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Redaktion: 
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jannebsoerensen@hotmail.com  

 

 

 

 

Deadline for indlæg til næste nr.:   

20. januar 2023 

Formand 

Jette Thaarup                       Tlf. 22 81 46 78 

Bredgade 19A.1., 4400 Kalundborg 

jt@nyre.dk  

Næstformand 

Annelise Jensen                    Tlf. 60 14 17 43 

Solkrogen 7, 3390 Hundested 

alj.hundested@gmail.com  

 

 

 

 

Blekinge Boulevard 2 

2630 Taastrup 

Tlf. 43 52 42 52 

 
Socialrådgiver Jan Jensen 

Tlf. 50 93 59 50          jj@nyre.dk 

 
Nyreforeningens hjemmeside: www.nyre.dk 

facebook.com - Nyreforeningen 

 

Nordsjællandskredsens side: 

www.nyre.dk/nordsjælland 

 

facebook.com - Nyreforeningen Nordsjælland 

facebook.com - Hjemmedialyse patienter Hille-

rød og Herlev hospital 

facebook.com - Pårørende til nyresyge  

 

 

Har du fået ny adresse eller e-mail?  

Ønsker du dit kredsblad elektronisk? 

Så husk at give os besked, så vi kan sikre, 

at du får dit kredsblad!  

Send en e-mail til: pitroja@gmail.com.  

Kasserer  

Pia Trojahn                          Tlf. 30 22 34 63 

Ved Egedam 17,1,117, 3400 Hillerød 

pitroja@gmail.com   

Bestyrelsesmedlem 

Janne B. Sørensen                Tlf. 22 46 16 35 

Teglgårdsvej 623,3, th, 3050 Humlebæk 

jannebsoerensen@hotmail.com  

Bestyrelsesmedlem 

Lars Bloch                            Tlf. 51 56 45 19 

Askevangen 7, 3450 Allerød 
larsbloch@mail.dk   

Bestyrelsesmedlem 

Janni Bache                           Tlf. 40 61 03 87 
Ved Stampedammen 14, 2970 Hørsholm 
janni@cbache.dk  

Bestyrelsesmedlem 

Hans Erik Jensen                  Tlf. 30 47 25 13 

Solkrogen 7, 3390 Hundested 

Suppleant 

Inger Hansen                       Tlf. 50 11 39 31 

Rosenvang 15, 3250 Gilleleje 

rosenvang15@outlook.dk  

Suppleant 

Gert Rasmussen                    Tlf. 40 71 41 76 

Bredebovej 27, 3.tv., 2800 Kgs. Lyngby 

gert.rasmussen05@gmail.com 
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Nyt fra formanden 

Kære medlemmer 

Her sidder jeg en lun efterårsdag – den sidste i efterårsferien - med min 

altandør åben og lunende solstråler. Det vil nok vare noget, inden jeg kan 

det igen. For vores allesammens skyld håber jeg, at vi får en mild vinter, 

ikke mindst i lyset af stigende energipriser. 

Pt. tror jeg, at vi alle krydser fingre for, at vi i år står væsentligt bedre 

rustet til at tackle en evt. stigning i coronaen, som vi nu snart på fjerde år 

skal slås med. Hvis I ikke allerede er blevet vaccineret for 4. eller 5.gang, 

vil jeg gerne her opfordre jer til at ”snuppe vaccinen”.  

Siden sidst har Nyreforeningen afviklet en ferierejse til Mallorca, hvor vi her 

i kredsen var heldige at have en god håndfuld medlemmer blandt 

deltagerne. Det var dejligt med et afbræk fra hverdagen og komme ned og 

fange lidt ekstra varme og sol. Den næste rejse er i støbeskeen, og så snart 

planlægningen af dialyse er på plads, vil I høre mere om den! Jeg vil gerne 

her opfordre jer til at deltage, hvis I har lyst og mulighed. 

En anden opfordring herfra er, at I deltager i de arrangementer, vi 

planlægger i kredsen! Vi måtte desværre aflyse vores 

madlavningsarrangement i september, da der var alt for få tilmeldte. Næste 

arrangement er julefrokosten på Restaurant Kalvøen i Frederikssund den 

19. november. I kan stadig nå at tilmelde jer! 

