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Beretning fra udflugten til Nationalpark Thy. 

Ny tur til flymuseum,  

Stauning whisky og Lowlands. 
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At sommeren er gået på hæld, det er en kendsgerning, 
jeg håber virkelig, den kære sommer har været en god og 
tryg tid for os alle. 
 
Flere dialysepatienter havde forespurgt om mulighed for 
feriedialysepladser her i DK. Dette har efter hvad, jeg har 
hørt, ikke været 

muligt og grunden til dette, har 
været manglende kapacitet på 
dialyseafdelingerne...jeg håber, 
at dialysepatienterne har haft en 
god sommer alligevel. 
 
Jeg håber virkelig, at problemer-
ne omkring feriedialyse bliver 
taget til behandling, det skylder 
vi de patienter, som har lyst til at 
drage ud for at få nogle gode op-
levelser i vores danske natur. 

 
Nu er det efterår, bladene på træerne 
har skiftet farve, inden længe falder 
de til jorden, formulder og giver god 
grobund til næste års fauna. 
 
Tiden går så 
hurtigt, og in-
den længe 

bugner postkassen med annoncer og øvrige far-
vestrålende kataloger med forslag til julegaver 
og julefrokoster.... de første er faktisk allerede 
kommet (pust støn). 

Formanden har ordet 
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Indlæg til næste blad sendes til: 
Ove Bonde Pedersen ove.bonde@gmail.com 
Præstevænget 41 
7280 Sdr. Felding  Mobil: 2120 4309 

 
Jeg tror nu, at vi danskere skruer lidt ned på blus-
set i år, med de energipriser vi har lige nu, må vi 
tænke os godt og grundigt om. 
 
Efterår og vinter er forbundet med flere forskelli-
ge aktiviteter i nyreforeningens regi. 

 
Den 8 oktober er det Organdonor-
dag. Vi har i bestyrelsen aftalt, at vi 
nu, hvor vi er flyttet til Gødstrup, vil 
have vores stande stående både i 
Nørreportcentret i Holstebro og ind-
gang B i Herningcentret, så har I lyst 
til en lille snak, så kan I finde os der. 
 

 
Andre aktiviteter kan I finde andet sted i VestNyren...... 
 
Husk de varme trøjer og hals-
tørklæder og pas godt på jer 
selv og jeres familie. 
 
Karen Marie Riis. 
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Septembers himmel er så blå! 
 
Ja, det tør siges den søndag morgen tidlig, hvor vi starter bustu-
ren til Nationalparken fra Herning over Holstebro og Struer. 
Alle er muntre og glade. Nogle er kendte ansigter, andre er med 
for første gang. Håber de alle havde en 
god oplevelse. 

I Ydby står vores guide, Thorkild Møller, på bussen. En 
meget snaksalig og vidende mand, der ved alt om Natio-
nalparken. Vi kan godt glemme alt om hygge-
snak i bussen, for nu er der historie fortælling.  

 
Vi kører forbi Vestervig kirke over Agger til Lodbjerg 
fyr, som er genåbnet efter en stor renovering. 
Morgenfriske folk havde smurt rundstykker og lavet 
kaffe, som vi fik lov at 
nyde i haven ved fyret. 
 

Der var flere historier fra guiden; 
men jeg valgte at gå op i tårnet, 
for at se det hele lidt fra oven! Et 
rigtigt smukt syn. Talte ikke trap-
perne derop; men der var man-
ge. 
 

Turen fortsatte i Nationalparken gennem Stenbjerg til Stenbjerg landingsplads. 
Desværre kunne bussen ikke køre helt ned. Ærgerligt, for der er den flotteste 
strand og udsigt sammen med de spændende små fiskerhuse. Lille fiskeauktion 
med de herligste lune vestjyske fiskere – og selvfølgelig fisk. 
 
