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Det har været mørkt og regnfuldt. Vi længes nok 
alle mod lysere tider.

Bestyrelsen er blandt andet i gang med at ar-
rangere den årlige Skovtur i juni. Se dato under 
Aktiviteter sidst i bladet. Til den tid er det sikkert 
varmt og solrigt.

Senere på året vil der komme en temaaften, 
engang midt i oktober. Har du en god ide til et 
emne, der kan tages op??  Så kontakt bestyrelsen. 

Vi tager meget gerne mod gode ideer fra med-
lemmerne.

Omegnskredsen havde Julestue i november og festede med Nissemusik og
Julemand og Omegnskredsen sagde tak for i år!
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Nu er der taget 
hul på 2023

Omegnskredsens julestue

BE S TYRE L S EN
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Hvornår startede
Samværsgruppen?
- Der er vi helt tilbage til sep-
tember 1996, fortæller Lis 
Fransen. Jeg blev formand 
for gruppen et par år senere. 
Vi mødes 10 gange om året, 
hvor den ene gang er en som- 
merfrokost. I mine øjne, og 
med den erfaring jeg har, er 
det en rigtig god ide, at på-
rørende og nyresyge har en 
aften sammen.

Vi starter med smørrebrød 
og en hyggelig snak over 
maden og den efterfølgende 
kaffe. Herefter er det tid til 
dagens tekst: Hvad rør sig i 
Nyreforeningen? - Har no-
gen haft en god eller dårlig 
oplevelse på hospitalet? Fe-
rieturene med Nyreforenin-
gen deles til inspiration for 
andre. Der er kun rosende 
ord om dialysen i udlandet 
f.eks. på Mallorca, Madeira 
og Grækenland. Dialyseste-
derne i Danmark, som Nyre-
foreningen står for, på Fanø 

SAMVÆRSGRUPPEN I OMEGNSKREDSEN

og Skallerup Klit, får også 
mange gode ord og anbefa-
linger med på vejen. 

Vi skal også synge, til glæde 
for mange og mindre glæde 
for andre, men det er jo godt 
for os at synge. En dag, efter 

at jeg have delt sange ud, var 
jeg nød til at gå udenfor Da 
jeg kom tilbage, sang grup-
pen det sidste vers i sangen 
og deklamerede, at nu havde 
de sunget hele sangen. Voks-
ne kan også løbe om hjørner 
med en!

I Nyreforeningen har man inden for de sidste år rettet megen
opmærksomhed mod de pårørende til nyresyge. I flere af de 16 
kredse i Nyreforeningen er der etableret nye Pårørendegrupper.
I Omegnskredsen er Lis Fransen primus motor for en
Samværsgruppe bestående af både Pårørende og Nyresyge.

Lis Fransen.
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SAMVÆRSGRUPPEN I OMEGNSKREDSEN
Vi fejrer også fødselsdage 
og vi gør noget særligt ud af 
julemøderne. Vi pynter op 
og spiller ”stående banko” 
om de medbragte pakker.

Er der problemstillinger 
eller emner, der er gået 
igen i årenes løb?
-  Ja, Når man er nyresyg, er 
der nogen ting, der kan føl-
ge med, mere eller mindre. 
Man er måske ikke mere på 
samme omdrejningshøjde 
som sine venner, man bliver 
træt ”for hurtigt” Ja, man mi- 
ster nogen fra vennekredsen. 
Det gør ondt. I Samværsgrup- 
pen kan man få en snak med 
ligestillede, som kender pro-
blematikkerne, uden man be- 
høver at føle sig ”dum”.
- Nye nyresyge er tit usikre 
på deres nye situation, når 
de kommer til en komsam-
men i gruppen. Her oplever 
jeg den værdi, det er, at man, 
både som pårørende og ny-
resyg, kan få en snak med 
ligestillede og også tips til, 
hvordan hverdagen kan bli- 
ve bedre. Jeg har kunnet glæ- 
de mig over, at der altid er 
både pårørende og nyresyge, 
der er parate til at lytte og 
måske hjælpe med et godt 
råd. Så bliver de nye for- 
trøstningsfulde ved at finde 

Der er altid god stemning, når der er sommerfrokost.

ud af, at der stadig kan leves, 
og der er mange muligheder 
- og selvfølgelig begræns-
ninger. 

Pårørende kan have 
dårlig samvittighed
- Jeg har flere gange talt med 
pårørende, der har dårlig sam- 
vittighed over, at de ikke kø-
rer deres partnere til dialyse 
og hente dem igen, 3 gange 
om ugen. De kan ikke får det 
til at hænge sammen. Det 
er der ingen grund til at få 
dårlig samvittighed over det. 
Jeg taler med dem om, at de 
også skal huske, at passe på 
sig selv. Det må være vigti- 
gere, at de får noget tid selv 

og kan samle energi til at 
være noget for den nyresyge.

