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Hverdagsglæder, frit valg
og brevkasse

at COPA{okalforening

Af: Flemming Lejbølle
NYT FRA LANDSFORMANDEN

Hverdagsglæder
er sommeren over os, og det er tid til
at hente vitaminer til den mørke tid. Jeg
henter dem ved at gå ind i mit drivhus
Så

eller slå græsplænen, ved at le-ee med
mine børnebørn eller snakke i telefon
med min søn. Jeg henter dem ved at
begive mig ud og opleve be-givenheder
sammen med andre, se andre steder eller
snakke med andre mennesker end dem
jeg ser til hverdag. De små hverdagsglæder gælder det blot om at opdage, de
nye impulser fra andre gælder det om at
opsøge. Det er vigtigt, at vi bliver gode

Brevkasse

andre giver en helt anden oplevelse af at
leve end en aften i selskab med TV.

En del medlemmer har udtrykt ønske om,
at Copa-bladet havde en brevkasse. Det

har været drøftet i både forretningsudvalget o,e hovedbestyrelse og med

Medlemskab af en lokalforening

Kræftens Bekæmpelse, og vi vil nu gøre

Efter at have fået henvendelse fra et medIem har forretningsudvalget droftet muligheden af at r'ære medlem af en anden
lokalforening end den. man er bosiddende
i. Man har vedtaget at dette kan lade sig
gøre. Man skal i givet fald meddele sekretariatet det inden 1. december o-e vil så
fra 1. januar det efterfølgende år være fuld-

feriearrangement i

gyldigt medlem af den ønskede lokal-

Ry er et tilbud om det sidste, og jeg
glæder mig til seks dage med oplevelser
for alle sanser sammen med 60 andre,
som også har lyst til at holde ferie
sammen. Det er vigtigt at komme ud,
fordi det betyder glæde ved at komme
hjem, og fordi det betyder et forråd af
oplevelser, som man kan tære på. At se
og føle naturen og snakke rigtigt med

forening, d.v.s. have stemmeret og være
valgbar. Det betyder naturligvis også, at
kontingentet vil tilgå den lokalforening,

til begge dele. Vort

Midt i Livet
Weekend

man nu er medlem af.

Det skal pointeres, at man naturligvis
altid er velkommen til at deltage i medlemsmøder uden for ens eget amt, det for-

udsætter ikke, at man flytter sit medlemskab.

TILMELDING

Midt

i

forsoget.

Det vil foregå på den måde, at man
indsender sit bidrag til COPA's sekretariat
mærket "brevkasse". Folk fra Kræftens
Bekæmpelse vil stille deres viden til rådighed o_u bidrage med besvarelser, og er

der sporgsmål vedrorende stomi,

vil

Livet weekend; Hotet Vedersø Ktit

5. - 7, september 1997
OBS: Forlænget tilmeldingsfrist - nu senest 18. august
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Vi ønsker

dobbeltværelse

Plus opredning til...........banlbøm
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OBS: Betaling først efter du har modtaget en opkrævning fra COPA.
Sendes i lukket kuvert til: COPA, sekretariatet, Odinsvej 5, 4100 Ringsted.
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en

stomisl'geplejerske være behjælpelig.
Det skal nu komme an på en prøve, om
der er behov for en brevkasse, og om den
kan r'ære med til at formidle viden til
læserne. Ofte tror vi. at vort eget problem
er enestående. men i virkeligheden er det
måske aktuelt for mange andre. Måske
kan dine spørgsmål være det, der giver
anledning til at svare på noget, som er et
problem for mange andre, så kom bare
frit frem.

@
Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede
samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomilreseryoir.

Stomiforeningen COPA
Sekretariatsleder; Britta Mogensen
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Tlf.:57 67 35 25 Fax:: 57 67 35 15
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onsdag: 16.00 - 18.00.
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- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, COPA.
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Åbent første onsdag i hver måned
mellem kl. 13.30 - 15.30.
Sted:
Strandboulevarden 55,2 1 00 Kbh.ø.
Tlf.: 35 25 77 00.
(Aftale om tid til en samtale mellem
k1.09.00 - 16.00).

21

dage før udgivelsen. Dvs. materiale
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Nærmere oplysninger: Sekretariatet.
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Helsingør:
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!rrigation af colon hos colostomiopererede
Af: L. Belloni, stomiplejecentret og I. Bonaglia, alm. kirurgisk afdeling, Azienda Institute Hospital, Cremona, Italien

FOKUS på IRRIGATION
EUROSTOMA, nummer 18 (1997) s. 10-1

1

mekaniske faktorer (peristaltik og colons
længde), der kan føre til diarr6 eller forstoppelse.

Til trods for en kraftig forbedring i kvaliteten af stomiprodukter, er kontrol over
tarmfunktionen en kilde til meget stor
bekymring hos alle, der beskæftiger sig
med stomiopererede, herunder kirurger,
stomisygeplejersker og fabrikanter af
stomiprodukter. Irrigation af colon kan

Fæces' endelige udseende påvirkes af,
hvor hurtigt den passerer gennem colon
sigmoideum, og det er derfor forklaringen
på, hvorfor der kun kan opnås fuldstændig
effektiv irrigation ved sigmoideostomier,
der bibeholder colon i sin helhed og dens

naturlige passage.

være en løsning på problemet med mang-

lende kontrol.
Proceduren giver velbefindende og sik-

kerhed for de stomiopererede og letter
deres sociale reintegration betydeligt og
forbedrer derved deres livskvalitet. Irrigation af colon er på ingen måde en ny
metode. Lochart Mummery anbefalede
allerede brugen heraf i 1927. Den blev
alligevel kun en begrænset succes på
grund af de vanskeligheder og risici, der
var forbundet hermed, navnlig tarmperforering.
Det er i dag en opdateret og sikker teknik, der er vundet frem i de sidste 15 til
20 år med stor succes, først i de engelsktalende lande og derefter i resten af Europa.

Rationale
Irrigation betyder, at colon udtømmes ved
hjælp af vand, som føres ind i stomien.
Tarmafgangen standses således i24 eller
helt op til 48 timer, den tid, der går før
colon fyldes. I denne periode reduceres

flatulens, og de stomiopererede kan
benytte en lille pose, hvilket er meget mere
bekvemt for nogle.

Virkemekanismen bygger på tyktarmens normale fysiologi, hvor flydende stof

fra ileum dehydreres ved absorption af
vand og mineralsalte (natrium og kalium)
i den ascenderende colon og derpå omdan-

nes

til

fast fæces, der kun indeholder

affaldsprodukter uden ernæringsmæssig
værdi.
Bakteriefloraen spiller en vigtig rolle for
disse forandringer og for udviklingen af

tarmluft.

I

gennemsnit mener man, at det tager
fæces 2-3 dage at passere gennem colon,

men dette kan variere afhængig af de
Copa
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Teknik
Irrigation er nu om dage blevet nemmere
takket være særligt fremstillede produkter.
De består af et sæt, der normalt omfatter
en vandbeholder, en kegleformet spids,
der indføres i stomien og en slange. Med
spidsen undgår man den risiko for perforering, som man tidligere så, når man
benyttede en sonde.
For at få fastslået colons retning skal
patienten udføre en explorering af stomien for at gøre håndteringen nemmere,
før spidsen indføres.
Der benyttes almindeligt vand fra hanen, helst lunkent vand mellem 36-370C.
Der indføres ca. I50 ml vand. Denne fase

kontrollen med tarmfunktionen.
Der er også den fordel, at man kan benytte miniposer, minicap's og i bedste fald

et simpelt beskyttende plaster. Denne
ændring skaber betydelige forbedringer i
de stomiopereredes velbefindende og
sikkerhed, navnlig hvis de stadig deltager

i

sports- og seksuelle aktiviteter. Metodeme er ligeledes en fordel rent økonomisk, da patienten kun behøver at anvende
en mini-pose hver 24. - 48. time.
Man bør dog ikke ignorere ulemperne,
hvoraf nogle er fysiske som f.eks. mavesmerter, kvalme og ubehag under irriga-

tionen. Undertiden er irrigation ikke effektivt fra den allerførste dag eller selv
efter 24 timer, i hvilket tilfælde der benyttes en standard samlepose på grund af
flatulens og tarmafgang.
Dette optræder hovedsagelig hos patienter med meget uregelmæssig afføring, hos

patienter der udfører teknikken dårligt
eller hvor en lang colon sigmoideum slynge ligger før stomien. Nogle løser dette
problem ved at irrigere hver dag.

Sommetider hæmmes proceduren af
patientens alder, tremor eller en stomikomplikation. Efter vores erfaring synes

tager ca. 10-15 minutter. Der bør kun
benyttes et moderat tryk, beholderen
holdes lige over hovedniveau, og strØm-

de langsigtede ulemper (hydroelektrolytiske lidelser, bakteriefloraens forsvin-

men bør kunne justeres.

dede.

Afgangen af tarmindholdet og restvandet gennem drænet tager mellem 30-45
minutter. Irrigation af colon kan udføres
på ethvert tidspunkt af dagen, men det
bedste tidspunkt synes at være om morgenen på grund af mavetarmrefleksen
efter morgenmaden. Irrigation udføres i
gennemsnit hver 48. time.
Det er muligt at nedsætte deiæ til 24
timer, men det kan ikke tilrådes, i det
mindste ikke regelmæssigt. I visse tilfælde
kan det måske kun udføres hver tredie
dag, og til tider kun lejlighedsvis under

Andre problemer er af social art som
f.eks. den tid, der skal afsættes hver anden
dag, eller behovet for at indrette familielivet, så badeværelset kan være ledigt den

visse omstændigheder. Størst succes opnås

ved at udføre irrigationen regelmæssigt
på faste tidspunkter.

Resultater
De opnåede resultater er som regel særdeles gode, og der er mange fordele ved
denne procedure. Den største fordel er

den), som nogle frygter, at være ubegrun-

nødvendige tid (ca. I time). Det er ofte
en belastning for de stomiopererede at
foretage irrigation uden for hjemmet,
navnlig når de rejser, og på de tidspunkter,
hvor deres job ikke passer til at de kan
afsætte et regelmæssigt tidspunkt til at
udføre irrigationen.
Disse ulemper kan medføre, at patienten

afviser metoden eller ønsker at vende
tilbage til de traditionelle stomiposer. De
moderne materialer betyder, at irrigation
ikke længere medfører alvorlige komplikationer som f.eks. perforering, der
faktisk kun kan lade sig gøre efter alt for
højt tryk i colon, der heldigvis manifesterer sig ved skarpe smerter, der advarer
(fortsøttes på side 6)
om risikoen.
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Hvod er tyndt og uden /rge
I l4 århundred hor bevist ot
novnet er STOMAHESIVE.

STOfrlAHESIVE
Hudens veJvære gennem

sesplade til stomiopererede

25 årl

Lodtrækning
I anledning af STOMAHESIVE's 25 års
jubilæum trækker vi lod om 10 dejlige
sommergaver. Udfyld venligst kuponen

11972 blev den første hudbeskyttel-

STOMAHESIVE markedsført af ConvaTec. Stomahesivematerialet blev
hurtigt udbredt over hele verden og
i 1 997 er det ubetinget det bedste
hudbeskyttelsesmateriale nogensinde. På alle ConvaTec's stomiprodukter anvendes STOMAHESIVE som hudklæber.

med navn og adresse. Kuponen er frankeret og skal være indsendt til ConvaTec
senest den 11. august 1997. Vinderne
får direkte besked, samt offentligr gøres i COPA-bladet i september.
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EZ

A Bristol-Myers Squibb Company

Jeg ønsker at modtage nyt vedrørende stomifra ConvaTec.
Udfyld venligst nedenstående:
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Fokus på irrigation: fortsat fra side 4:

lndikationer
I øjeblik{<et mener vi,

at irrigation rent
principielt bør drøftes med alle egnede
colostomiopererede. Metoden kan ikke
benyttes ved alle former for stomier, navn-

Iig dem, der udføres på en meget kort colon (transversal colostomi eller højresidig
colostomi) eller det er kun sjældent muligt
i disse tilfælde.
De bedste resultater opnås selvfølgelig
ved terminale colostomier efter operation
af rectum (Miles eller Hartmann) og eventuelt ved dobbeltløbende colostomier, selv
om de kræver en mere fintfølende teknik.

malt ambulant i de første 2-3 måneder,
og muligheden for yderligere irrigation
vurderes efter konsultation med stomisygeplejersken, da de første resultater
sommetider kan være langt fra perfekte.
Man bør ikke foreslå irrigation til ældre
patienter, hvis de er svage, har et dårligt
helbred eller ikke kan klare sig selv, da
de ikke vil kunne udføre den korrekt.
Visse stomier er uforenelige med metoden, f.eks. dem, der udføres på hojre halv-

del af colon og også dem, der har lokale
komplikationer (hemie. stenose. prolaps).
hvilket gør det vanskeligt at indfore spidsen.

Irrigation kræver, at patienten undervises af en stomisygeplejerske. Det er

Den bør også undgås ved nogle lidelser
i colon som f.eks. dit'ertikelsi gdom. colitis

normalt nok med 3-5 lektioner for at sikre,
at patienten kan klare det selv. Vi begynder
som regel proceduren, mens patienterne
stadig er på hospitalet, 8 - l0 dage efter

på grund af strålebehandling o-e kronisk
granulomatøs colitis.
De teknikker og produkter, der blev opdateret i 1970'eme. har gjort irrigation
til den metode, man vælger for at kontrollere tarmfunktionen hos colostomiopere-

operationen.

