Hvorfor er klædedragterne
så farvestrålende, hvad kan
man spise der oppe i de tynde luftlag og hvad lavede
spanierne i Peru - er nogle
af de oplagte spørgsmål
man kan stille den rygsækrejsende John Thorsen.

Diabetesforeningen Guldborgsund
indbyder til generalforsamling
med dagsorden i følge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen har vi besøg af

Diætist, Julie Lundtoft.

og

Hvordan navigerer
man i sukkerjunglen?
Er du sikker på at du
køber sundt ind?
At du vælger den
sundeste tilberedelse,
hvis du vil ”synde”,
hvad er så bedst?
Alle med interesse for emnet
er velkomne! Gratis adgang!

Historiker, TV-vært og inspektør på
Middelaldercentret Kåre Johannessen
fortæller om Nykøbing gennem historien.

Machu Picchu er en
landsby placeret på
en bjergkam 2.057
m. oppe ad et bjerg.
Byen er fra ca. 1400
bygget til ca. 750
beboere. Men hvad
var formålet?

Vi hører om, hvordan byen opstod, om
dens rolle gennem tiderne som kongelig
residensstad, som fæstning og som handelsby.

Billedrejse med
John Thorsen
John Thorsen har rejst med rygsæk i Peru og har levet blandt
peruvianerne og kender kulturen
og historierne

Friserhuset
Frisegade 25, Nykøbing F.
Friserhuset
Frisegade 25, Nykøbing F.

Tilmelding senest 20. januar:
Kirsten Halech tlf.: 5485 5474
Læg gerne besked på telefonsvareren

mail: khalech@turbopost.dk

Træning i vand er skånsomt for
kroppen - det betyder ikke, at man
ikke laver noget - men kurset tager
individuelle hensyn, hvis du har
skavanker som kræver det.

Der vil også blive tid til et kik på, hvordan
dagligdagen har formet sig for byens indbyggere i middelalderen, og hvordan
den indgik i en større sammenhæng med
de andre byer på øerne.

Tilmelding senest d. 27.marts til :
Tilmelding senest d. 14. feb. til :
Lene Bøg tlf.: 54 70 75 75

Foredrag om den nyeste udvikling inden for
DIABETESFORSKNING
Hvad er diabetes og hvor sidder den i kroppen og hvad gør
den. Er diabetes arveligt og hvad er forskellen på type 1, 1½
og 2 diabetes. Aftenen byder på svar på en lang række interessante spørgsmål også de mere specielle, hvad sker der,
hvis man ikke tager sin medicin,
Hvad er en kunstig bugspytkirtel?

Kirsten Halech tlf: 54 85 54 74
læg besked på telefonsvareren

mail: khalech@turbopost.dk

Nyd din mad – styr din diabetes !!
Det kan give god mening at leve sundt, og som
diabetiker er der mange spørgsmål, som melder
sig. Må en diabetiker spise alt, og hvordan lever
man bedst med sin diabetes?
Sunde kostvaner begynder med sunde indkøb,
derfor ser vi på, hvordan man kan handle ind
uden, at det tager flere timer og kræver lup, og
enkle regler kan guide os rundt i køkkenet.

Ovelæge dr.med. Speciale i Diabetes

Start fredag 13. september

Kurset er blevet til i et samarbejde
mellem Diabetesforeningen og
Nykøbing F. Aftenskoler

Det kan være skræmmende at opdage, at
man har diabetes, og der er et rigt udvalg
af fordomme om sygdommen. Denne
aften kan man få ren besked - og dermed
god udsigt til et lettere liv med diabetes.
Søren Urhammer er en af de største kapaciteter med viden om diabestes, og det
er en fornøjelse at se ham i Guldborgsund.

Klinisk Diætist
Susanne Ross er specialist i sammensætning af en god kost, og
hun ved en masse om diabeteskost. Kom og få ny inspiration,
motivation og glæde ved din daglige mad, og gå hjem med enkle
sunde leveregler og gode opskrifter.
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Friserhuset
Frisegade 25, Nykøbing F.

Tilmelding senest d. 15.oktober til :
Kirsten Halech tlf.: 54 85 54 74 (tlf.svarer)
Lis Ebbe tlf.: 40 91 09 89

Tilmelding senest d. 26. november til :
Kirsten Halech tlf.: 54 85 54 74 (tlf.svarer)
Lis Ebbe tlf.: 40 91 09 89