Turen gik derefter til Nr. Vorupør. Der køres gennem den ene plantage efter den 
anden og vores guide fortæller ivrigt om det hele. Kender hvert træ. Gad 
vide om man overhovedet kan rumme alle de informationer.  
 
Nogle får en lille lur, mens bussen ruller mod Hanstholm. Det gælder om at være 
frisk til frokosten, som indtages i Madbaren, på vel Hanstholms højeste punkt.  

Bus-turen til ... 
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Fantastisk udsigt 
over havnen og 
havet. 
 
Vi får en rigtig 
dejlig frokost med 
hønsesalat, rød-
spættefiletter og 
fiskefrikadeller, 

alt hjemmelavet. Lækkert – og så med en dejlig kold fadbamse til. Folk er godt 
tilpasse. 
 
Snart starter hjemturen over Thisted og Vildsund. 
Forbi Doverodde, hvor Statens museum for kunst 
har skabt en ny permanent filial. Det kan absolut 
anbefales at besøge stedet og den flotte natur ved 
Neessund en anden gang. 
 
Guiden satte vi af i Ydby og vi takker for udførlig 
forklaring og meget ny viden. 
 
Der blev så løsnet op for tungebåndene og snakken med sidemanden. Hurtigt 
kom vi over Oddesund broen, med udsigt til bunker museum og Grisetå odde. 
 
I Struer og lidt senere i Holstebro, tog vi afsked med de første inden vi atter 
var tilbage ved opsamlingspladsen i Herning, som de sidste. 
Sikker kørt af vores chauffør fra Holstebro turistbusser. 
 
Endnu en dejlig udflugt med Nyreforeningen. Tak til dem der havde arrange-
ret turen — det gjorde I godt. 
 

Ses vi til næste udflugt ? 
 
Hilsen 
Rita Bonde 

Nationalpark Thy 
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Nu oprinder dagen snart, hvor vi glæder os til at se medlem-

merne til en kombineret udflugt i Stauning området. 

 

 

 

Program: 

08:55  Vi mødes ved Danmarks flymuseum i Stauning 

09:00  Rundvisning på Danmarks flymuseum i Stauning 
10:20  Kaffe og rundstykker på fly museet 
      
10:40  Egen kørsel til Stauning Whisky 
      
11:00  Rundvisning og smagning på Stauning Whisky 
      
13:00  Egen kørsel til Lowlands 
      
13:15  Coctail smagning og tapas på destilleriet Lowlands 
15:15  Afgang fra Lowlands i egen bil. (Eller bliv hentet af familien….) 
 
Adresser: 
Fly museet:   Lufthavnsvej 1 Stauning, 6900 Skjern 
Stauning Whisky:  Stauningvej 38, 6900 Skjern  
Lowlands:   Hølletvej 1, 6900 Skjern  

Udflugt til Stauning området 5/11.  
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Vi skal hygge os sammen, vi skal på rundvisning i hold og se på både 

veteranfly og militærfly m.v. i godt 1 time. 

Det er dog ikke tilladt at sparke dæk…. 

Efter rundvisningen samles vi om kaffe og rund-

stykker i forhallen til fly museet. 

Efter ca. 10-15 minutters kørsel og stræk-

ken ben starter ny rundvisning på Stauning 

whisky med historien om stedet og for-

skellige smagninger af whisky. Det tager 

ca. 2 timer hele vejen rundt. 

Samling og kørsel til det nærtliggende de-

stilleri Lowlands fra kl. 13. 

Lidt afslapning for benene da vi mest skal 

bænkes, mens vi hører om og smager deres cocktails, sammen med en 

tapas anretning. Der bliver sikkert lejlighed til selv at købe 

lidt med hjem. Se evt. mere på www.lowlands.dk 

Det er ikke nemt at lave en 

busrute til opsamling af del-

tagere rundt i hele vores 

kreds Vestjylland, så udflug-

ten er baseret på egen kørsel. 