Efter udskrivelsen ses patienterne nor-

rede, og dette har medført dalende interesse for operationsteknikker inden for
kontinente colostomier.
Af vores colostomiopererede, der regel-

mæssigt udfører teknikken, har 87%
valgt mini-poser eller minicap's fremfor
de traditionelle poser.
Ca.837o opnår fuld kontinens i 40-48
timer i vores gruppe, selv om der rapporteres om svigt hovedsagelig på grund af
nervøsitet, ængstelse, kostproblemer eller
begrænsninger i tid og plads, der medfører at metoden opgives.
Til trods for det store antal personer,
der benytter metoden, er der ikke konsta-

teret alvorlige komplikationer. Der er
ikke rapporteret om perforeringer i den
statistik, der er ført i de seneste 10 år.
Desværre overses denne procedure
stadig i visse stomisteder. Irrigation bør
dog vælges til aktive patienter, da det
sætter dem istand

til

at vende tilbage

til

et helt normalt liv.

Gaver
Perioden 1/1-31/5 1997
EmmaJensen
Agnes Jensen

GotfredAppel
HelgaHansen
Jette R. Hansen

Helga Jprgensen
Karen Sørensen
HansT. Rasmussen

IdaV. Klattrup
Sigrid Jensen
Kaj Jensen
BennedHansen
Lydia Christiansen
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Bente Emdal

GunnarDidriksen
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200,00 CoraFlenstrup
50,00 FruMiiller
50,00 Johs.Thomsen
25,00 ErikA. Friis Olsen
50,00 OlafPetersen
50,00 T.E. Larsen
100,00 BendeChristensen
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50,00 Britta & Ove Frigast
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50,00 Max Holmberg

50,00 JørgenBjerregård
50,00 Britalreland
50,00 GertPløger
50,00 Ama-M-Christensen
25,00 KristianSørensen
50,00 Lilly Marie Rasmussen
50,00 ErikJohs. Hansen
50,00 Erik Reske

100,00
100,00

50,00

100,00

50,00
50,00
50,00
50,00
25,00

100,00

50,00

100,00
100,00
300,00
100,00

50,00

100,00
100,00

100,00

Arurie-LiseLarsen

50,00
50,00
50,00
100,00
100,00
25,00
100,00
100,00
50,00
20,00
50,00
200,00
25,00

HenningPedersen

r00,00

Henning Beck

100,00
25,00
50,00
100,00
100,00
25,00
50,00
50,00

CarlTh.Petersen

BentLykkeAndersen
Merete Gertsen
PeterPetersen
Carsten G. Jensen

Niels Erik Nielsen
JeanettePedersen

Gudrun Elise Fornæs

ErlingF.Pedersen
K.M. Stillinge
Eva Clemmensen

IngeLissauJørgensen

50,00 ErlingFrost
25,00 J1.tte Hansen Brande
50,00 Knud Homstrup Hjerm
50,00 EllenBuschardt
50,00 KtstenChristensen
50,00 FalbeHansen
50,00 IngeOlsson

100,00

30,00
20,00

Cecilie Marg. Vestbo
PaulSølver
JacobValentin
Marie Pedersen

300,00
25,00

33:33 coPA takker på det
so,oo hjerteligste.

100,00

100,00
50,00
100,00

150,00
50,00
100,00
100,00
100,00
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Ernæringsvej led n i ng ti I stomiopererede
Af Dolf de Ridder, ernæringsekspert, Hjemmeplejeorganisationen, Bruxelles, Belgien

FOKUS på KOST
kg om ugen, så huden, det underliggende
væv og stomien kan tilpasse sig.
For undervægtige patienter kan det
resultere i en retraheret stomi, hvis de
tager for hurtigt på i vægt. Hvis det kan
lade sig gøre, bør vægten bringes op på
normalen, før stomien anlægges.

EUROSTOMA, nummer 18 (1997) s.

Denne artikel ser på, hvordan råd om ernæring kan bruges til at hjælpe patienter
med en stomi. Generelt set kan mange af
de problemer, der knytter sig til stomier,
reduceres eller helt undgås, hvis disse

Afføringsmønstre

patienter kan fastholde deres legemsvægt,
sørge for at få tilstrækkelig med væske og

lære at tilpasse deres livsstil. Ved for-

suppe.

bre som f.eks. kogte grønsager og blød
frugt
Ileostomiopererede har brug for mere
salt end normalt - 12-15 g i stedet for det

Legemsvægtens betydning

spiser regelmæssigt og en velafbalanceret

blemer før operationen, tåles generelt godt
efter operationen.
Patienterne bør opfordres til at notere
hvilke fødevarer der medforer hvilke problemer.

Overvægtige stomiopererede, der Ønsker
at tabe sig, bør gøre dette i et langsomt og
konstant tempo. De bør ikke tabe over 1

undgå omfattende og uønsket fortynding
af tarmindholdet ved at spise noget tørt
samtidig med væskeindtagelsen, f.eks. en
tør kiks. Eller væsken kan jævnes som en

at tage laksativer i denne periode, bør man

kost, indtager tilstrækkeligt med væske
og sørger for at få passende motion.
De fødevarer, der ikke gav nogen pro-

en konstant og normal legemsvægt.

for at indtage

Med dette for øje er det også en god ide
at opfordre patienterne til at spise mindre

omhyggeligt kontrollere, at patienten

stomiens diameter, er det bedst at fastholde

stomiopererede behov

mindst 2-2.5 1væske om dagen. Man kan

Efter stomien er anlagt, kan der gå nogle
få uger eller endog måneder, inden afføringen stabiliserer sig. Før man begynder

skellige stomier skal der tages forskellige
ernæringsmæssige hensyn, som det fremgår af tabel 1 (se næste side).

Da ændringer i vægten kan påvirke selve

Ileostomi
Ud over en velafbalanceret kost har ileo-

og hyppigere måltider med masser af fi-

normale daglige niveau på 9 g. En
saltfattig kost kan generelt ikke anbefales.

Mange patienter udviser subklinisk
saltmangel og gener som f.eks. sløvhed,

træthed. irritabilitet. appetitløshed og
væ-sttab. I de situationer, hvor der kan
opstå ekstra væ-ettab, som f.eks. ved

Mogens Kjærulff A/S - Ørkebyvei 6 - 5450 Otterup. Tlf.: 64 82 15 35
Mandag-Torsdag: 8.00-16.00. Fredag: 8.00-15.30. Lørdag: Lukket
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o Forhandling af alle kendte ?rodukter

oø øamarbejde med alle de førende ?roduaenlero ekø?erter,

20 årø ertaring med øtomi?rodukten gærlig bevillingøafdeling, oom kan vejlede øåvel bruger eom
?e?oonale,

o Gratis broahure-

oø ?røvemateriale oendeø øerne,

.

Leverinø direl<te

o

lnformationomøder kan arcangereø

lil

bruger fra dag til dag.
ePr,er a?bale.

et landsdækkende firma, som lorhandler et bredt udvalg af varer inden for Iæge- og
hospitalsartikler, h[ælpemidler og bandager - herunder stomiartikler. Vi betiener dagligt mange stomikunder.og forstår
betydningen af en god personlig service. Vi tølger løbende med i udviklingen inden for fagområdet.
Mogens Kjærulff A/S er
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diarr6, opkastning, stor transpiration, feber

Eventuelle problematiske fødevarer

eller meget varmt vejr, skal salt- og
væskereserverne bringes tilbage til det
nødvendige niveau hurtigst muligt med
saltholdig grønsags- eller kødsuppe. En

FLATULENS

enkel peroral rehydrerende drik kan
tilberedes ved at man opløser en teske salt
og en teske sukker i et glas vand. Sommetider kan lægen beslutte at give disse
patienter et ekstra tilskud af vitamin B 12

og K. Forstoppelse kan skyldes en uaf-

rosiner/dadler

balanceret kost, særlige fødevarer, misdannelser, brok eller stomikonstriktion.
Smerter, kramper, oppustet mave, kvalme
og opkastning kan optræde.
Hvis stomien ikke fungerer ordentlig.
består behandlingen af skyldning af ileum
med en fysiologisk saltvandsopløsnin_e

LUGT

FORSTOPPELSE

artiskokker bælgplanter
bælgplanter B-vitaminpiller
champignion champignion
citrusfrugt fisk
hvidløg
hvidløg
krydderier krydderier
lø9, poner
løg
nødder
melon
skalotteløg
sodavand, øl

Forskellige kombinationer af faktorer kan
medføre forstoppelse som f.eks. utiltrækkelig væskeindta-eelse til trods for en fiberrig kost, lavt saltforbru_s. at man ikke
tygger maden ordentli_e. at man spiser
mad, der ikke er blevet skåret fint nok ud,
at man spiser for hurtigt eller for meget,
nervøsitet, træthed og stress.

lleo-analt reservoir
patienter ved hyppige afføringer eller en
særlig type mad. Hos patienter, der har
hyppige og tynde afføringer, er leversalte

til at gøre dem tykkere på.
Spisning sent om aftenen og store måltider
kan øge trangen til afførin-e om natten o-s
et middel

her til-

rådes, at væskeindtagelsen ledsages aftør
mad eller at væsken jævnes i passende
grad.

Disse patienter har brug for en normal
fiberrig kost med masser af væske, mindst

1.

sejt kød

æg

surkål

porrer

popcorn

æbler

spirer
tyggegummi

I

I rrm dlgcn.

\arnlie

ældre colostomi-

trpererede kan lide al tbrstoppelse - også
tirr de Ilk cn \t(rnli. El't.'r operationen op-

træder der

hlppigt forstoppelse. \ar

stillestående tbde begr nder al t'ermentere
i tarmen, kan der pludseli-e opsta diarr6

Livsstilsomskoling
Med hensyn til en patients livstil kan det
også være nødvendigt med omskoling for
at sikre regelmæssig motion, rygeophør,
afslapning og forbedret socialisering. Det
er også en god ide at se nærmere på patientemes kostmønster. I et informationshæfte

paradoxa, hvor det ofte besluttes. helt
forkert, at mængden af den indtagne føde
skal begrænses. En regelmæssig, velafbalanceret kost hjælper med at fore-

til patienter, som jeg skrev sidste år, sagde
jeg følgende: "Giv dig god tid til at spise.
Forbered alt, ffi du sætter dig. Spis

bygg.'

langsomt, tag små bidder og forsøg at spise

Urostomi

uden at drikke, så du stimulerer spytproduktionen, fordøjelsen og tarmens
velbefindende. Den gyldne regel er at

Disse patienter har også brug for en kost,
der omfatter masser af væske. Der bør også
1æg-ees væ-et på en tilstrækkelig indtagelse
af kalium som f.eks. kartofler og fru_et.
Læger ordinerer undertiden et ekstra
kaliumtilskud til urostomiopererede.
Urinen er ofte alkalisk. hr ilket

tygge maden grundigt, indtil smagen er
absorberet, og det gode i munden forsvinder med næsten ingen trang til at
synke. Så kan du drikke lidt vand eller
anden væske fra tid

til

anden".

-eiver
oget risiko tor hudirritation eller urinr ejs-

Konklusion

infektion. Urinens ph bor ideelt set lieee

I forsoget på at fastholde og fremme den

bidrage

til

at ø,se urinens ph og derfor

hjælpe de urostomioprerede.

KOStpriOriteter fOr fOrSkellige StOmier

[+

stomiopereredes velvære kan ovenstående

emæringspolitik indikere en række praktiske spor_esmål for et procesbaseret system til stomipleje.

= anvendetis;

- = ikke anvendetis ]

Colostomi

Ileostomi

Urostomi
+

Minimum 1.800 Kcal

+

+

Væske

1,5 - 2 liter

> 2 - 2,5liter

Salt
Fibre
Grønsager/frugt
Tilskud
Højrisiko mad
Særlige anbefalinger

normal
25 - 30 gram
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hindbær
jordbær
jordnødder
krydderier

popcorn

porrer
skalotteløg

på mellem 5 og 7.
Tranebærsaft er den "cocktail". der kan

Colostomi

TABEL

fed mad

miisli

Anal irritation kan godt opstå hos disse

o_eså

IRRITATION
alkohol
citrusfrugt

o_e

ved fjernelse af synlige obstruktioner.

medføre irritation. det kan

ANAL

asparges
champignion
chips
jordnødder
majs
mandler

+
+

naturlig yoghurt

- 15 gram

normal/begrænset
++
++
++
naturlig yoghuru
grønsagssaft

> 2 - 2,5liter

normalt
normalt
++
+
+

naturlig yoghurU
tranebærsaft

Coloptastlrrrtems

I

Vil du være med til

at påvirke udviklingen d
vore fremtidige produkte r?
Coloplast er idag en af verdens førende producenter af stomi produkter.
En af Coloplast's målsætninger er at bidrage til en øget livskvalitet for
stomi-operErede.

Vi lægger vægt på kvalitet og pålidelighed.
Dette opnås gennem udvikling af nye og bedre produkter, samt gennem
forbedring af eksisterende produkter.
I udviklingsprocessen er afprøvningen af produKerne - hos jer brugere meget vigtig. Vi har derfor jævnligt brug for stomi-opererede, der vil hjælpe
os med al afprøve nye produkter.

