54 85 54 74 på båndsvareren

