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Aften 
for pårørende 
og kærester

Grin og 
byture 

Aftener om 
graviditet

Udflugter

Nytårsløb

Spille-
aftener

Det er rart 
at mødes med 
jævnaldrende, 

som har diabetes

I ungegruppen 
kan man snakke om 
svære ting og grine 

sammen

BLIV EN DEL AF ET 
STÆRKT  

FÆLLESSKAB

Vil du blive medlem?

Diabetesforeningen

diabetes.dk/blivmedlem
Meld dig ind i dag på

eller ring på telefon 66 12 90 06

Diabetesforeningen
Stationsparken 24, st.tv. 

2600 Glostrup
Telefon 66 12 90 06

info@diabetes.dk

arbejder på at sikre et godt liv for mennesker med  
diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse  
og helbredelse, og vi taler din sag over for  
landets politikere. 

SOM MEDLEM FÅR DU:

• Adgang til foredrag, kurser og oplevelser 
   med ligesindede

• Medlemsbladet Diabetes fire gange om året

• Gode tilbud på flotte kogebøger, motionsredskaber  
 og mange andre rabatter på netbutik.diabetes.dk

• Diabetesrådgiverne – et panel af socialrådgivere,  
 diætister, sygeplejerske og frivillige, der selv har  
 erfaring med livet med diabetes, og som kan 
 hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål    

• Rabatter på forsikringer, bl.a. pumpeforsikring  
 og udvidet dækning på ulykkesforsikringen

 Læs mere på  
 diabetes.dk/ 
 medlemsfordele



Ungegrupper

Diabetesforeningen har en ungegruppe i  
hver region for unge mellem 18 og 30 år,  
som har diabetes. 

Er du medlem af Diabetesforeningen og mellem  
18 og 30 år? Så er du automatisk medlem af  
ungegruppen i din region og kan dermed deltage  
i ungegruppens arrangementer

Hvad kan du bruge en ungegruppe til?
Ungegrupperne arrangerer en række arrangementer 
hvert år. Det kan for eksempel være caféaftener, fore-
drag og grillaftener. Udover arrangementerne etablerer 
ungegrupperne også samarbejde med ambulatorier  
og sundhedscentre.

Ønsker du netværk med 
andre unge diabetikere?
Ungegrupperne er til for dig, som gerne vil have et  
netværk med ligesindede,  hvor du mødes med andre 
unge, som har samme udfordringer som dig.  
Det kan for eksempel være fester, rejser, forældre, 
kærester eller bare livet som ung med diabetes.

Især som ny med diabetes er det rart at mødes  
med ligesindede og dele erfaringer om livet med  
diabetes. 

Lyder ungegrupperne som noget for dig?  
 Find din ungegruppe og en masse andet på  

diabetes.dk 

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

BORNHOLM

Region Nordjylland
Ungegruppen i Nordjylland: 
Mail: ungnordjylland@diabetes.dk

Region Syddanmark
Ungegruppen i Syddanmark 
Mail: ungsyddanmark@diabetes.dk

Region Midtjylland
Ungegruppen i Midtjylland
Mail: ungmidtjylland@diabetes.dk

Region Sjælland 
Ungegruppen på Sjælland 
Mail: ungsjaelland@diabetes.dk

Region Hovedstaden
og Bornholm 
Ungegruppen i Hovedstaden 
Mail: unghovedstaden@diabetes.dk  