Der kræves ingen specielle forudsætninger, alle kan deltage uanset alder,
stomitype og foretrukne produKer.
Hvis du har lyst til at hjælpe med udviklingen af nye produkter, udfyld da
venligst nedenstående svarkupon.
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger
kontaK da vor kliniske rådgiver:
Helene Bergmann, sygeplejerske på tlf. nr. 49-111341

Med venlig hilsen

rt

Colophst

Ja, jeg vil gerne deltage i
afprøvningen og udviklingen
af nye produkter.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

-

Coloplast
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Assura er udviklet for at give
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Coloplast's mål er at udvikle sikre og hudvenlige stomiprodukter, der er med til at
gøre hverdagen mere tryg og behagelig for
den stomiopererede. Derfor er alle vores
produkter udviklet i tæt samarbejde med
danske stomisygeplejersker og stomiopererede - bedre produktudviklere findes
nemlig ikke.
Et godt eksempel på dette samarbejde er
Assura. Ønsker du at prøve Assura eller få
mere information, så udfyld kuponen og

;

Pia Draeby Sessing z, ileostomiopereret
"Assura gjarde ntin ferie på Bornholm til
fornøjelse - /?lasser af vandre- og badetL

uden problemef'.

Ffostomiopereret

send den til os. Så vil du hurligt maerke,
hvordan Coloplast kan hjælpe dig med at

le at anvende Assu'eri har intet forhin-

gøre din hverdag mere behagelig og tryg.

lF*r,o
I

ptvvv-------

D Ja tak, send mig en gratis prøve på Assura-systemet.

l!

i tr

Ja tak, send mig yderligere oplysninger om Assura.
Ja tak, jeg ønsker fremover at få tilsendt information om nye produkter.

i UOfl7ld venligst nedenstående, så vi kan sende dig de rigtige prøver:
mm, Stomitype: tr Kolostomi tr lleostomi tr Urostomi
prøve
gerne
l-dels pose tr 2-dels system (pose og plade)
tr
Jeg
vil
I

lstomistørrelse

I Hvis børnesystem ønskes, sæt venligst kryds her
I

Jeg foretrækker posestørrelse

I dag bruger jeg følgende mærke:
I Navn
I

-

i

klar n

hudfarvet

produktnavn
Fødselsår

-

Adresse

I Postnr.

Coloplast

tr

tr mini tr midi tr maxi

By

Telefon

Coloplast Danmark A/S, Kokkedal lndustripark 2, DK-2980 Kokkedal,
Telefon 4911 1208, feh-tax4911 1212

@
Har du et indlæg til Copa-bladet, så skriv til
COPA, Redaktionen, Odinsvej 5, 4100 Ringsted.
Du kan godt få dit brev anonymt i bladet, men
redaktionen skal kende dit navn og din adresse.

LÆSERNE SKRIVER
Bukser til
stomiopererede
Som stomister har vi et handicap, og i foreningsbladet og
ved møder er der megen oplysning om hjælpemidler.
Der er dog et område, som
jeg mener, er forsømt, - på-

klædning.

Selv mænd uden ølmave
kender problemet, at bukserne
skrider 5 cm. nedad efterhånden som man bevæger sig. Når
det sker, hviler bukselinningen

på overkanten af stomiposen,

det medfører dårlig filterfunktion, eller at posen efterhånden løsner sig med lugtgener og poseskift til følge.
For at aftrjælpe dette, går jeg
ofte med seler, men den bedste
løsning er mine blå bukser. Det
er bukser, hvor linningen ikke
er den alm. til livrem, men er
skiftet ud med en meget bred
og høj elastiklinning, magen
til de linninger der er i en god
kvalitet sportsshorts. Det er en
perfekt buksetype til stomister.
Formålet med mit brev er nu,
at vor foreningen kan hjælpe

medlemmerne meget, ved at
tage kontakt til et firma, der

vil producere den slags bukser.
Om COPA skal forestå salget
eller det skal være postordre
fra systuen er ikke vigtigt, men
COPA skal være igangsætter,
bringe annoncer for systuen i
COPA bladet, i starten gratis,

for at hjælpe en produktion
igang. Jeg er sikker på, at der
er et marked, det er et

op med skjorten, af med posen,

Ferierejse?

lille

spe-

cialmarked og prisen vil selv-

følgelig være derefter.
Handy Wear, Silkeborg laver specialtøj til kørestolsbrugere, mon ikke de også vil

og nogle venner for første gang

efter min operation af en
colostomi. Spændt var jeg

bar mave og et fint jordbær

midt på, manden flygter

hvordan ville det gå

rædsel og på vejen slukker han
lyset, dette sad bare 2 meter fra

?

Alt gik godt, indtil

en dag

hvor vi skulle ud og spise om
aftenen. "Her på Gran Canaria

er toiletterne ikke altid til at
lukke ordentlig", midt under
middagen gik det galt med
posen, den skulle skiftes her
og nu, ud på toilettet. tænde
Iys, lukke døren så -eodt den
nu kunne, ned med bukserne

4197

mine venner til at holde vagt
foran døren til toiletterne.
Tænk på dette når I kommer
på sådanne toilelter.
.\'led yenlig hilsen

ikke fylder så meget, for eks.
en plastpose med 100 skylle-

hjem på min cykel) og den

æsker? Jeg bruger 1 pr. dag,
der er vel ingen der nøjes med
at rekvirere en pakke med 10
stk. i pr. gang ? Selv om jeg er

fylder en del, jeg bestiller hjem
til 3 mdr. pr gang, skylleærmer, poser, og s§lleagregat og
diverse andet som jeg har brug
for. Jeg er meget tilfreds med
at handle hos Kirudan, venlig
betjening (når jeg ringer) fin
service, aldrig fejlleveringer.
Men, hvorfor kan vi ikke få
nogen økonomipakke? - der

ærmer

i, i

stedet

for alle de

glad for at handle hos Kirudan, tror jeg godt jeg ku' han-

dle et andet sted, hvis der
findes noget mere handy !
kender nogen til det ?
Med venlig hilsen,
Eva Pedersen, Tårs.

Sangfinder
Undertegnede medlem, fandt
i vores blad "De fire årstider"
som bliver af Ballerup Kommune sendt til pensionister,
disse tre små vers. som jeg
vedlægger.
De er så rammende, at de
passer til vores medlemmer, at
man ikke skal blive slået ud af
vores sygdom.
Med venlig hilsen
Svend Age Jacobsen
Kbh. amt.
Tal ikke om nerver,

om sorg og smerte, om dårlig
mave og ditto hjerter,
thi såfremt du for meget
ved din sygdom dig hefter,

det svækker dit helbred
og så dine kræfter.
Tal ikke om det, der er
gjort hos din næste
det erjo dog sandt, selv om
det er det værste,
og hvis du

rigtig vil tænke dig om,
ikke så god og from.

så er du slet

Vær aldrig muggen og utilfreds.
Hvad enten du er tyve,

fyrre eller tres,
sig tak og vær glad i hver en stund,

thi glæde i hjertet
gør stærk og sund.

Kilde " De fire årstider"

.

En lille historie
i

"Trylle Jesper" og hans små

burgerfremstilling, der kan
være utrolig meget ketchup,

duer og kaniner. Derefter trak
børnene os op i baren, hvor vi
hyggede os med lidt citrusvand
og kandisstænger.

Tiden er gået lidt for stærkt,
synes jeg, der er allerede gået
314 år siden sidste familie-

dagen vist vores store kunst

weekend, der stadig står mejslet fast i erindringen.
Jeg var nemlig med for første gang som legeonkel (tidligere som almindelig delta-

remoulade o.s.v. på en sweat-

ger), anbefalet af Kim (min

En stor oplevelse, tænk at få

Copa

mig, op med bukseme, ud og
tænde lyset, hurtigt ind og få
min pose på. Dette lærte mig
at resten afferien fikjeg en af

Der er noget jeg ikke forstår!
Jeg har lige hentet en postpakke fra Kirudan, (kørt den

med dette emne.

Har du en kommentar? (red.)

i

Efterlysning!

nevø) og Gitte (Kims mor), og

8..1.

ned

Svend Age Jacobsen

lavetØj til os ?
Det må være en indlysende
foreningsop gave at arbejde

Med venlig hilsen

i

plastposen, og så skete
katastrofen, ind kom en mand,
hev døren op, der stod jeg med

Undertegnede som skulle på
ferie sammen med min hustru,

selvfølgelig ønsket af mig selv.

lov at være legebarn igen, og
hel weekend.
Marianne og jeg fik om fre-

så en

1,2

shirt XL.
Lørdag var vi ude at bowle i
Madsbyparken, vi måtte dog
tage hjem da nogle afbørnene
frøs og synes at madpakkerne
var noget mpj, hvilket jeg kun
kunne give dem ret i.
Men tegneudstyr videofilm,

slik og saftevand

gjorde

eftermiddagen helt hyggelig.
Lørdag aften grinede vi af

Søndagen

gik med for-

skellige aktiviteter for de ope-

rerede og tegning for de
Øvrige. Sidst på formiddagen

holdt vi så fernisering i vores
lille Galleri Copa.
En hyggelig weekend, vi ses
igen til oktober 1997, jeg håber
da også at lege med nye børn.

Hilsen onkel Jan

MoM

Er shånsom mod
huden sela når
Po§en tøges

af

En ny luhhet storniptose

"i.

\

I

k'

I

r

teknologien med de små fordybninger i hudpladen
tillader huden at hvile og restituere sig.

r

let aftagelig- fordybningerne i hudpladen gør det
behageligt at fjerne hudpladen.

r

konusformet og gradueret hudplade for optimal
hudpleje.

I

ultra-etfektivt halvmåneformet filter.

r

ny anatomisk udformning, der sikrer, at posen ikke
synker nedad når den er tyldt, giver forbedret
diskretion og komfort.
Modermas hudplade
I

I
I

Fordybninger med luftlommer
Område med klæber

q

h.--

I

Huden nærmest stomien

*Hoilisrer
Hollister Danmark, Lille Kongevel, 3480 FREDENSBORG
Tel: 4846 51 00, Fax: 4846 51 1 0

B Ja tak, jag vil gerne prøve 5 stk.
Moderma stomiposer

Vil du have løbende
information fra Hollister?

trJa

tr

Nej

Navn:

Adresse:
Underskrift

''

1§$7 Hollrslt r Ltd. Tlre Hollister and Moderma logos are
tr.xi.rn.rrt\s (rf Hollist0. lncorporated, All rights reserued.

Send kuponen til:
Hollister Danmark
Lille Kongevej
3480 FREDENSBORG

@
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For stomiopererede børn og deres familie aftroldes på:
Vejle Center Hotel i dagene fra d. 10. - 12. oktober 1997.

ff

vil vi beskæftige os med:
Parforhold i familier med syge bør:rr

?

Stomi eller hvad? - Nye tiltag indenfor 1ægevidenskaben

f?

Børn med stomi og pubertet

l}

Børns opvækst og trivsel med/uden stomi

f?

Børn med Colitis Ulcerosa/Morbus Crohn
-og deres muligheder

Disse emner

Børnene kommer på bustur til Legoland lørdag eftermiddag og spndag formiddag
kommer gØgleren "Kaj Gummisko" for at lære dem kunster.
Lige ved siden af hotellet er der et stort badeland, som vi naturligvis også skal i.

Pris for hele weekenden incl. forplejning kun 200r- kr. pr. person uanset alder.

$=
Ja tak,

vi vil meget gerne deltage i familieweekenden i dagene fra d.

10.

-

12. oktober 1997 på

Vejle Center Hotel.

Bamets for- og efternavn
Diagnose

-

Mors navn
Søskende

Ileo-

Stomitype: Colo-

Født dag/mdr/år

-

Fars navn

stomi_

-

Født dag/mdr/år
Født dag/mdr/år
Født dag/mdr/fu

Navn
Navn
Nawr

Postnr./By

Adresse

Tlf.nr.:

ikke

Uro-

Hotelværelse:

Rvser

Ikke rvser

§end tilmeldingen til COPAs sekretariat, Odiruvej 5, 4100 Ringsted. Først i oktober vil I få tilsendt program, kørselsvejledning og deltagerliste.

Vi fremsti ller produkter i ånog to-dels udgover, der intet
hor med møbler of gØre

Å,

n

)
\,

E
r
I

"d"

j
7

7

)
Enhver producent ved, at mennesker sætter
pris på at kunne vælge frit. Det
alt lige
-eælder
fra sofaer og stole til gardiner og lamper.
Vores kunder har det på samme måde. På 6t
punkt har de dog 6n ting til fælles. De har en
stomi. Men så hører ligheden også op.
Ligesom de har forskellig smag og syn på
boligindretning har de også forskellige behov
og krav for stomiprodukter.

Komfon, diskretiott og naturligv is
sikkerhed g@r Dansac Duo Soft til et

sikrer den semifikserede ring på Dansac Duo
Soft, at posen bevarer sin lodrette position,
fordi hudbes§ttelsesplade og ring arbejder
uafhængigt af hinanden.
Det stigende antal stomiopererede, der vælger
Dansac's 6n- eller to-dels lgsninger er måske
det bedste bevis på, at vi tænker og handler
rigtigt. Fremstilling af stomiposer er til syvende og sidst vores speciale. Og det har det
været i 25

åtr.

naturligt valgfor de mange, der foretrækker en 2-dels lq)sning.