Når pårørende mister
- Jeg kan også fortælle, at 
der i gruppen er flere pårø-
rende, der har mistet deres 
nyresyge partner. De kom-
mer stadig i Samværsgrup-
pen, og er altid parate til at 
give deres erfaringer videre.  
 

Samværsgruppen og 
Lis Fransen har i alle de 

mange år vist, hvilken utro-
lig værdi de har været for 
Omegnskredsen, både ved 
at deltage i arrangementer 

og sætte deres viden og 
erfaring til rådighed.

LV.
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Dagsorden efter lovene.
På valg er i år:
Bestyrelsesmedlem Karin Runager, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Mai-Britt Olsen, modtager genvalg

DER ER PLADS I BESTYRELSEN TIL DIG
Har du har lyst til at komme i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde for 
medlemmerne – og dig selv? så stil op til bestyrelsen ved at sende et par 
ord til formanden eller kom til Taastrup Medborgerhus den 25. februar. 

Vi søger også en kasserer til at varetage kredsens penge.

Du er også velkommen til at være nogle af ”de frivillige hænder”, 
der hjælper til ved kredsens arrangementer i løbet af året.

HUSK
Af hensyn til kaffe og smørrebrød, skal du/ I sende tilmeldelse  

til Lis Videbæk på telefon 4075 2045 efter kl. 18 - eller på
mail, mai-britt.olsen@jubii.dk  eller adressen, Sydstjernen 9, 

2640 Hedehusene, senest 14. februar.

Vi ses d. 25. februar til Generalforsamlingen

Lørdag den 25. februar Kl. 13.00
i Taastrup Medborgerhus,

Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være kredsens formand 
skriftligt i hænde senest 
13. februar 2023. 

Regnskabet og beretningen
sendes ud til medlemmer, der
tilmelder sig generalforsamlingen.
Ønsker du regnskab og beretning
tilsendt, så kontakt bestyrelsen. 

Indkaldelse til generalforsamling
for Nyreforeningen

Københavns Omegnskreds
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1) Navn, adresse og fødselsår
2) Man skal have været medlem af Nyreforeningen Kbh. Omegnskreds mindst 1 år
3) Formålet, der ønskes opfyldt
4) Evt. oplysning om forhold, der efter egen mening har betydning for
 imødekommelse af ansøgningen
5) Evt. anbefaling fra behandlende læge.

E. M. POULSENS MINDELEGAT AF 1993

OMEGNSKREDSENS FERIELEGAT

DET ER FRIVILLIGT AT AFGIVE OPLYSNINGER VEDR. PUNKTERNE 4 OG 5

Dialysepatienter og nyretransplante-
rede kan søge dette legat. Der kan sø-
ges om støtte til: Rekreation i ind - og 
udland, ferie, samt deltagelse i idræts-
aktivitet.

Legatet, som er strengt personligt, 
kan søges til brug i 2023. 

Send et brev med en skriftlig ansøg-
ning og skriv din banks registrerings-
nummer og dit kontonummer, så hvis 
du kommer i betragtning, kan pengene 
overføres. Du kan også skrive en mail 
og sende den til formanden. Se side 2. 

Omegnskredsen har et ferielegat, som 
kan søges af dialysepatienter og trans-
planterede.

Send et brev med en skriftlig ansøg-
ning og skriv din banks registrerings-
nummer og dit kontonummer, så hvis 
du kommer i betragtning, kan pengene 
overføres. Du kan også skrive en mail 
og den sende til formanden. Se side 2. 

FOR BEGGE LEGATER GÆLDER DET, AT DER SKAL OPLYSES:

Liv med vilje
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Eftermiddagen startede med kaffe og æbleskiver.

Men utroligt, som en julebold kan trille.

Det flotte gevinstbord til de 6 spil Bingo.

Julen og december
stod på spring,

da der var Julestue for kredsens 
medlemmer og deres pårørende

Foto: Mai-Britt Olsen og Søren Videbæk
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Så var der andre,
der var med på den.

Som noget 
nyt i år, 
blev alle 
børn opfor-
dret til at 
komme med 
en tegning 
og deltage i 
konkurren-
cen om 3 
gavekort til 
Fætter BR. 
Alle tegnin-
gerne blev 
hængt op, 
så man rig-
tig kunne se 
dem.

Heldigvis havde Julemanden
gaver med til alle de søde børn.
Men det kan være overvældende.

Godt, mor hjælper!

Heldigvis råbte børn og 
voksne så højt på Jule-
manden, at han kom forbi 
Glostrup Bibliotek og
hyggede sig med dem.

Og sammen 
med Musik-
nissen blev 

der leget og 
sunget.
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MARTS
I marts måned afholder

Omegnskredsen

”EN AFTEN FOR
NYE MEDLEMMER”
Er du meldt ind i Nyreforenin-
gen mellem 2. januar 2022 og 

februar 2023? så vil du blive in-
viteret til at høre om, hvad tilbud 
foreningen har til dig, og hvad 

Omegnskredsen står for. 

