Hensyntagende Linedance

Diabetesforeningen og Lungeforeningen i
Guldborgsund tilbyder diabetikere og andre
med overvægt, at deltage i Linedance. Ideen er
at man kan mødes med andre og få rørt sig på
en god, sjov og fornøjelig måde. Instruktøren vil
sørge for at det sker i et tempo og med et
indhold, som er tilpasset de fremmødte.

Diabetesforeningen Guldborgsund
indbyder til generalforsamling
med dagsorden i følge vedtægterne.

Du skal være:

Hensyntagende Linedance
i samarbejde med



Bosiddende i Guldborgsund kommune



Overvægtig i middelsvær / svær grad




Have nedsat lungefunktion
Mellem 10 og 99 år

Virksomhedsbesøg på

Har du lyst til at vide mere om
virksomheden, så kom og vær
med til en informationsrig
oplevelse om Sæbefabrikken,
der har mere en 60 år erfaring.

Sundheds- og livsstilcoach

I 32 år med alvor og meget humor deler
Anne ud af sine personlige historier
Anne er en ressource person, som sidder til
rådighed for Diabeteslinjen, hvor mennesker der selv er berørt af diabetes kan få og
råd og vejledning.


Start med en gratis prøvetime:
Torsdag kl. 16:45 - 17:45



Musiklokalet, Kulturforsyningen
Voldgade 1, Nykøbing F.



Tilmelding nødvendig til
Kirsten Halech tlf.: 54 85 54 74 eller
Merete Petersen tlf.: 29 27 75 10
læg venligst et telefonnummer på telefonsvareren.

MIT LIV SOM JOURNALIST
Erik holm fortæller om sine 35 år som journalist

Mere end 60 års erfaring

Anne Nordmark Petersen

medbring:

Lungeforeningen &
Diabetesforeningen

www.guldborgsund.diabetes.dk

Efter generalforsamlingen
har vi besøg af:

Erik Holm vil fortælle
om sine 35 år på Folketidende og
i alt 40 år i lokaljournalistikkens
tjeneste.
Erik vil fortælle om sin mærkelig
vej til et fag, han aldrig havde
drømt om.
Erik Holm vil også fortælle om sit hjertebarn,
Folketidendes Rejseklub, Klub FT, hvor han gennem
31 år har ført Lolland-falstringer rundt i hele verden.

Alle med interesse for emnet
er velkomne! Gratis adgang!

Alle er velkomne
Fri entré - tilmelding nødvendig
senest 19. januar:
Tilmelding af hensyn til
traktement
Anni Svendsen tlf.: 21 16 80 07
Randi Olsen tlf: 26 25 96 13

GRATIS ARRANGEMENT
Om sukkererstatninger uden kalorier

ISIS er Danmarks førende
virksomhed indenfor søde
sager uden tilsat sukker.
Vi producerer alt lige fra
chokolade, cookies, kakao
og kager til bolcher, saft, is
og morgenmad. Der vil
være lejlighed til en snak om
ISIS’s produkter

Alle med interesse for emnet er velkomne

Sæbefabrikken, Viborgvej 3, Nykøbing F.

Friserhuset, Frisegade 25, Nykøbing F.

GRATIS SMAGSPRØVER
Alle er velkomne - også dem som ikke har diabetes

Tilmelding nødvendig
Senest d. 8. april maks. 20 pers.

Tilmelding af hensyn til traktement
senest 5. september 2016
Kirsten Halech tlf.: 54 85 54 74 mail: khalech@turbopost.dk

Friserhuset, Frisegade 25, Nykøbing F.

Anni Svendsen tlf.: 21 16 80 07
(læg besked på tlf. svarer)

Anni Svendsen tlf.: 21 16 80 07
(Læg gerne besked på telefonsvareren)

Tilmelding nødvendig
senest d. 30. april 2016

ALLE ER VELKOMNE
OGSÅ DEM SOM IKKE HAR DIABETES

Entre 50 kr. inkl. mad og drikke

Anni Svendsen tlf.: 21 16 80 07
(Læg gerne besked på telefonsvareren)

