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Et mere dynamisk DSl.)
I

LEDER

hvert af disse udvalg skal der sidde et af de menige forretningsudvalgsmedlemmer for at sikre kommunikation og koordinering.
Li-eeledes er formandsskabet nedlagt. I stedet er valgt et mindre
forretningsudvalg med en formand, næstformand og fire menige

Af: Arne Nielsen, landsformand

f orre tn in _e s u dv

a I

g s me dl e mmer.

Til formand blev John Møller valg. Som næstformand valgtes
Stig Lan_evad fra Dansk Handicap Forbund.
Til meni-ee forretningudvalgsmedlemmer blev følgende valgt:
Karl Vilhelm \ielsen. Niels Anton Svendsen, Frede Jensen og

Knud Søndergaard.

r-\_
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De nye udvalg
1. Socialpolitisk- og Arbejdsmarkedspolitisk
Udvalg er atter slået sammen til et udvalg.
2. Teknologi- og Hjælpemiddeludvalget er slået
sammen med Udvalg for Bolig, Befordring og
ydre Miljø - og blevet til Tilgængeligheds- og
Hjælpemiddelpolitisk Udvalg.
3. SundhedspolitiskUdvalg.
4. Undervisnings- og Uddannelsesudvalget.

H

-år

1

t

De opgaver Intemationalt Udvalg tidligere løste, skal fremover
varetages af de fire fagudvalg, under forretningsudvalgets ansvar.

Efter et års forarbejde vedtog DSI's hovedbestyrelse i slutningen
af april en ændret struktur for organisationen.
DSI har samtidig fået en ny politisk og administrativ ledelse.
De nye vedtægter er vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 27.

april

1998.

Forretningsudvalget er blevet mindre - seks personer mod
tidligere ni.
Der er nu kun fire stående udvalg - mod tidligere otte - og der
er højest syv medlemmer i hvert udvalg.

.)

DSI's øverste organ er fortsat hovedbestyrelsen som mødes to
gange årligt.
Der er stadig to stemmer til hver medlemsorganisation og en
stemme til hver amtsafdeling.

Som ny direktør i DSI tiltræder Poul Erik Hemer Petersen den
1. september 1998.
I

DSI - De Samvirkende lnvalideorganisationer. COPA er et af medlemmerne.

COPA aktivtitets- og budgetm6de
Tidligere har aktivitets- og budgetmødet været annon-

Kommende forretningsudvalgsmøder

til 20.-21. november 1998.
Dette er ændret.
Hovedbestyrelsen's aktivitets- og budgetmøde aftroldes
på Hotel Plaza i Odense den 13. - 14. november.
ceret

a.n.

Satser'Social service'
Støtte

til

Ileostomi
Urostomi

b.m.

Deadline - indlæg Copa-bladet
Redaktionen modtager fra tid til anden undrende reaktioner
fra læsere: Hvorfor er mit indlæg ikke er bragt? Disse lædeadline. Modtager redaktionen materiale efter deadline,
kan vi selvsagt ikke garantere optagelse. Deadline for
artikler og indlæg til næste Copa-blad: 10. oktober.

7.L70,- kr pr. kvartal
7.320,- kr. pr. kvartal
1.510,- kr pr. kvartal.
c.s.

Copa 5i98

dage før.

sere har indleveret de pågældende manuskripter bravt efter

(lov §97, stk.5, jf. bkg. 123 af 79.feb.7998):

Kolostomi

Kommende FU-møde datoer: 7. oktober, 4. november og
3. december. Har du noget, der skal behandles på disse
møder, skal sekretariatet underrettes skriftligt - senest 14

2

o.v.

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

Stomiforeningen COPA
kr e tar iat s I e de r : Bitta Mogensen.

Se

Sekretariatet

5,

Odinsvej

4100 Ringsted
Tlf.: 57 67 35 25 Fax:: 57 67 35 15
Træffes mandag, tirsdag. torsdag o-e
fredag: i0.00 - 14.00;
onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmernes talerør over for myndighedeme.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, COPA.

