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HAR DU 
DIABETESDiabetesforeningen, Stationsparken 24, st.tv., 2600 Glostrup
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HVEM ER VI?
Diabetesforeningen kæmper for at sikre mennesker  
med diabetes og deres pårørende et godt liv med diabetes.  
Det gør vi på mange måder, blandt andet ved at tilbyde  
rådgivning fra vores eksperter, at støtte den danske  
forskning i diabetes og ved at arbejde politisk for at sikre  
dig og andre den bedst mulige behandling. 

Kun ganske få procent af vores indtægter er offentlige  
midler. Det betyder, at vores indtægt er afhængig af  
medlemskaber og bidrag fra privatpersoner, virksomheder, 

arv og anden støtte.

Bliv medlem af Diabetesforeningen:

Protektor: H.K.H. Prins Joachim

FÅ HJÆLP AF 

DIABETES- 
RÅDGIVERNE
Som medlem i Diabetesforeningen 
har du fuld adgang til diabetesrådgiverne.  

Diabetesrådgiverne er en vifte af eksperter inden for 
livet med diabetes. Her finder du sygeplejerske, socialråd-
givere, sexologer, psykolog, diætister, læge, børne-unge-
konsulent, motionskonsulent, fodterapeut, jurist og 
personer, som selv lever med diabetes. 
 

Diabetesrådgiverne kan svare 
på de mange spørgsmål, 
som opstår igennem livet 
med diabetes. 

Ring til diabetesrådgiverne 
på telefon 63 12 14 16

Gør som 90.000 danskere: Meld dig ind i 
Diabetesforeningen. Sammen skaber vi en 
bedre fremtid for mennesker med  
diabetes. Som nyt medlem får du i 
velkomstgave vores populære kogebog 

”Det grønne landkøkken”. 

Kontakt os: 
Diabetesforeningen  
Stationsparken 24, st.tv., 2600 Glostrup 
Telefon 66 12 90 06  
info@diabetes.dk, www.diabetes.dk

BLIV MEDLEM 
AF DIABETESFORENINGEN

Ring på telefon 

66 12 90 06 
eller gå ind på  

diabetes.dk/ 
blivmedlem



Medlemskurser
Diabetesforeningen tilbyder mange forskellige kurser 
heriblandt børnefamiliekurser og kurser for voksne  
med type 1-diabetes. 

Bliv en del af et stærkt fællesskab 
For dig med type 2-diabetes: Bliv en del af en motivati-
onsgruppe, sociale netværk eller motionsnetværk. Her sam-
les mennesker med type 2-diabetes om at være sammen, 
god mad og motion. Dine pårørende er også velkomne. 

For dig med type 1-diabetes:  Bliv en del af type 1-netvær-
ket for voksne. Hvis du er 18-30 år, kan du møde andre unge 
med diabetes i ungegrupperne, og har du et barn med dia-
betes, møder du andre familier i børnefamiliegrupperne.

Forskning 
Som medlem af Diabetesforeningen er  
du med til at støtte forskning i diabetes.

Gør som 90.000 danskere:

Sådan bliver du medlem: 
Ring til os på telefon 66 12 90 06

Gå ind på diabetes.dk/blivmedlem

Udfyld nedenstående og send siden til os

Kampagnekode 22

JA TAK
Jeg vil gerne være medlem  

af Diabetesforeningen og  

modtage kogebogen  

”Det grønne landkøkken”

✘

Viden om livet med diabetes  
Fire gange om året modtager du Diabetesforenin-
gens medlemsblad. Her finder du artikler om 
nyheder fra forskning i diabetes, inspiration til 
mad og fortællinger fra andre, som lever med 
diabetes. 

Fri adgang til diabetesrådgiverne
Diabetesrådgiverne er en bred vifte af eksperter 
inden for livet med diabetes. Her finder du 
sygeplejerske, socialrådgivere, sexologer, psykolog, 
diætister, læge, børne-ungekonsulent, motions-
konsulent, fodterapeut og personer, som selv 
lever med diabetes. Diabetesrådgiverne kan 
kontaktes på telefon 63 12 14 16 
 
Forsikring og bank 
Som medlem får du adgang til rabat på helt op til  
35 procent gennem Alm. Brand og GF Forsikring.  
Der er også mulighed for gruppelivsforsikring.

Navn

Adresse

Postnr. /by

Telefon                       

E-mail

Udfyld følgende:

Et medlemskab koster:

Vi passer på dine personoplysninger. 
Læs mere på diabetes.dk/privatlivspolitik

Personligt medlemskab.  310 kr. årligt

Pensionistmedlemskab:  200 kr. årligt

Hustandsmedlemskab for pensionister:  275 kr. årligt

 Ungdomsmedlemskab (18-30 år):  200 kr. årligt

 Familiemedlemskab:  415 kr. årligt

Bliv medlem af Diabetesforeningen  

og få adgang til alle de gode medlemsfordele: 

Eksklusive medlemstilbud og rabatter i netbutikken 
I netbutikken kan du købe kogebøger specielt udviklet af 
Diabetesforeningens diætister til dig, som lever med diabetes. 
Du finder også motionsudstyr, sexhjælpemidler og meget mere 
på netbutik.diabetes.dk 

KÅL
ER COOL

– sund mad i hver
dagen


