FORÅRS NYHEDSBREV
Kære medlem !
Efter en laaang vinter, står kalenderen endelig på forår, man bliver glad for hvert et
solstrejf og får lyst til at komme ud i naturen eller haven.
Vi håber I alle får et dejligt forår, og en skøn varm sommer, det fortjener vi.
Som I ved, er det vigtigt for os diabetikere, at få motion, hvis det er muligt, så
helst mindst 30 minutters motion hver dag. Lokalforeningen henviser derfor til
Lis Thejls og "GÅ dig glad", som har base i Frivillighuset, man behøver ikke at
melde sig til, men blot møde op ved Frivillighuset, Havnegade 3.
Der er gåture følgende dage;
Mandage kl. 13:00 ca. 1 time, tirsdage kl. 10:00 ca. 2 timer, onsdage fyraftenstur
kl. 16:00 ca. 1 ½ time, torsdage kl. 13:00 ca. 1-2 timer
Alle er velkomne og det er gratis.
Vi har et spændende arrangement på bedding, tirsdag den 29. maj besøger vi
Statsfængslet på Søbysøgård, hvor vi får et guidet historisk tilbageblik i
Herregården Søbysøgård og besøg i fængselsmuseet.
Der er kun 30 pladser, derfor er tilmelding efter først til mølle princippet

Desværre er det ikke et handicap venligt arrangement, der er mange trapper og ingen
elevator.
Vi mødes ved Midtbyhallen kl. 18:00, fylder vores private biler op, og samkører til
Statsfængslet på Søbysøgård, Søvej 27, 5792 Årslev.
Man betaler 30 kr. pr. person til bilens chauffør, som hjælp til benzinen.
Tilmelding til Karen på tlf. 22 37 92 41.
Den 10. juni er der Landsindsamling, der er altid brug for indsamlere, har du lyst
og tid, så meld dig som indsamler.

Den 2. august, kan vi findes på Gl. Torvedag, hvor der vil være smagsprøver på diabetes
produkter, tilberedt efter foreningens kogebøger, som vi naturligvis også sælger på
standen, ligesom vi også foretager risikotests.
Årets Ø-tur går til Mandø:

Fredag den 17. august kl. 7:30 fra Midtbyhallen, vi kører til Vester Vedsted, hvorfra vi
kører med Mandøbussen kl. 11:00 igennem Vadehavet til Mandø, vi får en historisk guidet
rundvisning på øen og et stjerneskud til frokost, drikkevarer er for egen regning. Ta' med
på en unik oplevelse til Vadehavet og oplev en lille smuk ø, midt i Nationalpark Vadehav.
Turen er også for lidt selvhjulpne kørestolbrugere og rolator brugere.
Prisen er 350,00 kr.
Tilmelding til Karen på tlf. 22 37 92 41.

Efter skolernes sommerferie, starter vi igen op med mad og motion på Vestre skole.
Trænger du til et boost eller ny inspiration, så meld dig til Gurli på tlf. 22 41 06 49 på
hverdage efter kl. 17:00.
Udover ovennævnte har vi endnu et par arrangementer under planlægning, måske bliver
det først i efterårsmånederne.
De arrangementer, som vi ikke når at få med i kalenderen, annonceres i Ugeavisen.
Sæt allerede nu X i kalenderen til årets julefrokost tirsdag den 27. november.

Mange forårshilsner fra Bestyrelsen i Diabetesforeningens Lokalforening i Svendborg

