Faste tilbud (ikke i juli)

Torsdagsøl

Vi mødes kl. 19.30 til ca. 21 på :
Den Mexikanske Restaurant
(den gamle skibshandel), Blegstræde 17
og drikker en øl eller noget andet - vi betaler første omgang. Man kan også spise.
Hyg dig, mød vennerne, mød andre unge,
mød gamle type1’ere, andre diabetestyper, bedsteforældre, forældre,…
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Eller mød bare formanden (eller en anden
fra bestyrelsen) og kom med ideer
og synspunkter

Hvem?

Madklub
Ca. den 3. tirsdag hver måned.
Vi mødes kl. 17 på Stenhusbakken, laver
diabetesvenlig mad sammen og spiser
sammen.
Vi beslutter hvilken menu der skal være
næste gang og hvem der står for indkøb.
Vi lukker og slukker kl. ca. 21
Vi får snakket om mangt og meget og
bl.a. også kigget i kogebøger eller hører
om gode opskrifter.

Hvad?
Hvornår?

Obs. tilmelding en uge før til
Bente Arild, tlf. 61768783, bentearild@
hotmail.com

Layout: Tjoc

Pris 40-50 kroner og medbring selv
drikkevarer
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Øvrige aktiviteter

Motion

Se vores hjemmeside
Se i kalenderen (diabetesforeningens) - få
den evt. tilsendt ring 66129006.

Gåture, motionstilbud
Se i kalenderen og hjemmesiden, ring til
Niels 28569518
www.holbaek.diabetes.dk

Vores hjemmeside
www.holbaek.diabetes.dk
bestyrer: Niels tlf. 28569518,
nip@westernhorse.dk..
eller følg med på vores facebookgruppe:
Diabetes Holbæk Lokalforening
bestyrer Tony tlf.20741944
kajogand@gmail.com

Golf
Særligt tilbud til diabetikere. Opstart 3 gange om året.
Prøv at være med sammen med diabetikere.
Du låner grejet, får introduktion og betaler
meget lidt.
Ring til Pia 22170370

Hvem er vi?
Bestyrelsen (feb 2019:)
Vibeke Helwigh, 29408837 vh@nvsvuc.dk ,
formand
Torben Joconde tlf:20800713,
torben@jocone.dk, næstformand
Bente Arild, 61768783,
bentearild@hotmail.com, kasserer
Ove Erik Sørensen, 40815485, birkelunden8@hotmail.com
Tony Jensen, 20741944,
kajogand@gmail.com, suppleant
Cecilie Charlotte Ussing, 20781179,
cu@us.dk

Svømning
Du svømmer i tidsrummet kl. 6 - 8
Sammen med andre diabetikere
Tirsdag og/eller torsdag morgen og hygger
dig bagefter med en kop kaffe og et stykke
brød. (i Råhyggecenmtralen)
Pris: pt. 250.00 md
Årskontimgen 1475,00 (hele åbningsdtiden)
Ring til Torben tlf. 20800713, eller skriv
mail: torben@joconde.dk

Floorball
Vi samler sammen til et floorballhold.
Tid og sted finder vi ud af når I er blevet 10
der vil.
Ring til Vibeke 29108837 eller skriv
VH@nvsvuc.dk

Hertil kommer:
Rigmor Ottesen, kritisk revisor
Niels Pedersen, hjemmesidebestyrer
& tovholder madklub

Og alle I over 1000 medlemmer

Roning
Roklubbens almindelige starttilbud
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