”Glæden ved at fotografere er at lære at se”

Citat: John Thorsen

Kom og vær med til forskellige
motionsformer til glad musik.

John Thorsen ville denne
aften vise billeder fra
omegnens nære naturkvaliteter, billederne vil blive vist
imens der bliver spillet musik.
Billederne og musikken vil
give en fornemmelse af en
fredfyldt ro og harmoni, den
harmoni som John Thorsen
selv føler, når han finder
motiverne til billede serien.

Vi starter holdet d. 6. oktober
kl. 15-16:30

Netværkscafe
Har du diabetes eller er du
pårørende til en med
diabetes?
Kan du lide og nørkle, strikke eller bare være
kreativ. Så kom til Netværkscafe hvor vi
samtidig snakker om det at have diabetes.

Kraghaveskole, Kraghave Gaabensevej
100, Kraghave, Nykøbing F.

Bus 734 holder lige ude foran

I netværkscafeen kan du få en snak med
de frivillige i Diabetesforeningen om livet
med diabetes. De frivillige har stor erfaring
i, hvad det vil sige at leve med diabetes, og
du kan få råd - vejledning - oplysning og
opmuntring, så du selv kan leve et godt liv
med diabetes.

Pris: 200 kr. for resten af året
Tilmelding senest 21. oktober:
Kirsten Halech tlf.: 5485 5474
(Læg gerne besked på telefonsvareren)
mail: khalech@turbopost.dk
Lis Ebbe tlf.: 4091 0989

Yderligere oplysninger, kontakt:
Kirsten Skovlund Hansen tlf.: 5413 6333
mail: reincke@mail.dk

Guldborgsund Frivilligcenter
Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.

Entre 50 kr. inkl. Kaffe & brød
www.guldborgsund.diabetes.dk

- Diabetes og blodsukkermålere

Diabetesforeningen Guldborgsund
indbyder til generalforsamling
med dagsorden i følge vedtægterne.
Du kan få svar på dine spørgsmål
og være med til at
forme mødets tema.

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

Et møde hvor vi kommer bredt
omkring indenfor Diabetes.
Blodsukkermåling
Hvornår – Hvordan - Hvorfor
Herunder faktorer der kan påvirke
Blodsukkeret – eks. Feber/stress

Diabetesforeningen Guldborgsund Lokalforening
Formand:
Kirsten Halech tlf.: 5485 5474
mail: khalech@turbopost.dk

Henviser til de lokale vejledere:
Pårørende repræsentant
Børn og Unge repræsentant
Motivationsgruppeinstruktør

Gratis adgang
Guldborgsund Frivilligcenter
Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.

Anne Nordmark Petersen
Sundheds- og livsstilscoach

Efter generalforsamlingen har vi
besøg af:

Anne Nordmark Petersen
Sundheds- og livsstilcoach

Er du bevidst nærværende når du
spiser - spiser du med følelserne?
Anne giver gode råd til hvordan
du bliver mere opmærksom på
hvad, hvordan, hvornår og hvorfor
du spiser.
Alle med interesse for emnet
er velkomne! Gratis adgang!

Alle er velkomne
Fri entré - tilmelding nødvendig
senest 20. januar:

www.guldborgsund.diabetes.dk

Kirsten Halech tlf.: 5485 5474
mail: khalech@turbopost.dk
Lis Ebbe tlf.: 4091 0989

Læg gerne besked på telefonsvareren