Copa-bladet 5/1998 (september/oktober). [Fra første'Co-Pa'
Landsformand:
Arne Nielsen
Rudesvej 20
7500 Holstebro

i 1962: nr.148].

lndhold:
Et mere dynamisk DSI (Arne

Nielsen)
Selve stomikonstruktionen er ofte årsag til patientproblemer, referat (Ieanette

Bech).....

4

Vicelandsformand:
Henning Granslev
Bavnegårdsvej 1 10, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 86 28 11 24 (bedst 14.00-18.00)
Lokalfurmænd og -grupper :

6
Hjælpemidler til Estland (Merete Møller)...........
Bodyimage - tilmelding ungdomsweekend (Marianne Hemmingsen)................... ....... 6
8
God sommerferie i Tisvildeleje, referat (Else-MarielGittelMariannelAnnette)...............
10
Spændende nyheder på messe i København (Peter Mikkelsen)..................
l2
Familieweekend - tilmelding (Lisbet Refer Dalsgaard).....
13
Stomivenlige badeværelser ( Rolf o g Annita N ie I s e n)....................
t6
Regnskab COPA 1997
30
Crohns sygdom stammer måske fra kvæg...............

Se bagsiden.

Læserne skriver

l9;mobiltlf.:
Fax:96 1025 19.

Tlf.: 96 l0

2O

21 26 6'7 19.

Medlemsbladet COPA
COPA-medlemsblad udkommer
6 gange om året, d. 10. i ulige
måneder. Næste blad udkommer
10. november; udsendes i uge 46.
Oplag: 5000 stk.
Tryk: Glumsø Bogtrl'kkeri A./S.
Ansvars havende redaktor :
Cand.scient. Ole Vestergaard.
Postboks 38. 4100 Ringsted,
fax: 5'7 67 67 01.
Læserbreve, indlæg og artikler:
Manuskripter skal sendes til
sekretariatet. Sidste frist for indlevering til næste nummer er 10/10-1998.
COPA behøver ikke nødvendigvis
dele meninger bragt i bladet.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse,
efter indhentet skriftlig tilladelse hos

Svært at komme ovenpå (Ruth Pedersen)....................
Hej alle stomister (lette Pedersen)....................
Lov om social service (Chr. Stentoft) .....................

e

r

:

Film mv. skal sendes til sekretariatet.
Materialefrist og annulleringsfrist 21
dage før udgivelsen. Dvs. materiale
næste nummer skal være Copabladet i hænde senest: 2Ul0-98.
Nærmere oplysninger: Sekretariatet
og redaktøren.

til

Indstik:
Med forbehold. Kun i kuverterede
blade. Nærmere oplysninger om

14
14

Jespersen).....
......................... 15
15
i Våbensted (.Uerete Møller)...........
15
Hlggeaftner i KoldingomrAder (Else Rasmussen1....
COPA-person1ige................
....................... 15
18
\yt fra lokalforeningerne...............
Produktinformation...........
........................ 30
Levl (Heidi

Det var noget rigtigl griseri

Mødekalender

Copa-bladet udkommer
den 10. hver anden måned (ulige måneder).
Bliver omdelt af PostDanmark over 3 hverdage.
Dette Copa-blad omdeles senest i uge 38.

Rådgivning

COPA's sekretariat.
I I lus tr at ions anno nc

14

Århus:
Åbent anden onsdag i hver måned
meilem kl. 16.00 - 19.00
(Dog ikke juli).
Sted:
Langenæs A116 21,8000 Århus.
T1f.: 86 140233.
Aftale om tid til en samtale kan
ske i åbningstiden.
Udenfor åbningstiden:
Tlf.: 86 28 ll24 el.86 42 69 79.

København:
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
kl.09.00 - 16.00).