 

Prisen for hele turen er 300 kr. for medlemmer og 700 kr. for ikke med-

lemmer. Det kan virkelig betale sig at være medlem…. 

Tilmelding senest torsdag d. 27/10 til: ove.bonde@gmail.com eller 

sms til mobil 2120 4309 
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Pårørende fællesskaber 
 

Pårørendefællesskab er et netværk og fri-
rum for pårørende til personer med nyre-
sygdom. Her kan vi være sammen med li-
gestillede, som ved, hvad det vil sige at 
være pårørende.  

Vi skal have det hyggeligt, styrke og støtte hinanden og i 
et trygt fællesskab dele sorger og glæder. Der vil desuden blive holdt te-

maaftener om emner som vedkom-
mer os. 

 

Deltagelse i fællesskabet er gratis og 
alle i fællesskabet har tavshedspligt. 

 

Hvem kan deltage? 

Alle pårørende til en nærtstående uanset alder kan deltage. 

Hvor og hvornår mødes vi? 

Hvis fællesskabet har jeres interesse kan i kontakte 

Birgit Grønborg og Karen Marie Riis. 

  

Vi vil her efter finde dato og møde-
sted. 

 

Bedste hilsner. 

 

Birgit   tlf: 26365227 mail: hejmutti@gmail.com 

Karen Marie  tlf: 21620891 mail: kmsriis@hotmail.com 
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     SÅ MØDES VI IGEN TIL JULEFROKOSTEN 2022. 

     I NYREFORENINGEN KREDS VESTJYLLAND 

    SØNDAG DEN 4 DECEMBER KL 12.00 

 

   MEJRUP KULTUR – OG IDRÆTSCENTER. 

   ELKJÆRVEJ 26. 

    HOLSTEBRO. 

 

   BEMÆRK NY ADRESSE!!!                                                                                         

 

Til en rigtig hyggelig eftermiddag med en dejlig 

lækker julebuffet fra Centerets kok, og dertil senere the / kaffe bord mv.  

Bankospillet gentager vi naturligvis, og derudover masser af julehygge og soci-
alt samvær MED HINANDEN. 

 

 

 

 

TILMELD DIG ALLEREDE NU, ELLER SENEST 27. NOVEMBER. 2022 

TIL: Kristen Vahr Sørensen Mail: kok@vahr.org  - 20 20 36 70  

Eller til en af de andre bestyrelsesmedlemmer. 

Pris for hele herligheden incl. drikkevarer 125.-kr. for medlemmer. 

For IKKE medlemmer 300.-kr. 

 

Indbydelse til Julefrokost 
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Kom med forslag til nye udflugter 

Har I forslag til kommende udflugter og arrangementer, så 

kom frem med dem til bestyrelsen, enten ved julefrokosten, 

til vintermødet eller lige når ideen opstår, via telefon eller 

mail. 

Der har allerede været forslag om besøge UCH hvert år, i stedet for hvert 

andet.  

Andre forslag kunne være: 

Laksens hus ved Borris sammen 

med Skjern Enge. 

Teater aften i Herning eller Hol-

stebro. 

Vandretur og grill mad i Præstbjerg naturcenter eller Løvbakkerne. 

Besøg ved Filsø centret 

 

Besøg på Tirpitz museet ved Blå-

vand. 

Tur med sejlads på Silkeborg-søerne. 

 

Byvandring i Viborg. 

 

Kom endelig med Jeres egne forslag. 
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Nyt vedrørende udsendelse af Vest Nyren  

Vi har i bestyrelsen drøftet, og afprøvet at udsende vores med-

lemsblad Vest Nyren på mail til vores medlemmer i kredsen. 

Vi har afprøvet det april 2022 og august 2022, og gør det igen 

her med oktober nummeret 2022.  

Vi har nogle af vores medlemmer, som har et ønske om, at modtage bladet 

med post, og det vil De naturligvis blive ved med, og desuden var der enkelte, 

som efter sidste udsendelse sendet en mail til mig om at de gerne fremover 

vil have en fysisk udgave af Vest Nyren, og det får de selvfølgelig. 