I

OONSOC
For nogle tilfredsstilles deres behov bedst af
en en-dels pose. Andre foretrækker et to-dels
system, som Dansac Duo Soft med den unikke
graduerede hudbes§ttelsesplade, der f6lger
enhver lille fold eller ujævnhed i huden. Når
du slapper af og hygger dig i din favoritsofa,

Speciolister i stomiprodukter
gennem

25å,

Lille Kongevej, DK-3480 Fredensborg
Tlf.4846 5000 Fax 4846 5010

Dansac A,/S,

Dansac og Dansac Duo Soft er handelsmærker under Dansåc

US

@

NYT FRA
LOKALFORENINGERNE
Københavns
amt
i

Vi fik set et folkekokken fra

Siden sidst

Godt foredrag
Bedre sent end aldrig og ikke
glemt ved medlemsmøde den
15.3. 1997.
Ved medlemsmøde den 15.3.
- hvor ca. 40 medlemmer var
mødt- havde vi besøg af stomisygeplejerske Lis Balleby.
Jeg vil fra medlemmer og

bestyrelse takke Lis Balleby
for et rigtigt godt foredrag om
stomipleje og hudpleje. Vi fik
meget at vide om dette emne,
som ville være til stor gavn i
vor dagligdag. Endnu engang
tusinde tak Lis, fordi du ville
komme.

930'erne.
Efter en rundtur på 3 etager
var det dejligt at slutte af med
I

kaffe og æblekage. Hereftergik
turen atter hjem.

Kom med jeres
mening
Medlemsmøde den 26.8.1997.
Efter sommerferien skal vi atter mødes til hyggelig samvær

i

"Pilegården", Brønshøj kl.

13.30.

Jeg håber at der

vil

møde

mange denne dag. Vi må snak-

ke om hvorfor der ikke møder
ret mange til vor arrangementer. Måske har en af jer et godt

forslag, så lad det endelig
Siden sidst

Hverdagsliv
gamle dage

i

Arbejdermuseet den
19.4.1997.

Ikke mange medlemmer var
mødt til denne tur. Men for de
medlemmer derkom, blev det

en rigtig hyggelig eftermiddag.

fra hverdagslivet i
1850 til 1950. Hvorledes en familie Sørensen, der var en arbejderfamilie boede i deres
små lejligheder. Desuden kun-

Vi fik

set

ne man få at se, at der i
1950'erne og 60årne kom

komme frem. Det kan jo være
svært at tilrettelægge noget,
når man ikke rigtig ved, hvad
det er medlemmeme gerne vil
opleve.
Mød op denne dag, og kom
med jeres meninger og gode
råd. Så vil vi i bestyrelsen gøre

alt for, at vi kan gøre noget
godt for jer.
På gensyn ønskes af
Grethe Nielsen,
lokalfurmand.

4197

jorden. juni måned kom

endelig med den ægte. den
Iænge ventede sorrrmen,arrne.
Nu har vi passeret midsommer
og Sankt Hans og er kommet
er lille stykke ind i juli måned.
Det er endnu sommerferie for

i

Copa, men allerede den
første torsdag i august, helt
os

præcist torsdag den7. august

starter vi sensommeren og
efterårets møder. Denne dag
skal vi på virksomhedsbesøg

til

Colopiast

i

Humlebæk i

Nordsj ælland. Ved ankomsten
vil en medarbejder give en

kort præsentation af firmaet
og dets produkter. Der vil
derefter blive rundvisning af
en times varighed på fabrikken. Det er utroligt vigtigt, at I tilmelder Jer så hurtigt som muligt, da der blot vil
være plads til 30 deltagere.
Turen, som Coloplast er den
glade giver af, starter fraValby

degivelser med hensyn

så

smukt hedder. Vi fik da osse
12-15 interesserede medlemmer på den foreløbige liste.

vi arbejder videre på
dette projekt er vi nødt til helt
nøjagldgt at vide hvor mange
Inden

og hvem, der positivt er interesseret i at deltage.
Turen til Oslo kommer til at
foregå i Week-enden 5.-7. september. Samtidig med din bindende tilmelding vil duÅ få en
turbeskrivelse tilsendt. Prisen
for deltagelse vil være afhæn-

gig af, om man ønsker fuld
forplejning eller om man selv
vil vælge hvor på skibet man
ønsker at indtage sine måltider, men dinfleres pris vil
være anført på førnævnte
turbeskrivelse. Inden dufl beslutter Jer endeligt kan I rette
eventuelle spørgsmål til de to
bestyrelsesmedlemmer, der

Medborgerhus kl. 12.45 med

forventet hjemkomst kl.
17 .00. For tilmelding, ring til

gen, der har tlf.nr. 4656 5575
eller 4057 5578. Disse to er pa-

Marianne pe ff. 4583 5258
eller til Michael på tlf . 4585

rate

2887.

har prøvet at tage turen

til at besvare ethvert

spørgsmåI, som du evt. måtte
have i forbindelse med turen

til Oslo i

Copa-bladet
returnerer indsendte
foto

til en

"sviptur til Oslo", som det

til Oslo. Det er Michael, der har
tlf .w. 4585 2887 eller til Jør-

HUSK

september.

Du har måske spørgsmål vedr.

mere fart og tempo på.

Copa

I maj maned så r i boeen sprin_ee ud. tulipaneme r'ælte op af
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Sviptur til Oslo

pris, forplejning, indkvarte-

I forrige nummer af Copa-bladet bad vi om interessetilken-

ring eller andre ting du gerne
vil vide i forbindelse med turen

@
til Oslo. Tøv ikke med at ringe
og stille spørgsmål eller med
at tilmelde dig. Allerseneste
frist for tilmelding er 4. au-

dig og Ønsker dig fortsat en

gust.

til Oslo!!

rigtig god sommer med

et

godt

gensyn til vore førstkommende

arrangementer til Coloplast og

Vi glæder os til at høre fra

Bestyrelsen

i et malerisk

rum med gamle
bjælker af pommersk fyr, hvor
der var indrettet galleri. Selve

rundvisningen på en del af
området varede omkring I
time, og derefter var der lidt
tid til overs inden vi skulle
spise frokost i restaurant "Spiseloppen". Restauranten ligger
i samme bygning, hvor vi hav-

**' .

Srederiksbors

de informationsmødet, og vi
fik en lækkert udseende og virkelig velsmagende platte. og vi
sluttede den fælles del af be-

søget af med efterfølgende

kaffe eller te. Efter de tilkendegivelser bestyrelsen fik,
inden vi skiltes, havde det væ-

Siden sidst

Bådsmandsstrædets
kaserne
Lidt om udflugten til

ret en dejlig oplevelse.

Christiania lørdag d 7.6.97.
Det var med stor glæde man
kunne konstatere at det gode
vejr var med os til vores sommerudflugt.
Vi var 19 medlemmer og en

baby der var mødt op til
rundvisningen. Vores guide
var virkelig god til at fortælle
om livet og beboerne derude.

Hun havde selv boet på Christiania i 11 år. Til en start fik

vi

en del historiske oplys-

De der havde lyst

til

Husk at reservere følgende datoer i kalenderen
for komme nde aktiv it et e r :

Lørdag d.20.9,97:
Noget om jordstråler.
Mødet bliver holdt hos
Inge-Lise Sørensen,
Sundtoldvej 8c,
Helsingør

kl.

Torsdag d.9.10.97:
Besøg hos Kirudan,
Nyholms Ålle 30,
Rødovre

kl.

19.00.

at blive

kunne derefter slentre rundt på
egen hånd.

ninger omfattende tiden før, da
området hørte til Bådsmandsstrædets kaserne og efter Fristaden Christiania var en rea-

14.00-17.00

På bestyrelsens vegne
Gisela Schjøtt

Send det til Copa-bladet - mrk. brevkasse.
Så får du svar her i bladet.

litet. Vi fik informationen på
anden sal i en magasinbygning

Kirstine,-ilardam
Vi har altid
førende
produkter
på la$er!

Coloplast
@

- når det gælder:

Portofri levering fra dag

Stomi-artikler
Sårbehandlingsband ager
Inkontinens-p rodukter

Ingen ekspeditionsomkostninger.

Vi løser hver opgave
individuelt og giver os
altid sod tid. så netop
du får den løsning, der
er bedst for dig!

HOLLISTER'

Permanent udstilling af
alle produkter

@ Conva'rec
buorolphcrr.

Kontortid hver dag fra:
kl. 8.30 - 16.00 på
tlf.97 423233

t9

til dag.

Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 . 7500 Holstebro
Tll. 97 A 32 33 . Fax97 42 80 1.4

Copa
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@
ringer nu på det ukristelige

fi*,

Fvns

Herefter kører

Tag med COPA-Fyn
til Sprogø

1997.

En spændende udflugt til
i Sto-

rebælt, som gennem de seneste

år nærmest er blevet verdensberømt, som bindeled mellem
Vestbroen og Østbroen med
tunnel.
Denne lille ø, som i Valde-

mar den Stores tid med

vi

en køn tur

forbi det gamle Holckenhavn

Stomiforeningen Copa Fyns
amt's udflugt ad Vestbroen til
Sprogø søndag den 24.08

Sprogø, den lille ø midt

tidspunkt ?
Det var vores chauffør "Jeg

en

fæstning skulle bevogte sejladsen i bæltet, og i Frederik den
2.s tid blev der bygget et her-

berg, hvis turen over bæltet
skulle blive for skrap, og atter

Slot, som ligger i udkanten af
byen, og vi følger landevejen
sydpå, hvorfra vi har en pragtfuld udsigt over Storebælt, og
i Øskendrup holder vi ind på
kroen, hvor der serveres kaffe,

Ll2bolle og lagkage.
Herfra fortsætter turen til
Glorup slot og gennem Svindinge til Regisse, som tidligere
var en meget berømt kilde med

helbredende vand. Vi kommer
gennem Frorup med de man-qe

gamle bindingsværkshuse og
gennem "Æble" til Refsvin-

dinge og forbi det stateli-ee
gods Juulskov,inden

vi kører

den nye bro og de smukke

tænestation og hjem for kvinder, for nu at blive midtpunkt

komst ca. kl. 18.00.

Storebæltsforbindelsen.
Vi kører fra Dannebrogsga-

de Odense kI.12.00. og vi
kommer til Nyborg, hvor vi
kommer gennem den gamle
landport, og forbi det gamle
kongeslot med voldgravene,
ved Knudshoved skal vi samle
vor guide op, som skal følge

os den spændende tur ud i

re". Ringeriet til dem startede
dog på et mere humant tidspunkt.
Nu er vores chauffor rask igen.
På et senere tidspunkt bliver
der en løvfaldstur i stedet for
den aflyste tur.

tavlen. Bestyrelsen håber at se

rigtig mange til høstfesten

d.
6. september på "Elverkroen".

Nu skulle det så, ifølge Voldborg, blive sommer og endda
god sommer, med den sædvanlige travlhed. Græsset skal
slåes, ukrudtet skal luges væk,
der skal syltes, lægges i dybfryser, komsammen med familie og venner omkring grillen,
have feriegæster og selv en tur

hjemmefra. Det er næsten
Den sidste planlægnin-s til den
fælles høstfest med Storstrom
nord d. 6 september på "Elverkroen" i Stubbekobin-e. er ved
at blive klar. Der sendes en

invitation ud

til alle med-

lemmer. tag selvfol_eeli_e kone/
samlever med. Det samme
gælder også stottemedlemmer-

til

at tabe pusten over, men sådan

er det gerne en sommer

går.

Pludselig er det igen sensom-

mer og foreningslivet starter
op igen. Hele lokalforeningens
bestl,relse ønsker alle medlemmer og familie en god sommer.
P.b.v.

Marianne Andersen

tilbage til Odense efter en uforglemmelig eftermiddag med

senere blev der oprettet karan-

i vor tids største brobyggeri

er desværre på sygehuset og
skal blive her hele dagen".
Turen måtte aflyses. I gang
med at finde telefonnumrene
på alle dem der var tilmeldt til
busfuren. for at sige "desvær-

vil der også være
en aktivitetskalender med i
brevet til at hænge på opslagsne. Samtidig

gamle godser. Forventet hjem-

Pris incl. tur, guide
kaffebord

Nordjyllands
amt

og

t

190.00 kr.

Tilmelding senest 1418 i
forbindelse med "Åbent Hus"

Den nye bestyrelse i Nordjyllands amt

på Kræftens Bekæmpelse i
Odense til Gerda Pedersen tlf.
6611 2684 eller 6619 2684

Efter generalforsamlingen som blev afholdt onsdag d.

i gæstesalen i restaurant "Papegøjehaven" i
Aalborg Kongres- og kulturcenter, har den valgte bestyrelse
på et møde konstitueret sig således:
23.april d.å.

eller Lars E. Nielsen tlf. 661 8
2443 eller 3040 7743.

Lokølformand:

P.b.v.

Storebælt. Guiden vil fortælle
os om byggeriet med mere, og
inden vi får set os om, er de to

Flemming

Gerdq Pedersen

Støvrin_e
tlf.: 98 37

timer gået, som turen dertil

Køsserer:
Flarup,
Frederikshavn
tlf.: 98 47 90 69

Jacobsen, Erling
16

30

Sekretær:

varer.