Helsingør:
Åbent anden onsdag i hver måned
mellem kl. 17.00 - 19.00.
Sled; Sygehuset Øresund, plan2,
afd.23, Esrumvej 145, Helsingør.
Forespørgsler uden for åbningstid:
Tlf .: 42 22 06 16 eller 48 29 23 32.

tidsfrister mv.: Redaktøren.

rssN 0901 - 3849

Liste over stomiambulatorier : I Copa-blade med lige nummer (numrene 2r4 og 6)
Copa 5/98
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Selve stomikonstruktionen er ofte
årsag til patientproblemer
- på en kongres i Engtand fremlagde en dansk læge en teknisk vurdering af stomier.

REFERAT

"12th Biennal Congress of the World Council of Enterostomal Therapists"
7. - 12. juni 1998 i Brighton, England
Af: Jeanette Bech, Centerchefsygeplejerske Finsencentret. Rigshospitalet

Mandag den 8. juni 1998 blev
den 12. verdenskongres for

stomisygeplejersker åbnet
Brighton i Sydengland.

i

Kongressen varede en lille

uge og var præget af regn,
kulde og storm. Det ødelagde

Nogle af kongressens hovedde:

O Uddannelse og træning

ner talte om, at stomipatien-

af personale og patienter.
O Praksis tilrettelagt ud
fra videnskabeligt baserede

tens optimale livskvalitet beror

dog på ingen måde kongressen

studier.

for alverdens stomisygeplejer-

O Fistelpleje.
O Bømestomier.
O Urostomier.
O Modeller for

sker, hvoraf der deltog ca.
1500. Fra Danmark deltog ca.
25 stomisygeplej ersker, hvoraf

Amtssygehus i Glostrup, afdeling D vedrørende teknisk vurdering af stomier. Søren Meis-

indlæg drejede sig om følgen-

på, at stomien fungerer efter
hensigten. Der er mange komplikationer til stomikirurgien,
og selv med dygtige stomisygeplejerskers

synes
mange patienter derfor ikke at

10 dog deltog med en særlig
interesse, idet det var den
gruppe, der står for arrange-

rehabilitering i

mentet af den europæiske

O Livskvalitet.

stomikongres, som skal afholdes i København i maj måned

O Hudpleje.
O Information

1999. Denne gruppe havde
naturligvis stor intdresse i dels
det faglige indhold og dels i
selve arrangementets tilrettelæggelse og forløb.

kolostomipatienter før
operation.
O Stomisygeplejerskens

have en ordentlig livskvalitet.
Komplikationsraten er ca. 70
% af alle de stomier, der bliver
udført, og det viser sig, at me-

stomiplejen.
O Afføringsinkontinens.

til

get ofte er det kirurgen, der i
forbindelse med operationen
er direkte ansvarlig for komplikationerne i form af, at sto-

specielt

Specielt dansk indlæg

niseret.

Fra Danmark havde Søren

lagt med en hovedsession, l-2

kvalitetssikringsprojekt, som

sidesessioner og adskillige

finder sted på Bispebjerg Hospital afd. K og Københavns

-"stomipatientens
optimale
livskvalitet
beror på,
at stomien
fungerer efter
hensigten".

Copa 5/98

Mange af indlæggene var
meget interessante og satte

forkus på undersøgelser og
dokumentation. De fleste af

De obsen'ationer. der er gjort

I

dard for teknisk konstruktion
af stomier være et bud i fremtiden, om ikke andet må det
være patientens krav

til

de forskellige workshops
kom forskellighederne landene imellem til udtryk, og
man fik et klart indtryk af, at
på trods af nedskæringer i det
danske sundhedsvæsen har vi
stadig en høj standard inden

for

stomiplejen.

syge-

husvæsenet.

-'fremtidens
stomisygepleje
bør baseres

-"der er
store
forskelle

på
standarder
og
kvalitetssikring'.

at behandle
stomipatienter på
hele verden".

i

4

evidens baseret praksis.

kvalitetssikring.

af stomien er årsag til de fleste
af patienternes problemer ind
i fremtiden. Derfor vil en stan-

gisk afdeling K, Bispebjerg
Hospital, et indlæg om det

gepleje. Der er store forskelligheder i måden at behandle
stomipatienter på i hele verden. Disse forskelligheder bør
begrænses, eksempelvis ved

de for patienten.

viser. at selve konstruktionen

Hele kongressen var tilrette-

litetssikring. Ved hjælp af
forskning i praktisk sygepleje
kan man stille et minimumskrav til den basale udførte sy-

den mest hensigtsmæssige må-

på Bispebjerg og Glostrup

Meisner, som er læge på kirur-

Fremtidens stomisygepleje bør
baseres på standarder og kva-

underviserne var højt uddannede sygeplejersker med stor
erfaring inden for forskning og

mien ikke er konstrueret på

arbejdsområde.
O Intervenerende
sygepleje.