Jeg vil også lige ”løfte sløret” for et par arrangementer efter nytår: Den 21. 

januar vil vi gerne se både patienter og pårørende i Frivilligcentret i Hillerød 

til et par timer med samværsgrupper, hvor vi vil dele os op, så bl.a. de 

pårørende får lejlighed til at drøfte udfordringer, frustrationer, sorger og 

glæder ved livet som pårørende med ligestillede. 

Den 25. februar holder vi vores årlige generalforsamling, denne gang i 

Hørsholm Golfklub. Hvis I har transportproblemer, er I velkomne til at 

kontakte en fra bestyrelsen; så finder vi en løsning. Til sidst vil jeg ønske jer 

alle en rigtig glædelig jul og et godt, lykkebringende nytår – selvfølgelig 

håber jeg at se mange af jer inden jul! 

Mange hilsener, på bestyrelsens vegne 

Jette, formand. 
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Vi spiser frokost kl. 13 og går kl. 14:30 videre til selve 

generalforsamlingen — dette af hensyn til patienter, der 

dialyserer lørdag. 

Tilmelding senest d. 5. februar 2023 

 til Janni Bache, 

på e-mail: janni@cbache.dk  

eller på tlf.: 40 61 03 87 

Forslag til til behandling på generalforsamlingen 

 modtages senest d. 5. februar.  
 

Skriv også gerne til formanden, Jette Thaarup, 

e-mail jt@nyre.dk, hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen.  

Vi mangler ”hænder”. 

 

På gensyn 

Bestyrelsen  

 

 

Lørdag d. 25. februar 2023, kl. 13 

Generalforsamlingen afholdes i år i 

Hørsholm Golfklub, 

Restaurant Lerbækgaard,  

Grønnegade 1, 2970 Hørsholm 
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Dagsorden 

ved generalforsamling 

Lørdag d. 25. februar 2023 

Kl. 14:30 

 

1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent.  

2. Valg af referent og stemmetæller.  

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til drøftelse og 

godkendelse.  

4. Fremlæggelse af regnskab for 2022. Regnskabet vil blive 

udleveret på mødet.  

5. Indkomne forslag. 

6. Kredsens fremtidige virke, herunder budget for 2023, som 

vil blive udleveret på mødet.  

7. Valg/genvalg: Jette Thaarup er på genvalg som formand, 

Lars Bloch og Hans Erik Jensen er på genvalg som 

bestyrelsesmedlemmer. Vores Kasserer Pia Trojahn har valgt 

at udtræde af bestyrelsen.                                            

8. Valg af suppleanter for 1 år: Inger Hansen og Gert 

Rasmussen. 

9. Eventuelt 
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Pårørende i Danmark 

”Pårørende i Danmark” er en interesseorganisation for pårørende på tværs 

af alle diagnoser. Oplysninger om foreningen kan findes på internettet på 

paaroer.dk. 

Foreningen afholder bl.a. hvert år en pårørendedag, selvfølgelig den 2.2., 

hvor pårørendes vilkår er temaet for en konference.   

I 2023 bliver det i Roskilde, hvor der sættes fokus på mænd, som er pårø-

rende. Danmarks mest indsigtsfulde mandeforsker Svend Aage Madsen 

holder oplæg, og der kommer masser af andre spændende folk. Er oplevel-

sen og udfordringerne som pårørende forskellige for mænd og kvinder? Er 

de tilbud, som findes i øjeblikket, relevante for mænd, eller skal ”pakken” 

justeres?  

Det bliver en dag, hvor man bliver klogere, kan danne netværk og hvor 

den uundværlige indsats, som pårørende gør hver eneste dag, bliver fejret. 

Medlemmer af ”Pårørende i Danmark” deltager gratis. 

- Lindy 

 

 

 

 

 

 

 

Banko! 

Så spilller vi igen banko i 

Dialysen på 

 Hillerød Hospital 

onsdage og tirsdage, 

 kl. 10:00 og kl. 16:00. 

- Annelise 
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Kom og udveksl tanker og 

erfaringer med andre, der også 

har nyresygdom tæt inde på livet, 

enten som nyresyg eller pårørende. 

