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Formandens klumme. 
 

Efter en god lang sommer med dejligt tørt og varmt vejr til glæde for os, der ikke er 
afhængig af landbrug, men kun har en have, der måske nok har været lidt tør, så er 
vi gået ind i den første efterårsmåned. De forskellige aktiviteter er begyndt at 
nærme sig og vi har i kredsen haft de første møder i bestyrelsen. 
Desværre mistede vi i foråret vores kasser Jens – Ejnar Mikkelsen, der efter længere 
tids sygdom sov stille ind. (se nekrologen andet sted i bladet). Han hustru Birgitte 
Mikkelsen indvilgede i, at lade sig konstituere i stedet. 
Vi har som sædvanlig været værter ved forskellige arrangementer på 
dialyseafdelingen, hvor vi har sponsoreret kage til kaffen til patienterne. Vi har 
forsøgt at få lov til servere et eller andet i ambulatoriet, men grundet frygten for 
coronasmitte, så må vi ikke stille noget, som de besøgende selv må tage, og 
bestyrelsen må heller ikke selv servere det for de besøgende. 
I andre kredse har de problemer med transport af patienter til dialysen. Der pågår 
også undersøgelse af, hvor godt den mad er, der bliver serveret til patienterne efter 
dialysebehandlingen. 
Jeg har i vores kreds ikke fået henvendelse om, der er problemer med kørsel eller 
med maden. Skulle nogen have problemer med nogen af de dele eller med andet, så 
kontakt mig på telefon 20 87 94 41 eller på mail: svap@eyesee.dk. 
  

Svend Aage Pedersen 
   Formand.   

Ansvarshavende redaktør 
 

 

 

 

Midt-Nyren på mail? 

Hvis I ønsker at få tilsendt Midt-nyren på mail som én pdf fil, så send 
jeres e-mailadresse til mig på følgende E-mail: svap@eyesee.dk 
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Mindeord Jens – Ejnar Mikkelsen. 

 
  

 
                   
 
Den 26. marts 2022, fik vi den triste meddelelse, at vores mangeårige kasserer i 
Nyreforeningen Kreds Midtjylland, efter længere tids sygdom var sovet stille ind. 
Han blev 64 år. 

Jens – Ejnar fik som 12 – årig ved en urinprøve i skolen konstateret dårlig 
nyrefunktion og var fra februar 1984 og igen fra maj 1993 til november 1997 i 
dialyse. Han fik sin første nyre den 16. april 1984. Den holdt i næsten 9 år, hvorefter 
han fik nyre nummer to den 12. november 1997. De seneste år blev Jens – Ejnar 
desværre ramt af flere sygdomme og til sidst kunne kroppen ikke mere. 

Jens - Ejnar har været vores kasserer siden 2003. Det var dengang al regnskab blev 
indført i en kassebog, hvor Jens Ejnar med sin sirlige håndskrift og pertentlighed 
gjorde rede for kredsens indtægter og udgifter. 

Nyreforeningen betød meget for Jens – Ejnar. Han gjorde et stort stykke arbejde for 
kredsen. Jens – Ejnar havde en god hukommelse som kom mange nye 
bestyrelsesmedlemmer til gode. 

Jens - Ejnar var i perioder også med til at arrangere sommerudflugter samt 
planlægning af familieweekend i 2010 og 2015, ligesom han i en årrække var 
lotterikoordinator. 

Jens - Ejnar var festlig at v ære sammen med, hvilket flere bestyrelsesmedlemmer 
har stiftet bekendtskab med. Men man kunne også tale med Jens – Ejnar om dybere 
ting. Jens Ejnar har altid sagt, at han blev en sommerfugl, når man døde. Så hvem 
ved, næste gang, der sidder en sommer fugl på din skulder, er det måske Jens – 
Ejnar. 

Ære være hans minde 
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Farmor, hvad er dialyse? 

Da min mand begyndte med dialyse, blev der selvfølgelig talt meget om det, og som 
så tit, desværre hen over hovedet på børnene, indtil mit barnebarn på 5 år spurgte: 
”Farmor, hvad er dialyse?”.  Ja, hvad er dialyse, og hvordan forklarer man det? 

Den gang måtte nærmeste pårørende komme på besøg i dialysen, hvilket kom 
mange pårørende til gode, da vi havde mulighed for at tale sammen. For vores 
vedkommende blev det til et mangeårigt venskab med en anden dialysepatient og 
hans kone. 

Jeg kan huske en ældre kvinde fra Mors, som havde en datter, der boede i Silkeborg. 
De mødtes af og til i dialysen. 

