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Hej alla medlemmar! 
 
År 2022 är här!  
Vi kommer med ett program med lite nya aktiviteter som vi hoppas kunna 
genomföra, om inte restriktioner sätter stopp för det.  
I vårens program försöker vi rikta oss till medlemmar i alla åldrar. 
Kronan-utställningen för barnen, paintball för de tuffa och 
Ullaredsresan för shoppingsugna.  
Dessutom har vi tillsammans med de andra diabetesföreningarna i länet 
en resa för våra barn till Vimmerby! 
 
Vi vill uppmana er att anmäla er till vårt nyhetsbrev på hemsidan så att ni 
lättast får all information som vi skickar ut. www.diabetes.se/om-
oss/foreningar/lansforeningen-i-kalmar-lan/diabetesfor.-kalmar-oland-
m.o/ 
All information läggs på vår hemsida och Facebook. 
Adressen är: Diabetesföreningen Kalmar-Öland med omnejd. 
 
Vi hoppas att Ni kommer på våra aktiviteter och på vårt årsmöte.  
Vill Du/Ni vara med och arbeta i styrelsen så blir vi glada då vi behöver 
fler som brinner för diabetes.  
Hör gärna av er till oss: diabeteskalmar@gmail.com 
 
Våren 2021 var det riksstämma i Diabetesförbundet.  
Då valdes Björn Ehlin till ordförande. Något som vi blev väldigt glada för. 
Björn har själv diabetes och har arbetat många år i förbundet. 
 
Hoppas Ni hittar något som passar Er! 
Vi ses! 
Styrelsen 
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Skepp o´hoj!             
Familjedag på länsmuséet. 
 
 
 
 
Söndagen den 13 mars ses vi på Kalmar Läns museum klockan 10.00.  
Vi samlas i foajén där vi möts av en guide.  
Föreningen bjuder de vuxna på entré (barnen gratis).  
Även syskon får följa med. 
Guiden tar med barnen på en spännande tur på ”Superkronan för barn.” 
Sedan är det dags för lunch! 
Föreningen bjuder alla barn på lunch; köttbullar med potatismos.  
För de vuxna se hemsida för meny: kalmarangkvarn.se/#dagenslunch 
 
Vid anmälan tala om hur många barn och vuxna som kommer och även 
medlemsnummer.  
För barnen måste vi också veta ev. allergi. 
Max antal deltagare 30 st. 
 
Anmälan till diabeteskalmar@gmail.com senast 4 mars eller 
till Ditte 070-379 54 56. 
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Årsmöte den 20 mars 
 
 
Den 20 mars har vi årsmöte i Diabetesföreningen Kalmar-Öland m.o. 
Platsen är Tic-huset i Kalmar. 
Klockan 13.30. 
 
 
 
Vi bjuder på smörgåstårta. 
 
 
Varmt välkomna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vår adress: Diabetesföreningen Kalmar-Öland m. o., Nygatan 30, 392 34 KALMAR 
Swishnummer: 123 116 05 55 
Hemsida: www.diabetes.se/om-oss/foreningar/lansforeningen-i-kalmar-lan/diabetesfor.-
kalmar-oland-m.o 
E-post: diabeteskalmar@gmail.com 
 

Den 9 april går bussen till Ullared! 

 
 
Vill Du följa med? 
 
Vi åker från:  
Köpingsvik, busshållplats kyrkan klockan 5.15 
Borgholm resecentrum kl. 5.20 
Träffpunkt Öland, Färjestaden kl. 5.45 
Kalmar Rasta kl. 6.00 
Nybro Glasporten kl. 6.35 
Eriksmålarondellens parkering kl. 7.00 
 
Resan är gratis för medlemmar. Ta med Ditt medlemsnummer.  
Vill Du ta med icke medlemmar så kostar det 120 kronor per person.  
Betalning sker på bussen och endast med Swish. 
Hemfärd ca 16.00 
 
Anmälan med namn och medlemsnummer till diabeteskalmar@gmail.com 
eller till Ditte, tel. 070-379 54 56 senast 25 mars. 
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Prova paintball! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paintball den 14 maj. 
Vi spelar paintball vid rastplats Glasporten.  
Vid väg 25, öster om Nybro. 
 
Den 14 maj, kl. 10.00 
OBS: Från 13 år. 
 
Gratis för medlemmar. 
Vill ni tag med någon som inte är medlem så kostar det 250:- / person. 
Ta med oömma kläder, overaller finns att låna. 
Markör och bollar ingår. 
 
Anmälan med namn och medlemsnummer till diabeteskalmar@gmail.com 
eller till Egon på 0732190996. 
Vi behöver er anmälan senast den 29:e April. 
Ev. betalning sker på plats och endast med Swish. 
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Astrid Lindgrens värld! 

 
 
 
Lördagen den 21 maj ordnar SDLK (Svenska Diabetesförbundets 
Länsförening Kalmar län) en resa för barn med diabetes i våra föreningar 
till Astrid Lindgrens värld.  
 
SDLK består av: 
- Diabetesföreningen Kalmar-Öland m.o. 
- Oskarshamnsortens diabetesförening 
- Tjustbygdens diabetesförening 
 
Barnen och en anhörig per barn bjuds på resa och entré. I mån av plats i 
bussen får fler familjemedlemmar följa med men betalar entré själva. 
Vi kör med 2 bussar; en från södra delen av länet och en från norra. 
 
Södra delen: 
Köpingsvik busshållplats kyrkan 7.00 
Borgholm resecentrum 7.05 
Färjestaden träffpunkt Öland 7.30 
Kalmar Rasta 7.45 
Mönsterås Hotell Kronobäck 8.30 
Oskarshamn Sibylla IK-70 grillen 8.55 
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Norra delen: 
Gamleby, vid värmeverket 8.30 
Västervik ICA Maxi 8.50 
Gunnebo, Verkebäcksbron kl.9.05  
Ankarsrum, busshållplats väg 40 kl.9.20 
 
Ta med egen matsäck, möjlighet att grilla finns. 
Vi åker från Vimmerby klockan 16.00. 
 
Sista anmälningsdag 30/4. 
 
Anmälan till: 
Åker du med buss från norra delen anmäl dig till 
tjustbygden@diabetes.se eller Madelaine 073-0780987. 
 
Åker du från södra delen anmäl dig till diabeteskalmar@gmail.com eller 
Ditte 070-3795456. 
 
 
Tala om var du vill stiga på och ha medlemsnumret tillgängligt.  
Vid ytterligare restriktioner hör vi av oss till er som är anmälda.              
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Vi vill bli fler! 
 
 
Känner ni någon som vill vara med och stötta oss? 
 
Be dem gå in på diabetes.se och klicka på ”bli medlem” 
 
 

 
 
 
 
Huvudmedlem kostar 350 kr/år. 
Stödmedlem 175 kr/år. 
Barnmedlem (till och med 17 år) 50 kr/år. 
 
 