 

 

 

 

 

Netværksmøde  

for nyresyge og pårørende 

Nordsjællandskredsen 

byder på frokost i 

forbindelse med mødet. 

Tilmelding til Jette på  

e-mail jt@nyre.dk  

eller tlf. 22 81 46 78 

senest d. 10. januar (af 

hensyn til bestilling af 

frokost). 

Lørdag d. 21. januar 2023, 

Kl. 11-14, 

Frivilligcenteret,  

Fredensvej 12C, Hillerød 
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Julefrokost 
på Restaurant Kalvø 

Vi ser frem til julefrokosten 

og håber at se mange af jer 

Lørdag d. 19. nov. 2022 

kl. 17.00  

Restaurant Kalvø 

Kalvøvej 20 

3600 Frederikssund 

Tilmelding senest d. 10. nov. til  

Pia Trojahn, pitroja@gmail.com 

el. tlf. 30 22 34 63. 

Pris medl. 100 kr.  

og 200 kr. ikke-medl., 

indbetales på regnr. 2253, 

kontonr. 6886 815 717 

Nordsjællandskredsen holder i år julefrokost på Restaurant Kalvø, 

Frederikssund, som ligger smukt med direkte udsigt til vand, havn 

og skov. 

Denne gang prøver vi med et senere tidspunkt, så de, der er i 

dialyse, bedre kan nå det.  
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En dejlig dag på Arresø 

På en solskinsdag (d. 20. aug. 2022) i sensommeren mødtes en lille flok på 

14 medlemmer for at sejle en dejlig tur på Danmarks største sø, Arresø.  

Med på turen var ud over kaptajnen en guide, som fortalte om søen, 

landskabet og det rige fugleliv ved søen. Vi så bl.a. en isfugl, traner og 

skarver, også kaldet ålekrager. 

Og musik må der til! Under sejlturen underholdt en harmonikaspiller, og vi 

sang gamle sømandsviser, alt imens vi nød en lille en til halsen — eller to! 

Og inden vi sejlede hjem, gik vi i land et sted og nød en dejlig frokost, 

medbragt af vores kasserer, Pia. 
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Den 13. december, kl. 10:00 vil der på Hillerød Hospitals 

dialyseafdelinger være Lucia-optog med elever fra 

 Maria Mørk Skole. 

Og som noget nyt kommer der den 13. og 14. december, fra 

kl. 16, en harmonikaspiller og underholder med julemusik. 
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Deltag i Nyreforeningens 

webinarer via Zoom 

Yderligere oplysninger og tilmelding 

 på https://nyre.dk/kalender/ 



15 

 

 

 

 

19. NOV Julefrokost på Restaurant Kalvø, Kalvøvej 20, Frederikssund, kl. 17. 

21. JAN Netværksmøde for nyresyge og pårørende, Frivilligcenteret Hillerød,  

  Fredensvej 12C, kl. 11-14, inkl. frokost. 

25. FEB Generalforsamling, Hørsholm Golfklub, Grønnegade 1, kl. 13, 

   inkl. frokost. 

Kalender 

Uvarslede strømafbrydelser 

Er man hjemmedialysepatient og har lige startet en behandling, er det 

stort ØV, hvis der kommer en pludselig strømafbrydelse. Og netop det har 

flere elforsyningsselskaber meldt ud, at de måske vil gøre for at spare 

energi i den kommende vinter. 

Dialysemaskinen har nødstrøm nok til, at man kan afslutte behandlingen, 

men elforsyningsselskaberne burde pålægges at varsle sådanne 

strømafbrydelser, så patienterne kan planlægge derefter. 

Problemet er også aktuelt for andre patientgrupper, og paraply-

organisationen Danske Patienter er derfor gået ind i sagen.   

- Lindy 
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Eftersendes ikke ved vedvarende             

           adresseforandring 

men tilbagesendes med oplysning  

        om den nye adresse 

Kreds Nordsjælland 

Ved Egedam 17, 1. 117 

3400 Hillerød 

 

 

 

 

 

 

 

Vinhandler v/Martin Lønvig                   
Kirkegade 9 
3300 Frederiksværk                                

Tlf. 31 41 82 18 

E-mail halsnaes@skjold-burne.dk 

www.skjoldburne.dk  


