
Beretning 2022 
 

2021 var året hvor vi begyndte at vågne op af vores dvale. Vi var meget betænkelige omkring det at 

holde arrangementer. Det blev til, at vi holdt vores julefrokost. Det var mere held end forstand, at vi 

gjorde det, lige inden den store bølge kom med Omikronvarianten. Det var en god eftermiddag. 

Hvor vi hyggede os, lige som vi plejer til vores julefrokost, med julemad, banko og musik. 

Nyrernes Dag var stadigvæk i Coronaens varetægt. Men da det blev tid til Foreningernes Dag i Es-

bjerg, og Organdonationsdagen, så mente vi at det var tid at finde strandflagene og vores rolls-ups 

frem. Vi fandt tingene frem og fik dem støvet af. Vejret var perfekt til Foreningernes Dag. Vi fandt 

vores plads og blev skældt ud. Så vi rykkede lidt til siden og fik en alletiders dag. Broen Shopping 

var så venlig at lade os stå i centeret til Organdonationsdagen. Vi fik den bedste plads, man kan fo-

restille sig i centeret. Lige ved den ene indgang. Så vi fik delt en masse donorkort ud og snakkede 

med rigtig mange.  

Vi har fået et par nye ansigter i bestyrelsen. Det går rigtig godt. Der bliver gået til opgaverne. Ros 

til bestyrelsen for den store arbejdsindsats. Jeg er selv kommet i Nyreforeningens forretningsudvalg 

som repræsentant for region Syddanmark. På den måde har Nyreforeningen Sydvestjylland fået lidt 

mere direkte indflydelse på Nyreforeningens arbejde.  

Det var med lidt spænding, om vi måtte komme på dialyse-afdelingen til jul. Men vi var velkomne. 

Det er så givende for os at komme på dialysen og være med til at sprede lidt juleglæde. Både når vi 

kommer med gløgg og æbleskiver, og lidt senere med julebanko. Vi føler os godt modtaget på afde-

lingen. Vi prøvede også noget nyt. Vi gik en tur med små gaver på sengeafdelingen og stak hovedet 

ind til nyrepatienterne og ønskede god jul, med en lille julegave og et smil. De smil vi fik igen, gør 

at det gør vi også til næste jul.  

2021 var året hvor vi skulle gøre os umage med at holde tungen lige i munden. Hvad kunne lade sig 

gøre i forhold til Corona, og hvad kunne ikke. Vi ville jo så gerne gøre alt mulig, men vi skal jo 

passe på vores medlemmer. På trods af det, har vi fået gennemført et arrangement og fået vist vores 

ansigt. Håber hermed at generalforsamlingen kan godkende vores indsats og denne beretning.  