Baggrunden for, at vi i bestyrelsen prøver at gøre det på denne måde er at vi 

efterhånden har mail adressen på langt de fleste af vores medlemmer, og det 

gør at vi hurtigt kan sende Jer en mail, hvis der er ting som vi gerne vil oriente-

re Jer om, imellem udsendelsen af Vest Nyren, og så stiger prisen på porto jo 

også af og til. !!!    

Så derfor vil vi gerne, at hvis der er nogle af Jer, som fremover vi have Vest 

Nyren i papirudgaven, at I vil sende en mail, eller ringe til mig så vil I fremover 

få bladet tilsendt med posten. 

 Med venlig hilsen  

Kristen Vahr Sørensen 
Glentevej 9, 7620 Lemvig 
Mail: kok@vahr.org 
Mob: 2020 3670  

 

 

Udsendelse af Vest Nyren  
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Indbydelse til vintermøde og 

Vintermøde 

I lighed med tidligere år afholder vi vores vintermøde i forbindelse 
med den årlige generalforsamling. En for kredsen vigtig begiven-
hed, som afholdes i Mejrup Kultur – og Fritidscenter, Elkjærvej 26, 
Holstebro, søndag den 5. februar 2023 kl. 10.00 – 12.00. Samme 

sted, hvor vi afholdt vores generalforsamling i april måned i år, og hvor vi sene-
re på året skal til kredsens julefrokost. 

Temaet for vintermødet er ”Organdonation og Transplantation”.   

Vi har fået tilsagn om at transplantationssygeplejerske Pia Lauenborg eller en af 
hendes 2 kolleger i Transplantationsteamet på AUH (Skejby) vil komme og hol-
de oplæg på vintermødet. Vi glæder os således til at kunne præsentere en op-
lægsholder, som repræsenterer den største ekspertise på transplantationsom-
rådet, og som har stor indsigt i og erfaring med hvordan tingene fungerer in-
ternt i maskinrummene i sygehusvæsenet. 

Vi forventer at få en gennemgang af de forskellige muligheder for transplantati-
on og af forløbet fra opsporing af organer, over den vigtige samtale med nær-
meste pårørende, frem til at selve transplantationen. 

Vores gæst vil orientere os om udviklingen indenfor transplantationsområdet, 
hvor tallene for udførte transplantationer desværre er vigende i forhold til tidli-
gere år, hvilke udfordringer hospitalerne står overfor i den forbindelse og hvad 
der eventuelt kan gøres for at vende udviklingen.  

Vi glæder os til at høre hvad vores gæst har på hjerte, og efter hendes indlæg 
vil hun besvare spørgsmål fra deltagerne, og i øvrigt indgå i en god og hyggelig 
dialog på mødet. 

Vi kan anbefale alle at deltage. Vi har erfaring fra tidligere år for, at deltagerne 
går glade og opløftede fra mødet, og vi har ingen grund til at tro, at det vil blive 
anderledes denne gang! 

Vi slutter med en god frokost kl. 12.00. 

Tilmelding af hensyn til frokosten gerne senest 
onsdag 1. februar 2023 til et medlem af bestyrelsen. 
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Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling i Nyreforeningen, Kreds 
Vestjylland, søndag den 5. februar 2023 kl. 13.00 i Mejrup 
Kultur – og Fritidscenter, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget 
for det kommende år 

4. Fastsættelse af bidrag til nyreforeningens forskningsfond 

5. Indkomne forslag 

6. Kredsens fremtidige virke 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  
 På valg til bestyrelsen er Egon Jensen, Jesper Ladefoged og Peter Hus
 ted. Alle modtager genvalg.   
 