Man gjorde på afdelingen et stort stykke arbejde for at dialysen skulle foregå i 
hyggelige omgivelser og så også gene børn komme på besøg for at afdramatisere 
netop ordet dialyse. 

Så vi aftalte med min mands primærsygeplejerske, at næste gang mit barnebarn 
kom på besøg, kunne han komme ind i dialysen, hvis han ville. Som sagt så gjort. 
Efter at min mand var blevet koblet til dialysemaskinen kom en sød sygeplejerske ud 
og spurgte mit barnebarn: ”Vil du med ind og se en ”robotter”?”. 

Da mit barnebarn havde stillet nogle spørgsmål (helt andre end jeg havde forestillet 
mig) og sygeplejersken havde givet korte svar, gad han ikke blive der længere. Vi 
talte ikke meget dialyse på hjemvejen. Han var mere interesseret i, hvilke spil vi 
skulle spille, når vi kom hjem. 

Men vi fik senere at vide, hvordan han næste dag havde underholdt hele stuen i 
børnehaven med at fortælle om den ”robotter”, der havde vaske farfars blod. 

Jeg har senere spurgt mit barnebarn, om han kunne huske, hvad han følte og tænkte 
dengang. Ja, han havde været meget fascineret af den ”robotter” der lyste rød og 
grøn og sagde mærkelige lyde. 

Ritha Almind 
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Nyreforeningen Kreds Viborgs sommerudflugt 

Kredsens sommerudflugt gik i år til Thy Nationalpark. Det var en guidet rundtur med 
bus. 

Der var opsamling i Viborg og skive. Derfra kørte vi mod Vildsund Færgekro, hvor vi 
sad i eb hyggelig sal med god plads. Menuen bestod af suppe, steg og is – nej, 
suppen sprang vi over -. Vi fik gammeldags oksesteg med hvad der tilhører, en 
oksesteg, som jeg tror, vil blive talt om længe. Den var så mør, at den næsten 
smeltede på tungen, rigtig waldorfsalat og en sovs som vi jyder kan li’ den og til 
dessert 4 eller 5 farvestrålende islagkager. 

Her stod guiden på. Turen gik langs Limfjorden over Skyum, forbi Vestervig Kirke og 
ud på Agger Tange, videre mod Lodbjerg Fyr, hvor vi fik serveret kaffe og 
hjemmebagt kage, som arrangørerne havde med hjemme fra. Videre mod Stenbjerg, 
Vorupør, Klitmøller, Vester Vandet og retur mod Vildsund Færgekro, hvor guiden og 
nogle af deltagerne stod af, hvorefter turen gik af hovedvejen hjem mod Skive og 
Viborg. 

Guiden fortalte meget om naturen, de mange vindmøller og de mange gravhøje, der 
er i Thy. Historien om Liden Kirsten, der er begravet ved Vestervig Kirke. Om gamle 
slægtsgårde og mange årstal, som kun få kan huske, men som de fleste af os 
alligevel synes hører med for at vi kan forstå historien. En god guide, der fortalte og 
ikke bare lirede af efter en bog. 

Guiden fortalte også, at den bedste årstid at besøge Thy Nationalpark var her i 
august og september, når lyngen blomstrer, og det må man give ham ret i. 

Sådan en solskinsdag, som vi var så heldige med, og kunne sidde i en bus lidt højt og 
skue ud over et pragtfuldt farvetæppe af lilla lyngpletter mellem strand – hedejord 
og lavt grønt og gråt beplantning, var en fornøjelse. 

Det var skønt at være sammen med så mange glade mennesker og jeg håber andre 
også vil unde sig selv den glæde at tage med på disse udflugter. 

En stor tak til arrangørerne 

Ritha Almind 
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Foredrag med transplantationssygeplejerske Pia Lauenborg 
fra Universitetshospitalet Skejby 

 

Lørdag d. 22.10.2022. 

Mødested: Sognegården, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg. 

Tid: kl. 13,00 

Gratis for medlemmer, alle andre kr. 75,00. 

Kom og hør om mulighederne ved transplantation. Her vil blive rig mulighed 
for at høre om ventelister, statistik og stille spørgsmål omkring transplantation 
mm. 

