DIABETESFÖRENINGEN
KRONOBERG

Nr 3/2016

Innehåll

Sidan

Ordförande har ordet ...................................................
3 3
Valberedning...............................................................
4 4
Aktiviteter ................................................................5-7
5-7
Recept……………………………………………...8
8
Nytt i föreningen ........................................................
9 9
Ansvariga i föreningen ……..……………………..10
10
Kontaktuppgifter…………………………………..11
11

Ansvariga för medlemsbladet
Rosmarie Svensson
Hans Håkansson

076-422 86 35
070-242 97 78

Vill du ha med något inlägg i kommande medlemsblad?
Välkommen att kontakta ovanstående.
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Ordförande har ordet
Nu är hösten slut och vintern i kommande stund.
Julen närmar sig och det är en mysig tid som väntar.
Vi har haft Livets Gång i höstrusket.
Värlsdiabetesdagen stod vi på Citygross och det var
lyckat.
Vi har en spännande föreläsning med Peter Jidhe.
Annars har det inte hänt så mycket i föreningenen.
VI hoppas vi ses i Vinterns fina skrud.
Rosmarie Svensson
Ordförande
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Valberedning
Nu är det dags att nominera kandidater inför årsmötet i
mars 2017.
Styrelsen fick i uppdrag att agera valberedning av årsstämman 2016.
Vi behöver hjälp med att få fram kandidater till styrelse,
revisorer, vuxensektion, barnsektion och valberedning.
Vi söker er som är intresserade av att jobba i en förening som arbetar för diabetikernas frågor i olika sammanhang.
Styrelsen är övertygad om att det finns medlemmar som
är intresserade och villiga att jobba i föreningen.
Vi ber er som har förslag på kandidater meddela detta
till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på sidan 7 i
medlemsbladet.

Det är viktigt att få fram personer som kan och är
villiga att jobba med olika saker inom föreningen
annars är risken att föreningen får lägga ner sin
verksamhet.
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Aktiviteter
Livets Gång
6 november genomförde föreningen Livets Gång som
utgick från Vallhagen på Teleborg i Växjö.
Vi samlade in 1000 kr till Life for a child. Lena Sandvik
var och sålde mössor där en liten del gick till insamling.
Sussie Thigerström sålde tupperware och lämnade en
del till insamling av det som såldes. STORT TACK!

Lan

19 november mellan klockan 10.00–23.00 anordnade
föreningen en landag för ungdomar med diabetes på
Vallhagen i Växjö. Det var bra uppslutning och det var
nöjda tonåringar.
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Lan forts.
Det är andra gången som föreningen anordnar denna aktivitet. Den här gången blev det en succé rent antalsmässigt. Vi blev c:a 16 personer som fyllde konferensrummet på Vallhagen som var en perfekt lokal för att
anordna en landag.
Tomas Nilsson hade plockat med sig sin
Commodore 64 och Atari 500
med tillhörande server som var en bärbar dator som agerade som filserver till Commodore 64.
Detta var populärt bland deltagarna.
Det spelades Counter Strike med varandra över nätet.

Ett stort tack till Tomas Nilsson, Jimmy Welinder och
Jimmie Carlsson.
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Världsdiabetesdagen
Lördagen 12 november fanns föreningen utanför
Apotek Hjärtat på City Gross för att informera om
Världsdiabetesdagen som är den 14 november samt
att informera om diabetes och vår lokala förening.
Det var en lyckad tillställning som bidrog till 3 nya
medlemmar.
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Recept

Godaste lussebullarna
Ingredienser
1 paket jäst
2 dl mjölk
100 g flytande margarin
2 st. ägg
8 dl mjöl
½ dl socker (försvinner vid jäsning)
1 påse saffran
russin till garnering
Gör så här
Blanda ihop degen och låt jäsa ca 30 min
Baka ut degen och forma till lussekatter
Låt jäsa 30-40 min
Sätt i russin och pensla med ägg
Grädda i 7 min mitt i ugnen 225 grader
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Nytt i föreningen
Hemsida
Riksförbundet har lanserat en ny hemsida vilket innebär
att även vår förening har fått en ny hemsida.
Adressen till vår nya hemsida är:
www.diabetes.se/om-oss/foreningar/g-lansdiabetesforening/diabetesforening-kronoberg

På hemsidan ligger alltid det senaste som är aktuellt för medlemmarna vad det gäller information
från styrelsen m.m.
Ny adress och expedition
Föreningen finns sedan 3 oktober med sin expedition på
Vallhagen Södra Vallviksvägen 4 B på Teleborg under
samma tak som andra handikapporganisationer i Växjö.
Nu har föreningen tillgång till olika föreningslokaler på
Vallhagen eftersom vi har vår expedition där.
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Ansvariga i föreningen
Ordförande/representant Diabetesrådet
Rosmarie Svensson
E-post: rosse.diabeteskronoberg@gmail.com
Mobil: 076-422 86 35
Vice ordförande/sekreterare
Hans Håkansson
E-post: hans.hkansson@telia.com
Mobil: 070-242 97 78
Kassör
Anna Karlsén
E-post: annalena.aryd@gmail.com
Mobil: 073-035 44 04
Webbansvarig
Jimmy Welinder
E-post: jimmy.welinder77@gmail.com
Mobil: 073-745 62 42
ABF ansvarig
Birgitta Samuelsson
E-post: gittan.samuelsson@hotmail.com
Mobil: 073-076 66 23
Medlemsansvarig
Ingalill Welinder
E-post: ingalill.diabeteskronoberg@gmail.com
Mobil: 070-992 93 90
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Kontaktuppgifter föreningen

Diabetesföreningen Kronoberg
Post/Besöksadress:
Södra Vallviksvägen 4 B, 352 51 Växjö
Tel: 0470-449 39
Bg. 5602-8921
E-post: diabeteskronoberg@telia.com

Diabetesförbundets tidning Diabetes finns på talband för synskadade. Meddela oss i föreningen om
du är i behov av det.

Diabetesförbundets tidning Diabetes finns på talband för synskadade. Meddela oss i föreningen om
du är i behov av det.

11

God Jul
och
Gott Nytt År