De danske sygeplejersker var
enige om, at det var en god
kongres med et fagligt interessant indhold og meget velorga-

workshops.

hjælp

Opsummering af
kongressen

måden
i

-"på trods af
nedskæringer i det
danske
sundhedsvæsen
har vi stadig en høj
standard inden for
stomiplejen'.

I

Donsoc Light
- fordi små detoljer gør den siore forskel

Donsoc Light

hor

tungfveiende

fordele

Blød og behogelig stofbeklædning

Hudbeskyrelsesploden lølger hudens bevægelser
Hudbeskynelsesploden er ollergitestet

donsoc O

Kulfilrer of IOO% oktiw kul

Donsoc Donmork

S-logs posefilm sikrer dig mod lugtgener

Tll

[ille Kongevei 3480 Fredensborg

Hulstørrelse/mm
Sæt X ud for den ønskede prØve og
skriv novn og odresse. Send kortet

i

REF

JO tqkT

20 mm
lopklippelig til 6O mm

en lukket kuvert til:

25

mm

255-25

30

mm

255-30

3480 Fredensborg

35

mm

255,35

- så sender vi dig en grotis prøve.

40

mm

255-40

45

mm

255-45

50

mm

255-50

Donsoc Donmqrk
Lille Kongevei

POSTNR.

donsoc O

TETEFON

OG

BY

4846

5000 Fox:4848 l89l

send mig en grotis prøve
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Hjælpemidler

til Estland

Af: Merete Møller, lokalfurmand, FU-medlem

fik en henvendelse fra ConvaTec:
- "om vi kendte nogen, der kunne bruge et par sække med hjælpemidler?"
Forespørgslen blev fremlagt på et forretningsudvalgsmøde, hvor man mente,
at man i Estland sikkert ville kunne finde
anvendelse for sækkenes indhold.
Jeg blev udpeget til at kontakte sygeLandsformand Arne Nielsen

plejerske Janne Kukk, der har været i
Danmark som COPA's gæst for at lære
mere om stomipleje. Min henvendelse til
Estland blev afsendt i sommerferietiden,
så der var lidt ventetid på svaret fra
Estland - men det kom - og jo, man ville
med glæde og taknmmelighed modtage

hjælpemidlerne. Så var der blot at
kontakte Susanne Thane hos ConvaTec

og opgive Janne Kukk's adresse i Tallinn
- Danskerbyen. Det gener6se tilbud med
hjælpemidlerne omfattede nemlig også
forsendelse

til

modtager.

Forretningsudvalget synes det var en flot
gestus fra ConvaTec's side og benytter
hermed lejligheden til at sige mange tak
- og skulle det være en anden gang! I

Bodyimage
Ungdomsgruppen

Ungdomsweekend for de 15 - 35 årige
23. - 25. offiober i Odense
igen
i
år
en tema-weekend. I år handler det om 'bodyimage' arangerer

hvordan forholder

vi os til vores ændrede kropsbillede. Foredragsholder er Lena Thomsen, formand for F522.
Tilmeldingsfrist: 25. september.

COPA. AKTIVITET
Af : M arianne

H emmingsen

Ungdomsgruppen har igen

Forplejning

Sted

Fredag:

Hotel Plaza, Odense.

Middag.

i år en week-

end for de 15 - 35 årige og temaet vil være:

"Bodyimage" - hvordan forholder vi os til
vores ændrede kropsbillede.
Dette tema går vi igang med lørdag.
Lørdag eftermiddag skal vi se og høre om
de nyeste produkter fra Dansac. Søndag
formiddag fortsætter vi med temaet og
evaluering inden afrejse efter frokost.
Vi glæder os til at se jer.

