Bornholms Lokalforening

Bustur til det ny Steno Diabetes Center Copenhagen, Herlev, og
Sveriges sydligste punkt, Smygehuk
onsdag den 7. september 2022
Kære medlem
For tre år siden besøgte vi det gamle Steno Diabetes Center i Gentofte. Vi fik grundig information om Stenos virke og
meget at vide om visionen med det ny center i Herlev, og vi fik en invitation til at besøge det efter indvielsen.
Vi kører direkte til Herlev og bliver budt velkommen af centerdirektør Allan Flyvbjerg, som også vil fortælle om,
hvordan diabetescentret fungerer. bl.a. ved ”rundvisning” ved en arkitektmodel. Senere præsenterer Stenomedarbejdere foreløbige resultater fra Bornholm-projektet ”Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm”,
som har haft en sundhedsnavigatør ansat i et år. Der bliver også orienteret om centrets sundhedsfremmeenhed.
Besøget afsluttes med frokost.
På hjemvejen kører vi ad landevejen langs Sveriges sydkyst og stopper ved Sveriges sydligste punkt Smygehuk, hvor
vi får eftermiddagskaffe m/kage. Der bliver tid til at gå til stranden og se markeringen af det sydligste punkt.
Desuden er der fiskerøgeriudsalg, håndværksbutik og iskiosk. Derfra fortsætter turen langs kysten til Ystad.
Program
05.50 Ombordstigning i bus bag Velkomstcentret, Ndr. Kystvej 3, Rønne
06.30 Afgang med Bornholmslinjen til Ystad, servering af 1 rundstykke og 1 kop kaffe
09.45 Ankomst til Steno Diabetes Center i Herlev. Kaffe/te. Velkomst og diverse præsentationer
12.30 Frokost, rugbrødssandwich med drikkevarer, hos Steno
13.30 Afgang med bus fra Steno Diabetes Center i Herlev
ca. 15.00 Ankomst til Smygehuk. Eftermiddagskaffe m/kage på Café Smyge
ca. 16.30 Afgang fra Smygehuk
18.30 Afgang med Bornholmslinjen fra Ystad, servering af 1 sandwich og 1 drik
20.00 Afstigning bag Velkomstcentret i Rønne
Vi har vores egen bus på hele turen fra Velkomstcentret og tilbage.
Deltagerbetaling og tilmelding
Deltagerbetaling for medlem: Ved tilmelding senest 29. juli: 200 kr. Tilmelding 30. juli – 16. august: 250 kr.
Deltagerbetaling for ikke-medlem: Ved tilmelding senest 29. juli: 300 kr. Tilmelding 30. juli – 16. august: 350 kr.
(ikke-medlem skal være tilknyttet et medlem. Maks. ét ikke-medlem pr. medlem).
Prisen inkluderer bus og måltider som nævnt i programmet.
Deltagerbetaling skal betales til MobilePay 87074 eller konto: 3574 0011 418 740 samtidig med tilmeldingen.
Ved tilmelding (bindende og efter først-til-mølle-princippet) oplyses navn, medlemsnummer, telefonnummer og emailadresse, samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på et eventuelt tilknyttet ikke-medlem.
Tilmeldingsfristen er fredag den 29. juli for at opnå reduceret pris, og tirsdag den 16. august for senere tilmelding
Tilmelding og spørgsmål til: bestyrelsesmedlem Knud Erik Olsen: k.e.olsen@outlook.dk, mobil 2872 7011
Med venlig hilsen
Carl de Fontenay (kasserer) og Knud Erik Olsen