Grethe Ørum,

Hjøning
tlf.: 98 92 40 42
Øv

**i

i:i'å:i'

+

frokost. Men, hjemme hos

24, med endestation ved
"Traktørstedet Bøgeskoven"

mig, kl. 05.45 ringer min telefon, godtnok har vi sommertid, men på det tidspunkt er

vi skulle spise

ens øjne meget små. Hvem

på Stevns, hvor

Copa
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tlf.:98 88 1151
Verner Nørrevang,

tlf.: 98 l8 31

Lokalforeningen havde arrangeret en bustur ud i det blå d.

ig e be sty re lse sme dlemmer :

Kirsten Møhlenberg, Saltum

20

66.

Aalborg

Gunnar Johansen, Gistrup
tlf.: 98 31 4208

Gem venligst denne liste over navnene på bestyrelsesmedlemmerne. Du har brug for telefonnumrene når du skal
tilmelde dig et arrangement.

t

@
Sommerudflugt

Hyggeklubben

Tid: Lørdag , den 23. august
Udflugtsmål: Skagen

Der afholdes ingen møder

Afgang

Hobro

fra:

rutebilstation

' kl. 8.30

Aalborg rutebilstation, penon I 7.. kl.
Brønderslev, 9tatoi|.................... kl.

Hjørring

9.1

5

9.4

5

i juli og august, men

fredag d. 5.

september mødes vi igen i Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.
God sommer til alle.
Flemming Jacobsen

rutebilstation

kl. 10.10
Frederikshavn rutebilstation....... kl. 10.45
Herfra kører

vi

Næstved

syd for Frederikshavn og ser udsigten fra

Øksenbjerg udover Kattegat og Læso.
Videre kører vi igen nordpå og n1'der naturen/havet. Vi finder
et godt sted til at spse vores medbragte madpakke og nyde ø1l
vand/kaffe. Der bliver mulighed for at købe frokostmad for dem
som ikke har madpakke med.
Vi ankommer til Skagen i god tid om eftermiddagen, således at
vi får mulighed for at opleve Skagen's seværdigheder "i samlet
flok" og "på egen hånd". Det er planen at vi skal se og opleve
Skagen Museum, Skagen by, havnen med fiskerhusene og
Grenen med en tur med Sandormen. Skulle nogle have specielle
ønsker om at se seværdigheder herudover i Skagen, vil disse
ønsker så vidt muligt blive opfyldt.
Når vi er mætte af oplevelser kører vi til et godt spisested i Gl.
Skagen og spiser middag.
Franks turistbusser fra Arden kører os, og der kan købes kaffe,
øl og vand i bussen til rimelige priser.

**,
Rådgivere:
Jytte Aarøe
Ny Vordingborgvej 67
4771 Kalvehave
Tlf.: 53 78 80 78.

Christina Hartmann (J-pouch)
Vejløvej 108A, Vejløgården
4700 Næstved
Tlf.: 53 80 06 64.

Afl),st udflugt

10 km kaffebord
Fredag d. 18. april var

Det var bare så ærgerligt, at
turen ikke blev til noget, men

det

meningen vi skulle besøge
Kirudan - men desværre var
der ikke nok tilmeldinger!

da

vi

skulle køre i bus, var det

nødvendigt med et vist antal

tilmeldinger. Istedet var

Pris:

Vi glæder os
til at betjene dig!

Prisen for denne dejlige tur er 1 50,- kr pr. person - beløbet dækker
bustur, entr6 til Skagen Museum, billet til Sandormen og en

god middag.
Hvem kan deltage:
Det kan medlemmer med pårørende. Så onsker du at dele en
god dag med din ven/veninde, bestiller du selvfølgelig to pladser.
Reserver nu lørdag d. 23. august, tag telefonen og tilmeld dig
dette enestående tilbud.
Tilmelding: Senest d. 18. august Tilmelding til: Et bestyrelsesmedlem . Navn og telefonnummer finder du her i bladet på

Stomiprodukter
. Ring til os på tlf. 3637 9130 .

forrige side.

a

Kom med til en hyggelig aften
Som omtalt i sidste Copa-blad

afholder stomiforeningen
COPA, Nordjyllands amt, et
arrangement i Hjøning.

Tid: Onsdag d.24. september,

kl.

19.30

Sted: Restaurant'Svanelunden', Svanelunden 6,

Hjørring,

i

Betjening af erfarne og
dygtige medarbejdere.

Hjørring

ning. Vi skal nok skabe et godt
indhold til en hyggelig aften.
Du vil i Copa-bladet septem-

Bredt sortiment
- neutral produktvejledning.

ber/oktober , som udkommer
d. 10 september, få nærrnere
oplysning herom.

Enkel bestilling, hurtig
og sikker levering.

Tilmelding: Senest d.21. september. Husk venligst at tilmelde antal personer til et

Konku rrencedygtige priser.

tlf.98 91 00 77.
COPA er vært ved et kaffebord. Alle er meget velkommen. Tag gerne et familie-

bestyrelsesmedlem. Navne og
telefomnumre står her i bladet
på forrige side.

medlem, en nabo ogleller ven/
veninde med.

ønskes en solrig og fornøjelig
sommer fra bestyrelsen i

Vi har på nuværende tidspunkt ikke aftalerne helt på
plads med hensyn til emne/
foredrag og/eller underhold-

Kirudan

Alle COPA-medlemmer

et godt sted at handle
A116 30 .2610 Rødovre
Fax. 3672 8322.T11.3637 9130
Mandag-torsdag 8-16, fredag 8-15.

Kirudan A/S . Nyholms

lokalfureningen i

Nordjyllands amt.
P.b.v.

Flemming Jacobsen

2l

Copa
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Grethe og Palle så søde at
lægge hus til et hyggemøde, nu

havde vi

jo

sat dagen af. Så
til igen, og

Grethe havde slået

lavet et kæmpe kagebord med
alverdens lækkerier; uhm, det
var dejligt - så vi fik en hyggelig snak alligevel.

Siden sidst

Sommerudflugt

til Frederiksborg

SIot

Lørdag den 24. maj var det
blevet tid til Næstved's sommerudflugt - turen gik i år til

mange spændende finurligheder, og det er fra dengang,
hvor man virkelig brugte tid

Frederiksborg Slot.
Vi startede turen med opsamling forskellige steder og
kørte så i samlet trop i vores
egen lille lejet bus mod Hillerød.
Vi var 17 med på turen; både
turen frem og tilbage til Hillerød var dejlig, og det var en

på håndværk - så der var meget at se på.

meget imponerende oplevelse
at se Frederiksborg Slot. Det
er et utrolig smukt sted med

rundvisningen. så kan man

Vi havde hyret en guide,

få lyst, så kan man jo lave sin
egen lille udflugt til Frederiksborg Slot., - der er ihvertfald
nok at se på.
Da vi var færdige på Frederiksborg Slot kørte vi rundt for
at finde et sted at spise vores
medbragte madpakker. og vi
fandt et dejli_et sted i det fri,
hvor vi kunne sidde og nyde
solen.

På turen hjem -ear' lokalforeningen kaffe og kage på

Skævinge Kro, og så fik vi besøg af Søren Stauning.

Merete havde inviteret Søren ned på kroen, og det var

dejligt at se Søren. Vi fik

da

også lige en af Søren's mange
gode og sjove historier med på
vejen.

Efter at have spist lækker
lagkage osv. drog

vi

hjemad

igen efter en rigtig dejlig dag!
Tusind tak for en dejlig dag!

Mange sommerhilsner
Christina Hartmann

som var fantastisk god, og det

at have en med, der kan fortælle om tingene og historien
bag, det gør det endnu mere

Mindeord

spændende.

Selvom vi brugte 2 timer på

slet ikke nå at se det hele på
- så hvis man skulle

6n gang,

Aase Larsen, tidligere bestl'relsesmedlem i Næstved
Lokalforening, døde i april måned. Aase var en humørbombe uden sidestl'kke. Altid parat med den helt rigtige
bemærkning på rette tidspunkt. Desuden havde hun sine
menin_ger - og udtnkte dem meget kontant - men med et
_elimt i ojet. \ri lidste -eodt. at helbredet ikke var helt
efter Aases onsker: men var overbevist om at hun via sin

Søren Stauning
fortæller en af sine

optimisme og stædighed kunne klare den forhindring

lune historier

med.
Aase var ukuelig til det sidste og nåede at fejre sin 70års fødselsdag. Hun måtte meget mod sin vilje forsømme
medlemsmødet i marts - "men vi gad nok heller ikke se
en gammel kone ligge på maven et par timer" - for nu at
bruge Aases egne ord, fordi hun døjede med at sidde i
længere tid.
Aase deltog i bestyrelsesarbejdet og medlemsmØderne
med liv og lyst, og vi vil savne hende meget.

Æret være Aase Larsens minde.
P.b.v.

Merete Møller, formand

På
sommerudflugt

til
Frederiksborg
Slot

Generalforsamling.

\

Lørdagd. 23. august kl. 14.00
holder vi generalforsamling i

stede.

20, Næstved. Dagsorden i
henhold til vedtægterne.

d. 18. august til Grethe Chrisriansen på tlf. 53 17 24 Ol
eller Merete Møller på tlf.

muligttil atmøde
22

til

Tilmelding senest mandag

Grethe Christiansen,
Vordingborg.
Mogens Jensen, Næstved.
Lizzi Christiansen,
Næstved. (suppl.)
Revisor Erik Hansen,
Vordingborg.
Revisorsuppl. Per Møller,
Store-Heddinge.
Vi opfordrer så mange som

4197

dragsholder

Futura-centeret, Ringstedgade

Følgende er på valg:

Copa

få en hyggelig eftermiddag.
Der vil også være en fore-

op, såvikan

53 70 80 42.

Høstfest
Lørdagd.6. september ( jo, det
er den 6. og ikke den 11.) mødes vi med halm i træskoene

på "Elverkroen"

i

Stubbe-

købing. Vi slår os løs med syd-

lændingene, som er festlige

folk at være sammen med,

så

der er noget at glæde sig til.

@
God mad, god musik og gode
mennesker - hvad mere kan
man forlange ?
I kan allerede nu reseryere
dagen på forhånd. Der vil i god

tid blive udsendt invitation
med nærmere oplysninger om

tilmelding, betaling o.s.v.
Det er 5. gang vi fester sammen med Lolland-Falster, så
lad os fejre dette 'Jubilæum"
ved at møde talstærkt op

!

P.b.v.

Merete Møller

ningsfuldt "til". Den korrekte
tekst lyder i al sin enkelthed:
"Tror du ikke, at vi skulle
prøve at Ånge
for ?"

til

dem

i

ffi*.,

stedet

Deadline var for længst
overskredet, så jeg beroligede
mig med at korrekturlæseren
nok ville fange fejlen - men

nej, det manglede

"til"

lyste
mig muntert i møde, da jeg fik

og vi mødes ca. 2 gange om
året, med indtil en trediedel af

bladet. "Flovt, Fru Møller,

til et medlemsmøde
med en fremmed taler, samholdet,

AmatØragtigt, beskæmmende
o.s.v." - rasede jeg, mens små,
sorte skyer samlede sig over

men med generalforsamlingen

- plus, at det lykkes os nogle
gange at få arrangeret et virk-

Konklusion: Jeg skulle altså
have taget mine briller på, da

til behagelig eftertanke:

Om at have de rigtige
briller på...
Kære Crohn-klub Øst !

Da ieg ifort mine læsebriller
arkiverede den ko-miske an-

nonce, undslap der mig et
langt giiiispl I den røde tekst

somhedsbesøg.

Fra Sundheds- og forebyggelsesafdelingen i Ribe Amt
har vi i året haft 2 foredragsholdere til at fortælle om
"Sundhed, hvad er det" - foredragene er gratis.

jeg gennemså materialet til
sidste blad; men når man nu
sagtens kan læse alt på skrivebordet uden briller - bare man
står op ...

under dyrene. r'ar der faldet et

Hermed undskyld til alle dem,
der fandt teksten besynderlig!

ord ud - et lille men betyd-

Merete Møller

amt

Vi er omkring
90 medlemmer...

mit syndige hoved.
Endelie en lille notits

Ribe

Ved generalforsamlingen

ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen længere.

Af forslag til

kommende

aktiviteter fremkom ønsker
om, besøg på Musikhuset i

Esbjerg,

ll2

dags ture -

udflugter - Kolding Storcenter.
Bestyrelsen arbejder med
sagen, der skal jo være tilmeldt
et vist antal deltagere før udflugter kan være Økonomisk
interessant.

Angående Rådgivning vil
der indtil videre blive annonceret ca. 4 gange årligt i
lokale ugeaviser med telefon-

nummer på de COPA rådgi-

i Ribe. Vores
"lille Gule folder" vil blive

blev Karen Poulsen Johansen,
Esbjerg valgt i stedet for Ellen

vere der findes

Hennelund, Krogager, der

ændret lidt med næste udgave.

INGE I LISE
SØRENSEN$
SPECIALISTER I SYGEPLEJ EARTI KLER
STOMI .KOMPRESSIONSSTRØMPER. BRYSTPROTESER
SÅNEEHANDLING

.