Lørdag:
Morgenkomplet formiddagskaffe frokost - eftermiddagskaffe middag.
Søndag:

Morgenkomplet

-

formiddagskaffe frokost.

Deltagerbetaling
250,00 kr pr. person.

Yderligere oplysninger
Else-Marie Schmidt
tlf .: 4774 2217

eller
Marianne Hemmingsen
tlf.: 4583 5258.

Tema: BODYIMAGE
Tilmelding til ungdomsweekend
23. - 2S.oktober 1998, Hotel Plaza, Odense.
(send ingen penge nu - girokoft fremsendes)

Navn
Adresse

Postnummer...........................By

Telefon.....

..COPA-medlemsnummer

Sendes i Iukket kuvert - senesf 2S.september - til:
COPA, Odinsvej 5, 4100 Ringsted; eller fax: 57 67 35 15.
(Hvis ikke du vil klippe ibladet, kan du skrive kuponen af)
l^l
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Effektiw kulfilter,
som nu virker
endnu bedre

Bogside of

komfortqbelt
Non-Woven
mqferiqle
Hudvenlig
Stomohesiveklæber yder
den bedste
sikkerhed og
bevqrer huden
hel og pæn

Nyhedl
Fqstmonlerel
sugende
indlæg på
co. I Ox4 cm
of viskosefibre

l

Den nye Naluress A stomipose er mere
end et fremskridt. A står for obsorbent, fordi
der inde i posen er fostmonteret et sugende
moteriole of fibre, som kon obsorbere
sekreter fro tormens indhold.
fØR: Fibre binder fugt og lugr.
Sekreler kqn ikke løbe
tilboge og genere filter
eller hudklæber

fro løs til holvfost, eller hvor der ind imellem kommer tormsekreter,/slim.
Hvis du ønsker yderligere informotion om
Naluress A, så send kuponen i dog,
eller ring grotis til os på tlf.: 80 30 60 1 I .

JA TAI(7 r"nd mig stroks grctis prøvet
og yderligere informotion om Nqturess
obsorbent.

vÅo: lndlægger
omdonner væske/sekret til en
srobi!, gellignende subslons

Her omdonnes det til en gellignende substons, som medfører en række proktiske
fordele for de stomiopererede: Bedre filterfunktion, bedre lugtkontrol, nedsot lækogerisiko og ingen skvulpelyde.
Noturess A er primært til colostomiopererede, hvis tormindhold hor en konsistens

Novn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:

ConvaTec
ft?t
\7

A Bristol-Myers Squibb Company

Jægersborgvei 64-66 . 28OO tyngby
Telefon: 45 87 60 ll . Telefox:45 87 35

It

A
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God sommerferie i Tisvildeleje
REFERAT
ved Else-Marie, Gitte, Marianne og Annette

noget blandet vejr, ankom 15 personer i
alderen ll - 77 år til Ferie- og udflugts-

Søndag den 5.juli om eftermiddagen, i et

Tisvildeleje. Vi havde hort r)_ster om, at
man kunne købe en meget stor "Olfert".
Og ganske rigtig - den var kæmpestor o_e

centret Sankt Helene.

meget billig.

Efter en kop kaffe/te og Else-Marie's
hjemmebag, havde vi en kort præsentation

Tirsdag var dagen, hvor vi kunne gore

krydret med noget nyttig information.

lige hvad vi havde lyst til. No-ele to-e på
udflugt, nogle spillede billard. og andre
nød den skønne natur. Midt på eftermiddagen fik vi besog af tidligere lejr-

Resten af dagen gik med, at folk fik pakket
ud og lidt hyggeligt samvær.