 

Sidste tilmelding d. 15.10.2022 til Svend Aage Pedersen, 20 87 94 41 
svap@eyesee.dk eller Tom Meyer Pedersen, 24 45 68 67 
slottet.pedersen@outlook.dk af hensyn til bestilling af kaffe og kage. 
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Indbydelse til Julehygge 2022 
Traditionen tro indbyder Nyreforeningen Kreds Midtjylland, foreningens 
medlemmer, og deres pårørende og venner til julehygge på Mønsted Kro. 
Vi mødes til en god julemiddag bestående af flæskesteg, brune og hvide kartofler 
med sovs og rødkål, samt alt hvad der ellers dertil hører. 

Ris á l’amande med mandelgaver. 

Drikkevarer er for egen regning. 

Kaffe/the med lagkage og småkager. 

HUSK at bestille minus sukker, hvis det er påkrævet.  

Bankospil (4 ænder samt andet godt): 

Pris: 1 bankoplade: kr. 10,00 

 3 bankoplader: kr. 25,00 

Amerikansk Lotteri: pris pr. lod kr. 2,00 

En gættekonkurrence for voksne og en gættekonkurrence for børn. 

Vi vil gerne opfordre alle til at medbringe en gave til en værdi af ca. kr. 35,00. 

Hvornår: Lørdag den 19. november 2022 

Hvor: Mønsted Kro, Holstebrovej 205, 8800 Viborg 

Tidspunkt: Kl. 11.45 

Pris: Medlemmer af Nyreforeningen: gratis 

 Ikke-medlemmer: kr. 320,00 (det samme som et års medlemskab) 

 Børn u/16 år iflg. med voksne: gratis 

Tilmelding: Senest den 11. november 2022 til: 

Preben Elkjær Knudsen mobil: 25 84 44 50 eller mail: 
PrebenKnudsen@dukamail.dk 

Birgitte Mikkelsen  mobil: 28 90 95 72 eller mail:
 b.mikkelsen@fiberpost.dk 

 

 

GLÆDELIG JUL ALLE SAMMEN 
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Uden kasserer i 3 måneder. 

Konstitueret Kasserer.  

Da vi desværre mistede vores kasserer, måtte 
bestyrelsen tage stilling til, hvad vi så måtte gøre? 

I vedtægterne står der, at det er generalforsamlingen, 
der vælger foreningens kasserer. 

Da der endnu er et stykke tid til næste 
generalforsamling, valgte bestyrelsen, i lighed med 

tidligere, at konstituere Birgitte Mikkelsen som 
kasserer. Birgitte har i flere år været 1. suppleant til 

bestyrelsen. Til den kommende generalforsamling skal 
der således vælges en ny kasserer. 

Transport problemer. 

I visse dele af Region Midtjylland oplever man ret store problemer med 
transport af dialysepatienter til sygehusenes dialyseafdelinger. Enten er 
der for lang ventetid eller også er der problemer med at få bevilget 
transport. Det er vores fornemmelse, at det er kørselskontoret, der skaber 
problemerne. Eksempelvis fastholde man, at kørslen skal foregå fra 
patientens bopæl. Hvis en patient af én eller anden grund må tage ophold 
på en anden adresse, kan der ikke bevilges kørsel herfra. Heller ikke, hvis 
pågældende adresse ligger tættere på dialyseafdelingen. I Kreds 
Midtjylland, har vi ikke modtaget klager over transporten. Men skulle der 
være eller opstå problemer så kontakt mig venligst på tlf. 20 87 94 41. 

Svend Aage Pedersen, fmd. 
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3 måneder uden kasserer 

Bestyrelsen beklager meget, at der siden vores valgte kasserer døde, har været 
problemer med betaling af regninger og betaling af ferie legater. 

Det er sådan, at når en person afgår ved døden, bliver alle vedkommendes konti 
lukket ned. Det betød, at foreningen ikke kunne betale vore kreditorer deres 
tilgodehavender, ligesom det betød, at modtagere af ferielegater ikke kunne få 
udbetalt det godkendte legatbeløb. 

Bestyrelsen kontaktede hurtigst muligt vores bank, Nordea Viborg, for at få sagen 
bragt i orden. Ved besøget fik vi udleveret en ufuldstændig liste over, hvilke 
dokumenter banken skulle have.  Dokumenterne var klar i løbet af kort tid. I løbet af 
5- 6 uger ville sagen være bragt i orden, lovede bankassistenten. Men så skete der 
ikke noget i en længere periode. Banken blev kontaktet for en forklaring. Travlhed 
blev det oplyst. Der manglede kun en telefonopringning, blev der sagt.  

Nu viste det sig, at der var flere papirer, der skulle til. Første efter et par måneder, 
var banken klar til at sende sagen videre i systemet. Herefter gik der ca. 3 uger inden 
der kom dokumenter til underskrivelse og det endda på alm. mail. 