BANDAGER

Rådgivning ved
uddannede

.

special-

INKONTINENSPRoDUKTER

lndividuel tilpasning
i eget hjem

sygeplejersker
.t9
Fragtfri levering
Salgtil private
-Leveringfradagtildag-Intetekspeditionsgebyr
- Sundtoldvei 8C.3000 Helsingør. Tlf. 4921 OO44. Fax 4921 0257
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Der blev snakket meget om

Food", have på tarmsygdom-

de nye tilskudsregler, og den
forvirring, der især har været

me; noter allerede nu datoerne
i kalenderen, der er som sædvanlig derudover et par stykker
smørrebrød med en øl og kaffe
samt hyggeaften at være sammen om, vi håber på god til-

af Esbjergs behandling af
samme. Ved konstitueringen
var alle poster genvalg.
Efter sommerferien planlægges der et medlemsmøde
den 30. september eller 23. ok-

en af landets største samlinger
af lægeurter.

dariske færger, "Pinen" og
"Plagen", med den blå Lim-

Det imponerende og frygtindgydende anlæg blev fær-

fjord og Sallingsundbroen som
et smukt baggrundsrelief.

diggjort af den sidste biskop

Her fik vi serveret en lækker

over Viborg over Vibor-e Stift.
til forsvar af bispestolens ud-

middag inden næste stop som
v ar "Jesperhus B lomsterpark".
Jesperhus Blomsterpark ligger
på Limfjordsoen Mors, som er
forbundet med fastlandet via
Sallinesundbroen mod øst og
Vilsundbroen mod vest.

slutning, alle er meget vel-

strakte jordbesiddelser

komne.

rådet.

"Hvilken indflydelse kan "Fast

i

om-

P.b.v.

I I 534, under grevefejden. skal

Hans Jensen

Spøttrup være blevet angrebet
og brændt af Skipper Clements
bondehær. Ved reformationen

tober med et emne som

i

1536 blev al kirkens eods
inddraget af kon_een. Spottrup

Ringkøbing

blev kongeligt len o_s siden
solgt som herregård. Som

amt

sådan fungerede den

i

Sommerudflugten

Forste mål for dagens aktiviteter var Spottrup bor_e. og

1997

på turen op igennem det skon-

Siden sidst

Lørdag den 7 juni startede vores udflugtsbus i strålende solskin fra Rutebilstationen i Herning med medlemmer fra den

sydlige del af amtet og satte
kurs mod Holstebro til Kirstine

i Sallin-e blev
formidda-eskaffen serveret i
strandkanten ved Norhede

ne landskab

strand. Spøttrup borg er fredet
i klasse A og landets bedst
bevarede borg fra senmiddel-

i

3,50 år.

1937-ll kober Staten Spottrup. udstl'kker jorden til husmænd og restaurerer volde o_g

da_e

er blomsterparken med

man kan nyde blomsternes
thn'epragt og dufte. Der er fug-

lezoo. akvarium samt sommerfugleland.
Efter endnu en kort pause
ved det _eamle færgeleje på
\Iorssiden, hvor vi måtte

b1'gnin_eer.

indtage yderligere vædske på

Efter en besigtigelse på ca. 2
timer gik turen videre til den
kongelig privile_serede kro
"Pinenhus", som ligger roligt
og uforstyrret et stenkast fra
Limfiorden. Lige udenfor vin-

bussen hjemturen.

grund af varmen, fortsatte

Hardam, hvor medlemmer og

alderen.

pårørende fra den nordlige del
steg på.

findes et for-

duerne, i det gamle færgeleje,
ligger stenhugger Sten Jen-

nemt anlæg med rosenhave og

sen's vandkunst over de legen-

I borgparken

I

sine 6 ha. ikke blot et sted hvor

En -eod dag i samværmedhyg-

og fornøjelige mennevar
sker
forbi. Det er kun at

-eeli_ee

håbe at flere vil dele en sådan
tur med os til næste år.
Bestyrelsen
Arne Nielsen

Spøttrup

Borg

Fergelejet

rcd
Sallingsund-

broen

.lliddag på 'Pinenhus', Kgl. Priv. Kro

Kaffen indtages på strandkanten Nørhede Strand
r'i
I
.t*
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Siden sidst

Dejlige forårssange

Sønderjyllands
amt

i

Roskilde
amt

Frivilligt arbejde
Medlemsmøde mandag den
25. august kl 19.00 på

Duebrødre Kloster. Sct.
Agnesvej 2. 4000 Roskilde.
Vi har fået en aftale med Kræf-

tens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Lyngby om at
komme til Roskilde og fortælle
om deres arbejde som kon-

Siden sidst

uønsket organisk lugt. Det kan

Bustur til Arhus med
stop i Vejle

tage madlugt

køkken og
ubehagelig lugt på bade-

Den årlige bustur havde 30
deltagere, i år gik turen til
Århus. I Vejle gjorde vi holdt
hos forhandler Karen Blok,
hvor vi så hendes lokaler.

værelset, det virker meget ef-

Karen Blok viste et nyt middel

mod lugt. Anti Odor. Det
neutraliserer ubehagelig lugt,

hurtigt

o_s effektivt. Rum
Spray er en opløsning af et

i

fektivt. Jeg har selv prøvet
Rum Sprayen. Fra Karen Blok
kørte vi til Restaurant Guldhornet midt i Århus by, hvor
vi fik en dejlig 3-reners midda_e. derefter kørte vi til Den
gamle by i Århus og efter et
par timer i byen kørte vi hjem.
P.b.v.

Sven Kjærsgaard Jensen

aktivt stof som eff,ektivt fjerner

Glade COPA-medlemmer, Den Gamle By i Århus

Vi vil

Vi havde en hyggelig

aften

med hjemmebag og kaffe, som

Kirudan var vært ved. Jette
Færk fra Kirudan fortalte om
Kirudans historie og om, hvordan man kan bestille sine
hjælpemidler enten pr. telefon
eller brev. Jette fortalte om nye
produkter, og at man kan få
personlig råd og vejledning og
eventuelt hjemmebesøg. Efter
kaffen var der forårskabaret
med omsorgsholdets underholdningsgruppe. Vi var også
selv med til at synge nogle dej-

lige forårssange. Tak til hele
holdet for jeres frivillige og
gode underholdning. Det var
dejligt at se, at så mange var
mødt op - 18 personer og 9
personer underholdt.

sulent for det frivillige arbejde
og om hvad vi i COPA kan
bruge K.B.

Lokalmøde på
Omsorgscenteret i Tønder
den 3o. april 1997.

P.b.v.

til i vores

amt.
slutte aftenen med et

...

Anne Lise Hede

kaffe-tebord.

På gensyn

i

Roskilde den

25. august.

u

u

11-

Forhenværende
forstanderinde fortalte
Lokalmøde Humletoften,
Haderslev den 2. april 1997.

Ordinær
generalforsamling
Mandag den )7 oktober
kl. 19.00 på Møllebo.

Vi mødtes kl. 14.00. Der var
12 personer

til

stede; en del

var desværre blevet forhindret

Københavnsrej 3.
4600 Køge.
Dagsorden ifl-e. vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil
vi evt.

se en

videofilm fra som-

merseminariet på Ry Parkhotel.
Siden sidst

Stort fremmøde til
godt foredrag
Medlemsmøde på Duebrødre
Kloster i Roskilde den 12. maj
med Socialrådgiver Judith B.
Delfs fra RASK i Køge. Det
var en hel fantastisk aften med

en så stor tilslutning. at vi
måtte have fat i flere borde og
stole, så alle kunde komme til
at sidde ned. Tak til alle for et
stort fremmøde også til Judith
B. Delfs for et godt foredrag.
P.b.v.

KAREN BLOK Stpecut lcenter
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der
O ET STOMIOPEREREDE
O er brystopererede
o har ufrivillig vandladning
O har behov for stØttestrømper
o brokbælter efter mål
o overtræksposer efter ønske
Forsendelse og rådgivning er gratis
Kontakt sygeplej erskelkonsulent
Karen Blok

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: 75 84 00 22 -

Fax: 15 84 03 22

Erik
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fra i den gamle ambulance. Vi så
var til stede og den Dagmar Bork som 5-årig

Aftenens emne var "Livskvalitet og en tålelig tilværelse"

Kro hvor vi fik en bid mad. Jeg tror aldrig, jeg har fået en

og bistandslovens paragraf

at

Socialrådgiver Kirsten Pram

så stor karbonade til middag.
Den var næsten så stor som en

og forstander fra Haderslev se og høre om. Jette Færk fra
Sygehus var kommet for at Kirudan fortalte om de sidste
fortælleomdetgamlesygehus. nye produkter. Vi var alle

fra området Syd i Århus førte
tilhørerne gennem junglen i

hel forloren hare.
Efter middagen var der tid

bistandslovens paragraf 58.

til

enige om, at det havde været

rengøringtillægerneogendel en hyggelig og spændende
af deres arbejde. Dagmar eftermiddag.

Deltagere fik
muligheder for hjælp til stomiplejeartikler og om evt tilskud

til Egtved Pigens Grav. I et lil-

P.b.v.

toilet/bade-

i sidste øjeblik. Jette Færk
Kirudan
glade giver af kaffe og
Forhenværende

kage.

indlagt på børneafdelingen.

sygeplejerske Det var meget spændende

Vi så videofilm lige fra

Borks far var ambulancefører,
og vi så ham hente en patient

5

8.

gode råd om div.

til

forbedring

i

værelse. Kirsten var utrolig

Anne Lise Hede

god til at besvare spørgsmål og

Kommende aktiviteter

i Sønderjyllands

amt

oplyse om diverse muligheder
i loven.
Livskvalitet er jo også meget

Møde i september: Der vil i sidste halvdel af september blive
arrangeret et møde, hvor landsformand Flemming Lejbølle er
deltager. Brev herom vil blive sendt til alle.
Møde i november: Næste møde er planlagt til 1 1' november.

forskellig fra land

Mere herom i næste Copa-blad.
P.b.t'.
Sven Kjærsgaard Jensen

Vejle
amt

**,
Hvem tegner livet
Vi har haft medlemsmøde

stiansfeld.
Opsamling:

onsdag d. 16. april på Ellehøj
i Vejle. Der var mødt 28 personer, for at høre foredrag af
Jens Rosendal. 'Hvem tegner

Horsens Banegfud, kl. 9.00;
Vejle Havnegade ved den gamle

Tulip, kl. 9.30;
Fredericia Banegård, kl. 10.00
Kolding Rutebilstation, kl.

livet' - det gør vi jo selv for
man skal tage imod sig selv

Hjemkomst

dam var vært ved kaffebordet
bagefter.

100,-

Udflugt d. 16. august
Turen går til Schackenborg

Tilmelding senest l. august til
Ulla, tlf.: 75 89 38 51
Licy, tlf. 75 85 30 58
Lis, tlf.: 75 36 28 20.

Ituip-

P.b.v.

Møgeltønder og

Lis Obel Jakobsen

Slotshave. Vi skal spise i

lehuset

i

over helbredet. Heldigvis bliver vi raske og så er vi lykkelige igen. Men, nogle af os
tænker dog lidt anderledes på
den fremtidige tilværelse. Det
er jo helt fint. Måske blot lidt
sørgeligt, at vi mennesker skal

helbredet.
Sl,geplejerske Pia Arensdorf

kr pr. person.

Tag med i slotshave,
på caf6 og i kniplehus

vi har tid til at tænke

i hovedet,
inden vi tænker lidt mere på

?

Alt dette for en pris af

I

have et boldtræ

10.30.

som man selv er. Kirstine Har-

land.

Afrika er livskvalitet f.eks.: En
bolig, at være rask og noget at
spise. Man må nok sige her i
Danmark er der langt til afrikansk livskvalitet. Her i landet
tæller følgende nok mere: Arbejde. bil. ferie. hus. båd. campingvo,en m.m. Vi tænker nok
generelt for lidt på helbredet.
Det erjo først, når vi er blevet
syge,

eftermiddagskaffen får vi i
Honningkagecafe6n i Chri-

Siden sidst

til

fra Silkeborg Centralsy-sehus
l'ar også til stede for at besvare
evt. spørgsmål om stomipleje.
Conny Wagner fra ConvaTec
viste nye stomiposer. Aftenens
traktement blev sponsoreret af
ConvaTec.
Tak til alle og tak til ConvaTec for kaffe.

at få frisk luft og gå en lille
tur ved søen. Herefter gik det

le hus kan man læse om dette
stykke Danmarks historie, der
ved et tilfælde så dagens lys i
februar 1921. Graven blev fundet da en gårdejer var ved at
fjeme en gravhøj på sin mark.
Sidste stop på udflugten var
fem minutters kørsel fra Egtved Pigen. Stedet var Tørskind

Grusgrav med landskabsskulpturer af Robert Jacobsen
og franskmanden Jean Clareboudt.

Samlingen af disse skulpturer ligger utroligt smukt i et
bakket terræn omkring den
tidligere grusgrav i Tørskind.
Om man kan lide udsmykningen eller ej er op til den enkelte besøgende. Men fantasi-

en kender i hvert fald ingen
grænser, når man på skiltene
læser, hvad det øjet ser på i de

forskellige skulpturer.
Efter at have beundret (eller
andet) disse skulpturerkørte vi
nordpå igen.
Hele dagen forløb fint, vi

havde haft det hyggeligt og
vejret var godt; ikke for varmt
og ikke regn. Der var kun et
uheld. Hr. Madsen var i Randers så uheldig at miste sin
tegnebog ved Jelling. Kære Hr.
Madsen. jeg håber det var en

ærlig person, der fandt din
tegnebog, så du

i det mindste

har fået dine personlige papirer igen.

