Svendborg Lokalforening
Nyhedsbrev nytår 2019.
Uha, hvor tiden dog løber hurtigt, nu skriver vi allerede snart 2019, og
dagene begynder at blive længere, det kan faktisk allerede begynde at
mærke/se.
Vi ønsker dig og din familie et rigtigt godt og helsende NYTÅR
Vi sluttede året af med julefrokost den 27.november i Tved Forsamlingshus,
det var rigtigt hyggeligt og vi blev godt underholdt af en tryllekunstner, tak til
alle jer som bidrog til den gode stemning.
Vores velfungerende Motivationsgruppe starter nyt hold onsdag den
16. januar 2019, i skolekøkkenet på Vestre Skole.
Hvis du synes det kunne være interessant med ny inspiration til gryderne,
motion, erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med ligesindede, kontakt
da venligst motivationsinstruktør Gurli Nielsen på tlf. 22 41 06 49 eller på
mail: gurli.nielsen@live.dk
Du er velkommen til at tage en pårørende med i Motivationsgruppen.
Den ordinære Generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. februar 2019
kl. 17,30, hos advokaterne på adressen Kullinggade 31 D., 5700 Svendborg.
Lokalforeningen er vært ved lidt at spise og drikke, derfor tilmelding til Karen
på tlf. 22 37 92 41 senest mandag den 2019.
Efter Generalforsamlingen kl. ca. 19:30 har vi aftalt med Advokat Maria G
Erlang Schaumann, at hun orienterer om fremtidsfuldmagt og testamente,
som fremover kan berøre os alle.
Vil du selv bestemme, hvad der skal ske, hvis du bliver alvorligt syg eller dør?
– Så kom og få oplysninger omkring fordelene ved at oprette et testamente
og en fremtidsfuldmagt. Du vil selvfølgelig også få indblik i, hvad der sker,
hvis du ikke selv gør noget aktivt.
Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven skal fordeles
efter din død, og om arven skal være særeje, således du sikrer, at aktiverne
bliver ved dine børn og børnebørn. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt får du
bedre muligheder for selv at bestemme, hvem du vil have til at varetage dine
interesser vedr. personlige og økonomiske forhold, såfremt du af
helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at gøre det selv.

Diabetesforeningen har i nogen tid, haft dårlig økonomi, så man har været
nødt til at nedlægge nogle aktiviteter, bl.a. Landsindsamlingen til fordel for
børn meddiabetes, hvilket vi dybt beklager.
Hovedkontoret i Odense er nedlagt og flyttet til Glostrup, samtidig er kontoret
i København også nedlagt og flyttet til Glostrup, den nye adresse til
hovedkontoret er fremover: Stationsparken 24, st. tv. 2600 Glostrup,
tlf. nr. er dog stadig det samme 66 12 90 06
Desværre vil kalenderen ikke længere udkomme sammen med bladet, så vi
bliver nødt til fremover, at udsende flere Nyhedsmail henover året.
Nyhedsmail vil også blive lagt ud på hjemmesiden.
Vi håber at se dig til Lokalforeningens arrangementer i 2019.
HUSK: Lokalforeningens arrangementer bliver annonceret i Ugeavisen.
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