Hvorfor skulle banken bruge et par måneder for at klare en for os enkelt handling, 
som må være prøvet før? Er det fordi vi er en lille forening, som de stort set er 
ligeglade med, eller er det bare smøl? Vi har dog så mange penge, at vi har måttet 
betale negative renter. 

 

Landsforeningen 
 

Socialrådgiver: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50. E-mail: jj@nyreforeningen.dk 
   
Donorudvalget: fmd. Karin Riis-Jørgensen, tlf. 440 30 98 16. E-mail: karin@karinriis.eu 

Pårørendeudvalget: Fmd. Karen Marie Riise, tlf. 21620891, E-mail: k msriise@hotmail.com 

Patientudvalget: Fmd Jesper Baand Villadsen, tlf. 53 62 14 02, E-mail: jbv@live.dk 

Forretningsudvalget: fmd. Malene Deele, tlf. 43 14 13 11, E-mail: md@nyre.dk 
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Indkaldelse til generalforsamling. 
 

Kreds Midtjylland indkalder til ordinær generalforsamling: 
 
Dato: Lørdag den 25. februar 
Tid: klokken 11.45. 
Sted: KulturCenter Skive, Skyttevej 12 -14, 7800 Skive. 
Tilmelding: Tilmelding til spisning senest den 15. februar til fmd. Svend Aage 

Pedersen, E-mail: svap@eyesee.dk eller tlf. 20879441. 
 Deltagelse i spisning er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer skal 

betale 320 kr., svarende til et årsabonnement. Kun medlemmer af 
Nyreforeningen Kreds Midtjylland har stemmeret til 
generalforsamlingen. 
Efter Generalforsamlingen fortæller formand for landsforeningen 
Malene Deele og direktør for landsforeningen Michel Buksti om 
arbejdet i landsorganisation. 
 
Dagsorden til generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af årets bidrag til Landsforeningen/Forskningsfonden 
5. Indkommende forslag 
6. Kredsens fremtidige virke, herunder budget for det kommende år. 
7. Valg: 

a) Valg af formand for 2 år (lige år) 
b) Valg af kasserer for 2 år (ulige år) 
c) Valg af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer (halvdelen i lige 

år og halvdelen i ulige år) 
d) Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 
e) Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år 
f) Evt.  
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Kredsbestyrelsen Kreds Midtjylland 
Svend Aage Pedersen  
Formand, HB-medlem            
Højbjerg Møllevej 77   
8840 Rødkærsbro   
Tlf.  20 87 94 41   
E-mail: Svap@eyesee.dk  

Jonna Nielsen, HB medlem 
Næstformand, HB-medlem  
Lynderupvej 115 
8838 Skals 
Tlf. 27 51 10 20 
E-mail: 
flemming@design-frisør.dk 

Birgitte Mikkelsen   
Konstitueret kasserer        
Avnbøgen 11,  
8620 Kjellerup  
Tlf. 28 90 95 72   
E-mail: 
b.mikkelsen@fiberpost.dk  
 

Ejvind Sørensen, 
Bestyrelsesmedlem, 
Kasserer, Viborg Kreds Fond, 
Fristrup Nørremark 4, 
Fristrup, 9500 Hobro 
Tlf. 98 54 69/ 40 71 97 83 
E-mail 
Ejv.asta@skylinemail.dk 

Preben Solberg Balle, 
Bestyrelsesmedlem, 
Kildebakken 4, 
Løvskal, 
8850 Bjerrirngbro, 
Tlf. 22 14 42 54, 
E-mail: 
ballepreben@gmail.com 

Tom Meyer Pedersen, 
Bestyrelsesmedlem, 
Norupvej 9, Vammen 
8830 Tjele,  
Tlf. 24 45 68 67 
E-mail 
slottet.pedersen@outlook.dk 
 

Preben Elkjær Knudsen,   
Bestyrelsesmedlem, 
Patientstøtte  
Houlkjærvej 2, st. th. 
8800 Viborg  
Tlf. 25 84 44 50   
E-mail: 
Prebenknudsen@dukamail.dk 
    

John Poulsen 
1. suppleant 
 Borgergade 2E, 
8831 Løgstrup                                                                             
Tlf. 40 61 99 18 
E-mail:jpo@fibermail.dk 
 

 
                                    

 

Vigtige telefonnumre. 