Siden sidst

**.

En karbonade så stor
som en forloren hare

l*"

D

e

n år I i g e fo r år s udflu

gt

fandt

Siden sidst

møde

Silkeborg. Der var

sted lørdag den 24. mai.
Efter opsamling i Randers, Århus og Skanderborg gik turen
gennem Vejle Ådal til Jelling.

Socialrådgiver som
junglefører

fremmødt 29 personer. Det var
ganske flot. Traditionen tro

Her var der lejlighed til at se
kirken og Runestenene. Her-

Århus Lokalafdeling holdt

blev mødet holdt i Rosengårdscentret.

efter kørte selskabet

onsdag den 16. april medlems-
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Sø, nærmere betegnet

til

Fårup

Skovdal

NYT

COPA brevkasse
om stomi
Har du et spørgsmål?
Skriv til COPA,
Odinsvej 5,
4100 Ringsted, og du
får svar her i bladet.

@-@
Nye tilbud til dig
- svømmeaften og
vitamintest

raler. Det koster ikke dig no-

igen klar med kaffe og the

get. Kom blot, det gør ikke
ondt at blive testet. - Hvis du
blot er nysgerrig er du også

samt gode råd.

Randers.
Vi prøver om vi kan starte en
hyggeklub op i Randers. Det

velkommen.
Tilbud nr. I
Svømmeaften

Vi giver kaffe/the og brød
samt alm. rådgivning ang.

Onsdag den 20. august vil vi
lave en fælles svømmeaften.
Der er mange stomiopererede
(undertegnede inklusiv) som
ikke er helt vilde med fællesomklædningen i en svømme-

hal.

Nu er du ikke alene med
problemet. Onsdag den 20.

av

stomi.

lngen rådgivning i juli
Husk, der er ikke rådgivning

i

juli måned, da der er sommerlukket. Men onsdag den 13.
august fra kl. 16 til 19 er vi

Hyggeklub i
Randers?
Nyt til medlemm.erne i

Hyggeklubben
i Arhus

er meningen at bestyrelsen vil
bestræbe sig på at klubben kan
starte engang i efteråret.

Hyggeklubben er som sædvanlig åben onsdag i de lige

mere information om dette

uger fra kl. 14 til 16.30. Husk,
der er plads til alle der blot har
lyst til lidt socialt samvær.
Kaffe og the står parat.

Forhåbentlig kan

vi

give

i

næste Copa-blad.

Vi håber

I alle

vil

få en rigtig

god sommer.
P.b.v. Henning Granslev

vil vi mødes ved
svømmehallen Spanien i År-

gust kl. 18.00

hus. Det er lige overfor/ved
siden af Århus Rutebilstation.
Denne aften kan "de almindelige" svørnmere møde posefolket. Det er meningen at få
svømmeinteresserede ud af
busken. Vi skal ikke være bange for at vise vores lille hemmelighed overfor andre.
Sygeplejerske Anne Back fra
Århus Amtssygehus vil være
til stede denne aften. - Det er

faktisk Anne Mettes forslag
om denne fællesaften. Efter

svømning tager

vi ud på

Langenæs Handicapcenter for
at få kaffe/the, en Øl og en
hyggelig aften sammen.
Det er ikke nødvendigt at

I DET JYSKE STOMICENTER
- med detailforretningei i Randers, Aalborg og
Arhus -tører vi alle de store mærker i hjælpehidler
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskæftiger os med, så vi er altid velinformerede
om det sidste nye, samtidig med at vi er fortrolige
med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det,
ligesom vi også sørger for automatisk levering pr.
post.

- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og
venlig service, hvor vi altid sætter kunden i
centrum...
Vi forhandler f.eks.

købe billetter på forhånd.
Tilmeldingen er af h.t. indkøb
af brød, øllvand m.m.
Du kan melde dig til Anne

ConvaTec
for ekstra sikkerhed og komlort

Mette Back p å tlf . 86 49 7 5 25,

man.-ons.-tors. mellem kl.
8.30 og 9.30. Eller til Henning
Granslev tlf. 86 28 11 24,bedst
mellem kl. 14 og 18.
Så, meld dig til en hyggelig
fællesaften, tag telefonen og
hop i vandet den 20. august.

Tilbud nr. 2

Vitamintest
Onsdag den 10. sept. i åbningstiden for rådgivning fra
kl. 16 til kl. 19 kan duÆ blive
testet for evt. mangel af vitamin/mineral. Biopat Kirsten
Nygaard Sørensen fra kli-

'col-oP1-Aq-r
sikkerhed, tryghed, diskretion

.donsoc
stomiprodukter

G.Mærsk Andersen's f, ftI. A/S
SYGEPTEJEARTlKLER - EANDAGER

nikken "Livshjulet" vil denne
dag teste om du er i balance
med div. vitaminer og mine-

2l

1 TLF 86426262
3 TLF 98 12 24 88

B9OO

RANDERS TOBVEGADE

9OOO

AALBOBG OSTERAGADE

81OO

ARHUS

C

FREDERIKSGADE 44

.IIF

86 19 87 44

Copa

4197

Åq6uÅt

:']l]

ll

:

,{uPduol qqrnbs

uoc

E

7§

q9

rurolsooll

n

rLuolsoloc

rulsod

x

!

6o uepren aleq re^o lpeJqpn 16r1lnq

Ao I q lolEuolEr.uoArsaLlE urols' cofEA
-uoc lE uøIspolrEur 3Alsf HVnoIS

- opororodolruols l!l epeldses

1

teu^Du

np

,t

t

1speq

pD^H

ts__r
f
'

Lr

:urqsrepun

:ÅE

OOAZ

+++ 8t80 +++
g9-79.tenOroqsre6æp

:ossorpv

sralr,llot.lrB V .A
-Cåje^iio5
@)

lurolsorn

: opue?lsu o po u ls6 il ue^ pr{lp n
'cole^uoC e4 lwols opuiløpe^ lÅu e1epow 7e teysuø 6ep

rsod €
dueduo3qqrnb5s:aÅ41o1sugy

coJ.B

'roqæl)pnLl uros f AlsSH
-Vt/{OIS sopue^uE rellnpo.rd
-rurols s,calP^uoc ellp Ed 'opurs
-ue6ou olEuoler.useslellÅlseqpnq
olspeq lep la6urloqn lop ro L66 L

'requeldes llopelq-Vdgg rse.rø6 \
-6r11uego lr.ues 'pelsaq al)orp rEI \,,
'
eulepJin '266 L lsn6nE 'I L uop ]saJås
celenuo3 lll lpuospur oræA lpls 6o lere>1
-uEJl ro ueuodny 'assorpe 6o uneu peu
ueuodnl lsOr;uan pl^]pn'renBDreuuos
ebrllep Of Luo pol !^ Jollærl unæ;rqnl
srg 9Z s,fAlSfHV6OIS 1e Ourupelue
6u!u>læ,rtpo'l

-1e11Ålseqpnq alsrøl uap

vq gz ueuueB aræ^le^

.,,,^o ,^
)uø4 n
tuø4s )a

nllnl,
pD^H

r

Lr

rrfr.'\uoJ

>1æaFrpels

re g

I

'1661 leu a$oduÅstwols
s,Jele^uoC pa^ 'acuatryluol ,,wu,, a! lnldpn

Ar[)7

;

'

rstHv]rols

til;;;;ffiq

]seJ . o,_ ^bræ
ISSHVI trOJS
troJs rseJ
^!l
,6,f
,r rO*r:i[ål'r:
30 Eep;alq w JE gz
pu?q uls !
-11a 1"^.0
gaPt§ 1" .rtu' uauadelal IU PU?
,,
s1qøfi;rul epep
i"e "l]..,i;t
,;':.fliill;'fi::;

\Ø"-^,

arpeq

aP

'il*'#**

rZi;;;!==i:::r
a)t9*"'-o^raaa

I

Y r_________--

1a'"-' '- ta

fq 9,
p"N .=__ ,O*^

us

IlUI4li re +v "--

^alq eL6l

suePnH

IAISIHVWOIS
'sl§lHvwots )a

tD tsr^aq )Dq parpunLul
a34

uapn 3o ryuh

resle,reldo

rs;

-^ 6rpsts §å
,^,iå'":'::';'l:: uo6ss:ft:å
§
r^):'r$;i -tE

uåp pe- rpa uep 11 -,""
rprrq -rrrrlu uoC'dU ruLl
'uapnq:ala1d
3A1S3HV1^IOJS r

rf,l qnr lrærs irru E.

'uyse0.nHrr

u:l

;lii,^,,u,llr:f

I

:? ::: rrsl._

_

'-'n;

-::.r-".11:::^:*l:
2'*:#:iH:il"JllJl
i*ii{:::ll'lll r,vssrenus.,r' å*

n"^r*rJi'årrel,

_

*-"
'in, oå pnq lassed req
Hv
rnr,ru,.,
,
..:
UylgNVu\l
lNlNVg
c7 rar\lsauer.llols
^^ ,D Yc
Ilp
.._.
l^lstHvrlrols
vu:^DrHVru,ls
JE

H-r nr^r^_,,.
yd

I-

.ursod
Jon,^l

.r1,laPloq
,- - :t.r
paa'

r.4s4r;;;dffif
,,
i7,'!13:rni;;
"es

.lre

raoel .,ror elseo
! anlsaqeuols le
altæUo} laq aura6

o

**
#-

r:r:$fl"lJ,,r.ixl:;
nei
un auap anu ua

adresser og diverse ansøgningsskemaer.

Bogen kan bestilles hos Frydenlund Grafisk, Hyskenstræde
10,1207 København K. Tlf.: 3393 2212 eller Fax: 3393 2412
og koster 198 k.

Forældregruppen

Børnecopas familieweekend
Kære børn og forældre. Se invitationen til årets familieweekend
her i bladet på side 16 og send straks tilmeldingen. Vi har i år
nogle rigtig spændende emner på programmet. Lørdag formiddag kommer der en læge og en sygeplejerske fra Odense Universitetshospital og fortæller om, hvordan de behandler børn
med diagnoserne Hirschsprung og Analatresi. Der vil ikke blive
talt så meget om operationsteknikker, men derimod om, hvordan
de tackler problemer med forstoppelse og manglende evne til at
holde på afforingen.
Lordag eftermiddag kommer psykolog Jørn Nielsen, Vejle og
fortæller med udgangspunkt i familier med syge bøm om, hvad
man kan gøre, hvis parforholdet "knirker". Et meget spændende
emne - og hvem kan sige sig helt fri for lidt "knirkeri" ?
Søndag formiddag vil være delt op i 3 workshops, som hver
vil køre over 2 gange tre kvarter. Der vil her være mulighed for
at vælge 2 emner. Emnerne er : Børn med stomi og pubertet,
opvækst og trivsel med/uden stomi, børn med Colitis og Crohn
og deres muligheder.

Handicappede børns sociale rettigheder
Dette er titlen på en bog
skrevet af Flemming Simonsen og Mogens Damso.

HsndirooDede borns

soriole'iettigheder
i ',

som begge er uddannede
socialformidlere.
Bogen er en praktisk vejledning og hjælp til forældre for at lette adgangen til
"det offentlige" og giver en

samlet oversigt over den
praktiske og økonomiske

"t

er ret

ril i

henhold

.

)'

hjælp, som der rent faktisk

ril bi-

standsloven.

Bogen beskriver - men
kommerikkemedløsninge.

- på de kriser og følelses-

ffi

mæssigt belastede situationer, som forældre og børn med
sikkerhed vil komme i.
Bogen gennemgår bl.a. hvilken rådgivning man kan få,
hvordan man får dækket merudgifteme og tabt fortjeneste. samt
hvordan man kan få udbytte af de eksisterende dagtilbud og
døgnophold.
I bogen er desuden optrykt Bistandsloven, mange nyttige

bekendtskaber. stifte nye og deltage i vores gode sociale samvær.
Med venlig hilsen

Lisbet Refer Dalsgaard

4

<I:
&.
{g'
h!

Børnene tager på bustur til Legoland lørdag eftermiddag,
lørdag formiddag skal vi alle i badeland og søndag formiddag
kommer gøgleren "Kaj Gummisko". Han vil både vise hvad han
kan. men også lære bømene en masse kunster.
Der vil naturligvis også være tid til at genopfriske gamle

c!

\dl

Tove Frithioff
Daglig leder

Birgit Madsen
Ekspedition

ffi
Any Petersen
Ekspedition

Vi er til for Dem
STOMACARE er et uaftrængigt stomirådgivningscenter, etableret
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hudskader og psykiske problemer.
Spørg STOMACARE, vort dygtige og venlige personale rådgiver
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer
portofrit over hele landet fra dag til dag.
STOMACARE sttlTer gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.
Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

Stomacare
.2670

Vangeleddet 77

Greve .Telefon 43 69 02 00
29

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

læ
A

Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelse
Copa

4197

@

Mødekalender
medio september
medio juli
Har du aktiviteter, du ønsker omtalt

23-?kl.

14.00-16.00

i den gule mødekalender, så skriv til COPA.

3-9

LangenæsA11621,Århus.
Hyggeklub.

kl.