Mandag formiddag blev brugt af flere

deltagere. som havde medbragt kage til

til at udforske området og en rask gåtur
til stranden, som bestemt ikke var den

eftermidda-eskaffen. Herli_et. herl i-et.
Denne aften blev der som bekendt vist

VM-fodbold.

korteste.

o-g

der var stor

træn_ssel

omkring fjemsl'net.
Mandag eftermiddag havde vi besøg af
Kaj Lund fra firmaet Inge-Lise Sørensen,
Helsingør. Kaj havde medbragt en del
stomiprodukter, nye som gamle, som han

fortalte om og vi fik svar på spørgsmåf
gode tips. Endvidere skal nævnes, at vi
fik overrakt en check på 500,- kr fra
firmaet Inge-Lise Sørensen, som vi kunne
fornøje os med til vores festaften. En stor
tak for denne.

Mandag aften skulle have været grillaften. Men da vejrgudeme ikke helt var

med os, valgte vi at rykke indenfor.
Mandag aften tog no-ele til stranden i

pose/plade, og til den er helt færdig. Rundvisningen varede en times tid, og så var

der dækket op til eftermiddagskaffe. Vi
havde en utrolig spændende og lærerig
dag, som vi siger mange tak for.
Da vi omkring kl. 16.00 kom tilbage til
Sankt Helene var der besøg. Det var en
tidli-eere lejrdeltager fra Sverige, hans kæ-

reste og dennes farmor, og de blev til
middag.
Efter maden blev folk delt i grupper, og

fik udleveret

en masse spørgsmål som de

skulle svare påIøse. Bl.a. skulle de finde

ud af. hvor mange vinduer, der var i
fælleshuset. Der var mange

Onsdag havde vi aftalt besøg hos Dansac.
Vi ankom kl. 11.00 og blev budt velkommen af Erik, Hanne og Steen. De brugte
de første par timer til bl.a. at fortæIle om
Dansac's historie, de nye ileostomiposer
med filter og om arbejdet med at udvikle
de nye kulfiltre. Herefter gik vi i kantinen
og indtog et aldeles veldækket og velsmagende frokostbord.
Så var der tid til rundvisning. Vi blev
delt i tre hold - med hver sin guide, og så
gik turen rundt på fabrikken. Vi så bl.a.
la_srene o_s de man_ge forskellige processer
der er. fra man starter med at fabrikere en

183. Ingen

- Bo med en mindre is o

Nellie med en "Gammeldavs"

skulle

offentl ig_eøres fredag aften.

Torsdag havde vi planlagt tur til Bakken.
M drog afsted først på eftermiddagen og
da vi ankom, blev vi enige om at mødes
igen kl. 17.00, så vi kunne spise i fællesskab. Efter lidt spisning var det igen tid
til at udforske de mange faciliteter. Det
blev dog en noget våd omgang, så der var
enighed om at vende snuden "hjemad".
Vi tog turen op langs kysten, og fik derved
set den smukke natur og de flotte villaer.
Fredag var der igen mulighedfor at gøre,
hvad vi havde lyst til Nogle tog på loppemarked i Helsingør, nogle gik en tur og
andre blev "hjemme".

Kristina med en

-

talte rigtigt. Resultatet

Kl.

18.00 var det

tid til festmiddag. Der var til denne lejlighed dækket op i festlokalet, og vi fik serveret en dejlig 3-retters menu. Da spisningen var overstået, rykkede vi over i vores "mødelokale". Her var "menuen" eva-

luering, hygge og afsløring af vinderholdet fra konkurrencen tidligere på ugen
(det blev mandeholdet).
t

Lør dag var hjemrej sedag.

I

E

\

It

Til sidst skal nævnes, at vi på trods af
mange vanskeligheder i forberedelsen af
denne tur, havde en god uge. Vi siger tak
til alle som gjorde, at denne uge blev til
noget. Socialministeriet, COPA, Inge-Lise
Sørensen som bidrog økonomisk. Tak til
Dansac for en god dag, og sidst men ikke
mindst tak

Copa 5/98
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til

alle

deltagerne.