                                                       Dialysen:         78 44 77 20 
                                                       Sengeafsnit:    78 44 77 10 
                                                       Ambulatoriet: 78 44 76 10 
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 Legater til medlemmer: 

Nyreforeningen Viborg Kreds Fond: 
Viborg Kreds Fond kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen i Viborg 
Kreds Midtjylland, bosiddende i det gamle Viborg Amt. bl. andet til ferier samt anden 
økonomisk støtte. 
 

Formand Esben L. Nielsen 
Spangsbjerg Allé 8, 8800 Viborg 

Tlf. 27 12 95 78 
E-mail: esbenlasse@gmail.com 

 
Nyreforeningen kreds Midtjylland Ferielegat 

Viborg Kreds Ferielegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds 
Midtjylland, bosiddende uden for det gamle Viborg Amt. 
Størrelsen på legatportionerne fra Kreds Midtjyllands Ferielegats størrelse fastsættes 
hvert år af kredsbestyrelsen. 
 
 

Ansøgninger sendes til: 
Fungerende kasserer Birgitte Mikkelsen, 

Avnbøgen 11, 
8620 Kjellerup 
Tlf: 28 90 95 72 

E-mail: b.mikkelsen@fiberpost.dk 
 

For begge ansøgninger gælder, at man skal have været medlem af Nyreforeningen i et 
år. 
Ansøgningsfristen er for begge legater er den 31. maj 2022. 
Ansøgningsformular kan hentes på Nyreforeningens hjemmeside. Eller kontakt Esben 
Nielsen eller Jens-Ejnar Mikkelsen 
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Glimt fra Kredsens udflugt 
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                                       E-mail: jj@nyre.dk                     cs@nyre.dk 

 

                                                                                              Rejsekoordinator 
                                     Michael Buksti                                                          Jette Thaarup 

          Direktør                                                  Nyreforeningens rejser  
                   Tlf. 4090 2948                                      Hjælp til rejser i udlandet 
                   Mail: mb@nyre.dk                          Rådgivning om dialyse i udlandet                         

                                                                        jettethaarup@gmail.com                                 
                                                              Træffetid mandag – torsdag 16.00-1900                                                                                            

                                                                      .  
                                                          

 

                                                                                      
  Birthe Nielsen                                                                 Elisabeth Ettrup 
  Telefon: 50 93 59 41                                    Mobil: 27 62 67 2 
E-mail: dialyse@nyre.dk                                       E-mail: fanoe@nyre.dk 
Dialyse klinik i Skallerup                                      Dialyseklinik på Fanø 
Udlejning af feriehuse i Skallerup          Daglig drift af klinikken 
 

                                                                             
Cille Kvartmann                   Jan Jensen 
Telefon 50 93 59 48             Telefon 50 93 59 50 
Mail: ck@nyre.dk             Mail: jj@nyre.dk 
Medlemskoordinator              Socialrådgiver 
 
 

 
Michael Buksti                      Jette Thaarup 
Direktør                Rejsekoordinator 
Tlf. 40 90 29 48              Telefon  22 81 46 78 
Mail: mb@nyre.dk              mail: jt@nyre.dk 
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  Til havevandring og eftermiddags kaffe hos. 
Den 21. maj havde Ritha Almind inviteret til hyggeligt samvær i sin have og på terrassen. Efter 

havevandringen sluttede vi af med et ”næsten” Sønderjysk kaffebord”. Tak for en hyggelig 
eftermiddag. 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospitalsmad 

Landsforeningens patientudvalg arbejder for 
tiden med en analyse af den mad 

dialysepatienterne får på dialyseafdelingerne 
rundt om i landet. PÅ nogle hospitaler klages 

der over en for dårlig mad til patienterne 
efter endt dialyse. Dette synes dog ikke at 

være tilfældet på dialyseafdelingen i Viborg. 
Ikke så vidt kredsbestyrelsen har hørt om. 
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Skallerup Klit. 
Huset I Skallerup Klit i Nordjylland  Booking: bestilling gennem Birthe Nielsen  
er fra 1999 og er 80 kvm stort.  På mail: dialyse@nyreforeningen.dk eller  
Det indeholder vaskemaskine, tørretumbler  tlf. 5093 5941. 
opvaskemaskine, TV og internet.  Pris mellem 2100 kr. og 3500 kr. 
Der er i alt 6 sovepladser; et værelsemed 2 enkelt Fanø Dialyse: Elisabeth Ettrup.  
Senge, et værelse med køjesenge og et  Tlf27 62 67 28 
værelse med dobbelt senge.  
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