1400

-

16.00

LangenæsA11621,Århus.
H1'ggeklub.

Arhus amt
06-08 kl.

14.00-16.00

Arhus amt

5-9

LangenæsA11621,Århus.
Hyggeklub.

Huset, Hasserisgade 10, Aalborg.

Hyggeklub.

Nordjyllands amt

Arhus amt

l3-08 kl.

16.00-19.00

LangenæsA11621,Århus.
Rådgivning.

5-

9 kl.

16.00

Kvæsthusbroen..

Svipturtil OsloNorge.
Arhus amt

13-08kl.17.00-19.00

20-8 kl. 14.00 -

16.00

Københavns amt

SygehusetØresundiHelsingor.
Rådgivning og åbent hus.
Frederiksborg amt

6-9

LangenæsA11621,Århus.
HYggeklub'

6-9

kI. 1 8.00 - ?

"Elverkroen", Stubbekøbing.
Høsdest sammen med LollandÆalster.
Næstved

kl.17.30

"Elver*roen",Stubbekøbing.
Høsfest.

LollandlFalster

Arhus arnt

20-8 kl. 18.00 -

?

Svømmehallen,Århus.

t0 - 9 kl. 17.00 - 19.00 SygehusetØresundiHelsingør.

Svømning og socialt samvær.
Århus amt

23-08

kI.14.00

Rådgivning og åbent hus.

Futura-cenfet

Frederiksborg amt

Ringstedgade 20, Næstved.

Generalforsamling.

10-9

kl. 16.00 - 19.00 LangenæsA11621,Århus.
Rådgivning og vitamintest.

Næstved

23-8

Arhus amt

Opsamlingsstederogtider:

Seside2l idetteblad.
Sommerudflugt til Kattegat, Vesterhavet og

.

Skagen.

17-9

kl. 14.00 - 16.00 LangenæsA11621,Århus.

Nordjyllands amt

Hyggeklub.
Arhus amt

25-8

kI.19.00

DuebrødreKloster,Roskilde.

9 kl.

20 -

Medlemsmøde.

14.00

Roskilde amt

Inge-LiseSørensen,Helsingør.
Noget om jordstråler.
Frederiksborg amt

26-8

kI.13.30

24-9

Pilegården,Brønshøj.

kl.

19.30

Svanelunden,Hjørring.
Arrangement.

Medlemsmøde.
Køb

e nhav

nl F r e de ri ks be r g

Nordjyllands amt

Næste Copa-blad udkommer
Dead-line for indlevering til
næste Copa-blad:
10.august.

Copa

4197

10.september.
Mødekalenderen i dette blad
dækker perioden
medio september - medio november.

30

Stomiambulatorier
2300

Sundby Hospital Organ.kir.amb.
2300 Kbh. s

32 34 32 11 lokal 3212

Man.-fre.: 08.00-14.00

2400

Bispeblerg Hospital, Stomiamb.
2400 Kbh. NV

35 31 26 96 lokal 2696

Efter aftale

2600

KAS-Glostrup,
2600 Glostrup

43 96 43 33 lokal 5516

Man.-fre.: 08.00-1 6.00

Hvidovre Hospital, afd.21 5-6

36 32 36 21
(man.-fre.: 08.00

Efter aftale

2650 Hvidovre
KAS-Herlev afd.107, 7.sal

44 53 53 00 lokal 633

Man.-fre.: 08.00-15.00

2650

2730

(man.-fre.: 08.30-09.00)

-

09.00)

2730 Herlev
2900

KAS-Gentofte, kir.amb. D 732
2900 Hellerup

31 65 12 00 lokal 5865

Man.-fre.: 08.00-14.00

3000

Sygehuset Øresund Helsingør, plan 3 afd. 23
3000 Helsingør

48 29 23 23

Efter aftale

Bornholms Centralsygehus

56 95 11 65 lokal 2120

1. og 3. tirsdag i måneden
09.00- 13.00

53 52 19 00 lokal 2133

Man.,tors. og fre.: kl. 08.00-15.00;

3700

(man.-fre.: 08.00-09.00)
(23201

3700 Rønne

4200

Centralsygehuset i Slagelse, lndgang 43
Fælledvei, 4200 Slagelse

4300

Centralsygehuset i Holbæk, Stomiamb. afd.
4300 Holbæk

Al

RASK, Stomiamb. Kir. ambulatorium

4600

53 43 32 01 lokal 2114 eller søger
(dgl. 08.30-09.00)

5809 Efter aftale

56 63 15 00 lokal 3925

Efter aftale

53 72 14 01 lokal 4208

Man. - tors. : 09.00

(tirs.+tors.: 13.00-13.30)

4600 Køge

i Næstved afd.

19 stuen,

4700

Centralsygehuset
4700 Næstved

4800

Centralsygehuset i Nykøbing
4800 Nykøbing F

5000

Odense Universitetshospital, ved afsnit
5000 Odense C

5s00

Middelfart Sygehus, Organ.kir.afd.
5500 Middelfart

5600

Fåborg Sygehus Kir.amb.
5600 Fåborg

-

15.00

(man.-tors.: 09.00-09.30)
Tirs.:12.00-16.00;

54 85 30 33 lokal 3550

F

Tors.: 12.00-16.00
44, l3.etage

66 11 33 33 lokal 1527 eller selwalg: Efter aftale;
65 41 15 27 (man.-fre.11.30-12.00) Tirs. og tors.
64 41 21

1

2l

lokal 1665

Torsdage efter aftale

62 61 09 01 lokal 232

Man.-fre.: 09.00-14.00

Kolding Sygehus. Stomiamb. D.2.
6000 Kolding

75 53 32 22 lokal 3105

Man. og tors.: 12.00-15.00

6200

Aaberaa Sygehus
6200 Aabenraa

74 63 16 16 lokal 4025

Man.: 11.00

6400

Sønderborg Sygehus afd. K21
6400 Sønderborg

74 18 25 00

Tirs.-tors.: 08.30-14.30

6700

Centralsygehuset i Esbierg
6700 Esbjerg

75 '18 20 00 lokal 4113

9 - 15, efter aftale

7100

Vejle Sygehus Stomiamb. A15
7100 Velle

75 72 72 33 lokal 4545
(12.00 - 13.00)

Ons. og fre.: 08.00-15.00

Grindsted Sygehus, Stomiamb

75 32 11 22 lok. 3720 eller lok.

6000

7200

7

400

7500

n

(8-9)

7200 Grindsted
Hern ing Centra lsygeh us,

(tirs. og tors.: 8.00-12.00)

Stomiamb.

2005.

-

12.00 efter aftale

Efter aftale

99 27 21 a3

Tirs.:

7400 Herning

(tirs.: 13.30-'14.30 og fre.: 08.00-09.00)

Holstebro Centralsygeh us, Stomiamb.

97 41 42 00, lokal 2012 eller 2013
(man.-fre.: 1 0.00-1 1.00)

Tirs.:09.00-16.00,

7500 Holstebro
Århus amts Sygehus

1 5.00-1 8.00;
Fre.: 09.00-12.00

eller efter aftale

Man. - tors.:08.00-15.00

8000 Arhus

89 49 75 25
(man.-tors.: 8.30

Centralsygehuset i Silkeborg, Parenkym kir.afd.
8600 Silkeborg

86 82 16 00 lokal 2431
(tirs. + ons.: 08.00 - 08.30)

Tirsdage og onsdage.
Efter aftale

Horsens Sygehus, Stomiklinikken

79 27 44 44 lokal 2221

Man.: 09.00-15.30;
Tirs.-fre.: 09.00-1 5.00

8800 Viborg

86 61 30 00 lokal 2110
(dgl.:08.00-12.00)

Ons:10.00-13.00.
Efter aftale

8900

Centralsyghuset i Randers, Organ.kir.amb.
8900 Randers

89 10 20 00 lokal 5704

Man.: 08.30-1 1.00;

9000

Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken, 4.sal
9000 Aalborg

99 32 25 28
(dsl. 7.30 - 8.30)

Efter aftale

9800

Hjørring Sygehus, Organ.kir.afd.
9800 Hjørring

98 92 72 44 lokal 2071

Fredage efter aftale

8000

8600

8700

8800

-

9.30)

8700 Horsens
Viborg Sygehus, Organkir. afd.

K11

Alle dage efter aftale

Fre.:09.00-12.00

(man.-fre.: 08.00-1 4.00)

LOKALFORENINGER

/

GRUPPER

/

KLUBBER

De anførte træffetider er kun vejledende

Nordjyllands amt

Vestsjællands amt

Grethe Nielsen

Flemming Jacobsen

Torl.cn I Iltn.cn

Enigheds-All6 l7

Tyttebærvej 7
9530 Støvring
Tlf.: 98 37 1630
Rådgiver:
Kirsten Møhlenberg, Nielsmindevej l6
9493 Saltum, Tlf.: 98 88 11 51

København

/

Frederiksberg

2700 Brønshøj
Tlf.: 38 28 03 82
Kontokt pe rson:
Lilly Breiding
Emdrupvienge 80
2100 Kbh. Ø
Tlf.: 39 29 24 6l (bedst efter kl. 17.00)

)

Grønneve.j 253. 1-3

2830 Virum
.15 83 52 58 eller 46 56 55 7-5
Kontakt person:
Carina Christiansen. Sønderlundsve.i
2730 Hcrlev Tlf.: 42 9l (rl 9t).

2

l.

:.r r. I

-i(-

l-l

Arhus amt
Hcnnrnr Gr'.ur.ier "

r

\.ltr 1 I I.i..r.j:i-rr,r'

Merete Moller
Ænebjergvej 28. Lund

Jll :t, l\ I I ll ,hc-dst 1J.00 /1.;,:-,.., Li. Lr'ne Carstensen.

;1660 Store-Heddin-se
Tlf.: 53 70 80 42

Tll'.: :t. +l

Dln:rurk.calic a.
1rt)

-t)

18.(X))

-3.th.. S900 Randers

Forældregruppen
i'hr't R.' tir Diti \,{xard
Brcdrr.ro'..r ...j I (r. Elsholr

st.tr

Christian Stentoli
Thorkildsvej 78
3700 Rønnc
TIf. og fax:56 95 21 33

Frederiksborg amt

Ribe amt

88J0 Rocikrtr:bro

Frede Jensen
Langetvedvej 21
6630 Rødding

Tlf.: ti(r 6.5 90

Tlf.:7484'7127

[:va I-arsen

Arne Nielsen *)
Rudesvej 20
7500 Holstebro

Emil Noldesve.j

Tlf .:9i 4221

32

ll

Crohn klub øst
Plrrcvangen 2, l.§'.

Ringkøbing amt

Bent H. Larsen ';')

19

27(r-5 Snrorunr

Tll'.: l-1 (r(r 0-1 -s.1 (efter kl. 17.00)
&

\lerina

[-trrscn

Lrnlhrrcj lt)-] .-\
l9r)tl Ilclicnrl)

-f

-

18.00)

Fyns amt
Lars E. Nielsen
Bakkeskråningen 35
Postboks l6
5270 Odense N
43.

l-11.:

L

Bornholms amt

Tlf.:66 1824

-l-1

Næstved

Rådgivere:
Se under lokalnyt

Tlf.

3000 Helsin,rror
Tlf: 49 22 06 16
(træffes bedst 17.00

jl.,r-rald'r c.j

i|I r Rin[\tcd

Blr nc::;rrJ'rcj I lt). Kolt

Københavns amt
Marianne Hemmin-qsen'i'

Ho
-1

Mobiltlf.:30407'7 43

Kontaktperson:
Gerda Pedersen.

Carl Blochsvej 1,2., 5230 Odense M.
Tlf.: 66 ll 26 84 eller 66 19 26 84

Lolland-Falster
Marianne Andersen
(rådgiver og formand)
Askhavnsvej 8. Femø
4930 Maribo
Tlf.: 54 71 50 30

ll .: .:

I

(ra ()5 I )-

Roskilde amt
Erik Krist.jansen

Crohn klub vest

Jasminvej 1
4600 Køge
Tlf.: 53 65 38 78

Skr tt.'r c.j

Sønderjyllands amt
Sv. Kjærsgaard Jensen 'i')
Møllehaven 2A
6430 Nordborg
Tlt.;74 45 42 04 (bedst efter 17.00)

\lurrunn Oic.cn

I

L

SJ5(t f{xp1n1g1
Tlf.: §6 e6 i+ l9

J-pouch
Christrna Ber_ugren
Dilnavrengct 13. 2.th.
5150 Odense S\/
(COP.\'s sekretariat. 57 67 35 25.
opll se-r teleibnnunrmer)

Vejle amt
Lis Obel Jakobsen
Overgade 5, Skærbæk
7000 Fredericia

Tlf.:75 562820

Ungdomsgruppen
Charlotte Ronneberg
Kirkegade 11. 2.dør. l0
8900 Randers
Tlf.: 86 41 89 26. bedst aften

Rådgiver: Helmuth Hansen,

Viborg amt

&

Rødeledsvej 6, 4990 Sakskøbing.
Tlf.: 54 70 5177

Inga Vestergaard Andersen

Michael Jensen

Fårtoftevej 144

Løvgårdsvej 7, st.
2830 Virurn
Tlf.: 45 85 28 87

*) Medlem af COPA's forretningsudvalg.

7700 Thisted
Tlf.: 97 9215 97

