Søsterloge nr. 68 Klitrosen i Ringkøbing har doneret 10.000 koner til den gendannede
Diabetesforeningen i Ringkøbing-Skjern i anledning af logens Stiftelsesdag den 29.
oktober.
Vi modtog ansøgningen fra en af logens søstre, der selv har haft sygdommen tæt inde på
livet, hun skrev blandt andet:
Jeg vil anbefale en donation til den gendannede diabetesforening i Ringkøbing-Skjern.
Foreningen har været i kommunen i mange år, men har ligget i dvale. Der er desværre
stor brug for den, og derfor gendannes den. Jeg ved, at man førhen fik tilbudt foredrag,
man fik tilbudt madlavningsaftner eller weekendseminarer med bestemte temaer. Det var
dengang en meget stor hjælp, og det savner mange i dag.
Sygdommen rammer rigtig mange børn, unge og mennesker i alle aldre.
Det kan være meget belastende for en familie, hvis der er et barn eller et ungt menneske,
der pludselig får diabetes 1 sygdommen, som rammer personerne som et lyn. Især børn
kan have svært ved at skulle omstille deres almindelige levevis og stå ansigt til ansigt med
alle kammeraternes sædvanlige madpakker og fødselsdagslækkerier.
Unge mennesker skal hele tiden tænke sig om, for i den alder er det ikke kun kosten, der
betyder noget. Det er også drikkevaner og sporten, der kan give voldsomme udslag i
insulinindholdet i blodet.
Voksne mennesker skulle have nemmere ved at klare forskellige situationer, men selv et
”gammelt menneske” på 65 skal være forsigtig og tænke sig om.
Derudover er der også diabetes 2, som også skal tages alvorlig, selv om man kan blive
hjulpet med tabletter og så næsten leve, som man plejer. Selv her kan man også få de
samme følgesygdomme, som diabetes 1 giver, og de kommer desværre ikke i mildere
grad. Følgesygdomme som blodpropper i øjnene og nyresvigt.
I søsterloge nr. 68 Klitrosen er vi meget glade for at kunne hjælpe dette meget vigtige
arbejde på vej.
Vi synes, det er utrolig vigtigt at der igen kommer en forening med fokus på de mange
udfordringer man har, når man har / får diabetes. Sygdommen rammer alle aldersgrupper
og der er behov for støtte og vejledning, når man pludselig ikke længere kan gøre som
man plejer, men skal lære nye vaner og rutiner.
Donationen til Diabetesforeningen Ringkøbing-Skjern blev heller ikke, som det ellers er
praksis, overrakt i Odd Fellow bygningen på Vasevej i Ringkøbing, men blev i stedet
overrakt hjemme hos formand Rene Kaalund, hvor også kasserer Dorte Urup var til stede.

Overrækkelsen af donationen på 10.000 kr. på søsterloge nr. 68 Klitrosens Stiftelsesdag
Til venstre søster eksmester Inge Andersen (forslagsstiller), i midten formand Rene
Kaalund og til højre kasserer Dorte Urup.

