Opstart

Diabetesforeningen Guldborgsund
indbyder til generalforsamling
med dagsorden i følge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen har vi besøg
af Kim Poulsen
Det er ingen hemmelighed at der følger alverdens dårligdomme med
overvægt - diabetes kan
være en af dem. Men
fra den viden og til at
tage beslutningen om at
tabe sig, når man vejer
mindst 70 kg. for meget, er der ofte meget
langt.
Spiseforstyrrelser,
opgavens uoverkommelighed, arbejdskultur eller personlighed kan være hæftet særdeles godt fast i en overvægt. Kim
tabte sig 70 kg. kom og hør hvorfor, hvordan og hvad nu.

Alle med interesse for emnet
er velkomne! Gratis adgang!
Tilmelding senest 31. januar:
Kirsten Halech tlf.: 5485 5474

Læg gerne besked på telefonsvareren

khalech@turbopost.dk

onsdag
2. april
kl. 9:50

TIRSDAG I LIGE UGER 14-16
Guldborgsund Frivilligcenter
Banegårdspladsen 1A
Nykøbing F.

Onsdag d. 5. marts kl. 19, Friserhuset

Diabetesforeningen Guldborgsund Lokalforening
Formand:
Kirsten Halech
tlf.: 54 85 54 74 (på telefonsvarer)
mail: khalech@turbopost.dk
Henviser til de lokale vejledere:

Deltagere:
Alle kan deltage, det kræver ikke medlemskab
af Diabetesforeningen og Ældresagen.
Om Turen:
Turen tager ca. 2 time og rollator er ingen
hindring for at deltage, vi går en halv time den
ene vej, holder en pause og går en halv time
tilbage. Yderligere oplysninger fås hos
Lis Ebbe tlf.: 40 91 09 89
Mødested:
Vi mødes kl. 9:50 på parkeringspladsen ved
Lupinparken, Marielyst.
Medbring:
Fornuftigt fodtøj, rollator, stok eller stave hvis
du ønsker det, drikkevand til turen og dit
sædvanlige gode humør.

Parkeringspladsen ved

Lupinparken

Pårørende repræsentant
Børn og Unge repræsentant
Motivationsgruppeinstruktør

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?

Ovelæge dr.med. Speciale i Diabetes
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.

Går dit blodsukker
balancegang på kanten
af type 2 diabetes.
En simpel blodsukkertest kan indikere, om
du bør kontakte en læge for en nærmere
undersøgelse. Derfor tilbyder
Diabetesforeningen at teste dit
blodsukker på nøjagtig samme måde,
som de tester sig selv.
Demonstrationen er åben for ALLE,
ingen tilmelding! så kom og bliv
klogere på dit blodsukker!

Indsamlingsbøsse hentes kl. 10 og afleveres kl. 13.
Det står dig frit for, om du vil besøge private eller stå sammen
med andre foran et supermarked.
Vil du deltage i indsamlingen er du velkommen til at henvende dig til
Diabetesforeningen Guldborgsund
Kirsten Halech tlf.: 54 85 54 74
(læg gerne en besked på telefonsvareren)
Lis Ebbe tlf.: 40 91 09 89

Friserhuset
Frisegade 25, Nykøbing F.

Guldborsund Frivilligcenter
Alle er velkomne
Gratis deltagelse

Tilmelding senest d. 22. oktober til :
Kirsten Halech tlf.: 54 85 54 74 (tlf.svarer)
Lis Ebbe tlf.: 40 91 09 89

