Svendborg Lokalforening

NYHEDSBREV
Kære medlemmer og pårørende!
Endelig kan vi igen mødes fysisk til aktiviteter i Diabetesforeningens Lokalforening.
Vi starter efteråret op med et par spændende arrangementer.
Hvis du/I har gået/kørt forbi en bygning, hvor du/I har tænkt, hvad mon der foregår derinde,
så får du/I nu mulighed for at besøge/opleve et par af disse spændende steder,
hvor man normalt ikke kommer.
Torsdag den 30. september går vi i fængsel, vi kører med bus fra Svendborg til
Horsens "Gamle" Statsfængsel, hvor vi får rundvisning og hører om, hvad der foregik derinde,
da det stadig fungerede som fængsel.
Efter fængselsopholdet kører vi til Jelling, hvor der for nyligt blev fundet en stor guldskat.
Turen indeholder bustur, kaffe/the og morgenbrød på en rasteplads, frokost et sted i Horsens,
eftermiddagskaffe på vej hjem, forventet hjemkomst kl. 18,00
Pris for denne heldagstur alt inkl. er 400,00 kr.
Tilmelding til Karen på tlf. 22 37 92 41 senest søndag den 26. september.
Onsdag den 27. oktober går vi i Kloster, vi besøger Gråbrødre Kloster i Odense.
I Klosteret er der rundvisning og fortælling om Klosterets historie, der vil også blive mulighed for
at få et kig ind i nogle af lejlighederne. Klosteret vil være vært ved eftermiddags kaffe/the.
Vi mødes ved SG Hallen Ryttervej kl. 12:30 og kører derfra i bus.
Pris for denne historiske tur er kun 50,00 kr.
Tilmelding til Karen på tlf. 22 37 92 41 senest fredag den 15. oktober.
Lørdag den 13. november er det Verdens Diabetes Dag, hvor der igen bliver mulighed for at blive
testet for type 2 Diabetes.
Mød os i Bycenteret ved Løve Apoteket fra kl. 10:00 til kl. 14:00 hvor man også er velkommen til
en god snak, smage sukkerfrie produkter, evt. købe Diabetes kogebøger.
Lokalforeningens julefrokost bliver i år fredag den 19. november kl. 18:30 i Skallen.
Prisen for Diabetes Julefrokost i hyggeligt selskab er 200,00 kr.
Tilmelding til Gurli senest søndag den 7. november på tlf. 22 41 06 49
I Januar 2022 starter Motivationsgruppen igen.
Kom og vær med til at lave diabetes venlig mad og lidt let motion, alle kan være med,
vi betaler 50,- kr. for to retter mad, desuden drikker vi kaffe/the og hygger os.
Lokalforeningens Generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19:30
i Frivillighuset, Havnegade, 2. sal, elevator i gården.
Mulighed for lidt godt til ganen før Generalforsamlingen kl. 18:00, tilmelding til Karen
senest søndag den 30. januar 2022 på tlf. 22 37 92 41.
På snarligt gensyn
Bestyrelsen