8. Valg af 1 – 2 bestyrelsessuppleanter 
 De nuværende suppleanter Bent Bredtoft og Jens Kallesøe modtager 
 genvalg med Jens som 1. suppleant og Bent som 2. suppleant. 
 
9. Eventuelt. 

generalforsamling 5. feb. 2023 
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Organdonations dagen 8/10  

Når bladet her læses, er organdonations dagen nok allerede afviklet 

d. 8. oktober. 

Igen I år valgte vi opstilling I Nørreport centret I Holstebro. 

Desuden fik vi lov at stå I Herning centret. 

Begge steder 4-5 m/k fra foreningen fra kl. 10 til 13 med uddeling af foldere 

omkring organdonation og en snak med interesserede.  

Vi er glade for på denne måde at kunne gøre opmærksom på foreningen og på 

behovet for stilling tagen, gerne sammen med familien. 

Ifølge tilbagemeldinger fra center for organdonation giver det en del tilkendegi-

velser fra folk I måneden efter afholdelse af dagen. Glædeligt at det virker. 

 

 

Sygehusmøde d. 31/10 i Gødstrup. 

Pakning af og uddeling af små julegaver til patienter i dialysen. 

Planlægning af næste års aktiviteter. 

Hovedbestyrelses møde i landsforeningen. 

Møde i regional udvalg Midtjylland. 

 

Andre aktiviteter i bestyrelsen 
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Formand + HB  + 
Pårørendekoordinator 
Karen Marie Riis 
Vestergade 13, 2. tv. 
7620 Lemvig 
2162 0891 
kmsriis@hotmail.com 

Bestyrelsen for Kreds Vestjylland 

Suppleant 
Bent Bredtoft  
Liljevej 2 
7600 Struer 
30274883  
bbr1945@webspeed.dk 

Kasserer + suppleant HB 
Kristen Vahr Sørensen 
Glentevej 9 
7620 Lemvig 
2020 3670 
kok@vahr.org 

Bestyrelsesmedlem  + 
Webmaster 
Egon Jensen 
Klokkelyngen 5 
7500 Holstebro 
4110  9421 
egonjensenmejrup@gmail.com                                                 

Sekretær + FU 
Peter Husted 
Broagervej 40 
7500 Holstebro 
6082 5840 
peterhusted@outlook.dk 

Redaktør  
Ove Bonde Pedersen 
Præstevænget 41 
7280 Sdr. Felding 
2120 4309 
ove.bonde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Birgit Grønborg 
Brorsonsvej 41, 1.th 
7400 Herning 
2636 5227 
hejmutti@gmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem  
Jesper Ladefoged 
Rønnebærvej 20 
7570 Vemb 
2963 7917 
jesperladefoged@gmail.com 

Suppleant 
Jens Kallesøe 
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Torsdag d. 27/10     Frist for tilmelding til Stauning tur 
Lørdag d. 5/11  kl. 09.00  Danmarks flymuseum, Stauning, fortsat 
      til Stauning Whisky og Lowlands. 
 
Søndag d. 27/11     Frist for tilmelding til julefrokost 
Søndag d. 4/12  kl.12.00  Julefrokost i Mejrup fritidscenter 
 
Søndag d. 5/2   2023   Vintermøde og generalforsamling 

Nyreforenings feriehus 
Feriehuset i Nordjylland ligger stadig i den skønne natur ved Skallerup klit/
Nørlev strand og kan lejes til priser uændrede fra sidste år. 
 
Ansøgning om ophold sker ved henvendelse til Birthe Nielsen,  
tlf. 50 93 59 41 eller dialyse@nyre.dk. 
Huset udlejes løbende. Eneste krav for udlejning er, at du er medlem af 
Nyreforeningen. 
 
Måske en idé til: 
 
 
 
 
 
 
Se mere inde på hjemmesiden www.nyre.dk  under aktiviteter / rejser. 
Gåture i naturen. Frisk vind. Udflugter. Afslapning med ild i brændeovnen. 

Kalender     