Aftenen, der starter kl. 19 og 
varer et par timer, afholdes på 
Herlev Hospital. Du får et brev 

om tid og stedet. 

JUNI

Et af kredsens tilbagevendende 
arrangementer er

ÅRETS SKOVTUR
Den finder sted i juni måned, 

der forhåbentlig igen i år er med 
sol og varme. Datoen i år bliver   

søndag den 18. juni.

I næste blad står der, hvor turen 
går hen i år, hvor du kan stige 

på bussen og hvad tid. 

Sæt allerede nu X 
i din kalender!

OKTOBER

Liv med vilje
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Der er to emner i år. Det første er:
Blod, blodtryk og medicin og hvad kan man selv gøre?

Overlæge, ph.d. Sjællands Universitetshospital

i Roskilde, Lene Boesby,
tager emnet under behandling. Det andet emner bliver fremlagt

og forklaret af læge, ph.d.
Nicoline V. Krogstrup, Herlev Hospital:Blodtryksfald under dialysen!Det spørgsmål er blevet hørt

rigtig mange gange.Hvad er årsagen?Hvem får blodtryksfald?
Hvad kan man gøre ved det?

Tilmelding senest fredagden 30. september tilLis Videbæk,mobil 40752045, eller 
lv.flong@webspeed.dk Vi starter med et parstykker smørrebrød. 

ÅRETSTEMAAFTENTirsdag den 11. oktober
Kl. 18.15, afholdes der igen temaaften.

Aftenen finder sted i Tåstrup Kulturhus,
Poppel Alle 12,  2630 Taastrup.

Hvert år i oktober holder Omegnskredsen en

TEMAAFTEN
Der bliver taget emner op, der retter sig mod 
nyresyge og deres pårørende. Har du en 
ide til, hvad der kunne være interessant for 
nyresyge og deres pårørende, som vi kan – 
graver os ned i?? så skriv til bestyrelsen.

Vi inviterer eksperter på områder 
til at gøre os klogere. 

Temaaftenen sidste år
9

Der er to emner i år. Det første er:
Blod, blodtryk og medicin og hvad kan man selv gøre?

Overlæge, ph.d. Sjællands Universitetshospital

i Roskilde, Lene Boesby,
tager emnet under behandling. Det andet emner bliver fremlagt

og forklaret af læge, ph.d.
Nicoline V. Krogstrup, Herlev Hospital:Blodtryksfald under dialysen!Det spørgsmål er blevet hørt

rigtig mange gange.Hvad er årsagen?Hvem får blodtryksfald?
Hvad kan man gøre ved det?

Tilmelding senest fredagden 30. september tilLis Videbæk,mobil 40752045, eller 
lv.flong@webspeed.dk Vi starter med et parstykker smørrebrød. 

ÅRETSTEMAAFTENTirsdag den 11. oktober
Kl. 18.15, afholdes der igen temaaften.

Aftenen finder sted i Tåstrup Kulturhus,
Poppel Alle 12,  2630 Taastrup.
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Februar 
 7. Samværsgruppen kl. 18.30, Medborgerhuset Taastrup Hovedgade 71, Taastrup
25. Generalforsamling kl. 13.00, Medborgerhuset Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Marts
 7. Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
 ?. Møde for nye medlemmer i Omegnskredsen. Der bliver sendt brev ud med
  dato, tid og sted til medlemmer, der har meldt sig ind i 2022.
28. Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

Marts igen. igen.  NB: April mødet finder sted den 28. marts

Maj
2. Samværsgruppen kl. 18.30, Kulturhuset Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

mødes første tirsdag i hver måned i Kulturhuset,
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

Her kan man få en snak med ligestillede og få impulser
til et godt liv som nyrepatient.
Det starter kl. 18.30 med et par stykker smørrebrød og
der er hyggeligt samvær til ca. kl. 21.30.

Hvis du har lyst til at deltage, skal du ringe til Lis Fransen på tlf. 61 67 36 58
eller skrive en mail på: lfmosebuen@gmail.com Tilmelding 10 dage før mødet! 

Nyreforeningen Københavns Omegnskreds

Samværsgruppen

Her har du mulighed for hurtigt at se, hvad der sker i kred-
sen mellem de 4 Nyreposter, der sendes ud om året og 
blive tidligere informeret om kommende arrangementer.
Du har også mulighed for at følge diverse debatter og selv være den, der kommer med 
gode ideer, input til aktiviteter eller kommentarer til din behandling på hospitalet.
Kontakt: Facebook administrator Hanne Fleinert, mail: hfleinert@gmail.com

NYREFORENINGEN KØBENHAVNS
OMEGNSKREDS ER PÅ FACEBOOK

Aktiviteter
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Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseforandring,

men tilbagesendes med oplysning
om den nye adresse.

Kbh. Omegnskreds
Sydstjernen 9
2640 Hedehusene

Liv med vilje

Liv med vilje

Liv med vilje

SLÅ
KATTEN
AF
TØNDEN

Det er med
at holde tungen
lige i munden.