I

Nyt hjæIpemiddel

ILE-SO
plaskelyde" i
Forhindrer "skrntl
pqflen

skal Iægges ind I stomiposen.
primært til ileostomier hvor
der er
for en tømbar stomipose
fordi
er t5mde.
ILE-SORB forhindrer "skvulpelyde"
og lugt fra stomiposen nedsættes.

er en opløseli§ doserin§spose, som indeholder et sugende
€Ianulat. Nar granulatposen kommer
i kontakt med væske eller tarmudskillelser, opløses den o§ en gelIi5lrende substans dannes.
Doserin§sposerne er til engangsbrug.

rr,xl-SORB

Kan anvendes til
både en- og to-delsba,ndager

Praktisk anvendelse: Læg en ny
doseringfspose(r)

i

stomiposen ved

skiftning eiler når posen tømmes.
Det §elaE$i§e indhold kan tØmmes
direkte ud i toilettet som sædvanlig.
Undersøgelser har vist, at posen er
mere bekvem at tømme o§ 7Oolo fik
fordel af nedsat "poselyd".
Har du fået lyst til at prøve det nye
spændende produkt ILE-SORB gratis,
er du meget velkommen til at kontakte
ConvaTec eller den forhandler, som leverer

@ uonvalec

A Bristol-Myers Squibb Company

clægfersborgvej 64-66, ?SOO Lyngby

TIf: 8O5O 60 I I gratis opkald

@
Lehn, Vibeke & Anemette

Hanne Kirbak Walther:
Hvad kan jeg få i håndkøb.
Den nye guide til øpotekernes hylder.

Olesen:

Fra HAVEN til MAVEN
- en køkkenhavekogebog.

Aschehoug. (1998). 348 sider.
Bogladepris: 129,- kt.

Aschehoug. (1998). 224 sider.'
Bogladepris: 249,- kr.

Enlille opslagsbog over præparater,

En kogebog - enhver haveejer bør eje.
Bogen er spækket med inspiration. Bogen
giver anvisninger på dyrkning afde mest
populære grøntsager, krydderurter, bær og

de mestkøbte,

på apoteket. Endvidere en gennemgan-e afca. 200

symptomer/lidelser.

I

(Bogen kan bestilles på 5767 2430).
En gennemgang af samtlige i Lægemiddelstyrelsen
godkendte naturlægemidler og godkendte vitamin-/
mineralpræparater. Ved hvert præparat/specialitet er
angivet indikation, dosering, farmakodynamiske
egenskaber, farmakologiske egenskaber,

!

Spændende nyheder på messe
i København

lnvitation til medlemmer af COPA og alle andre Copa-blad læsere:
Besøg'Sundhed-Skønhed-Velvære og Økologi' fredag 2.oktober,
Forum, København

1998/99.

Mit Helbred. 160 sider. Pris: 188,-kr.

indholdsstoffer, mv. Al tekst er baseret på firmaemes
godkendte produktresumeer. Saglig, kort, præcis og
krn godkendt information. I

frugter i danske haver, og bogen giver ideer
til, hvordan de kan udnyttes i spændende og
velsmagende retter.

Ole Vestergaard:

Mit Naturlægemiddelkatalog

- til halv pris.

sundhedsmessen. Der ventes mere end
20.000 gæster i Forum.
Mange benytter sundhedsmessen som
en slags studieskole, hvor der virkelig er
mulighed for at studere de mange forskellige produkter, der findes på markedet

i

dag.

Vi har tillige

SUNDHEDSMESSE
Af: Peter Mikkelsen. udstillingsarrangor
Forberedelserne til Danmarks storste o-s
mest besøgte sundhedsmesse "Sundhed-

finder sted i

og venli-ee om-givelser i
Kobenhavns Forum. Økologiske fodevarer af enhver art, alt indenfor vitaminerog mineraler, demonstration af enhver

Skønhed-Velvære og Økologi" er forlængst gået i gang. Mere end 175 udstillere er på nuværende tidspunkt i fuld

11

se

form for massage, zoneterapi samt yoga.
meditation m.m. Andre spændende indslag er kinesisk akupunktur, lysterapi,
økologisk beklædning samt et rigt udvalg
af væsentlige patient- og sundhedsfore-

gang med at forberede præsentationen af

de mange nyheder, der netop nu findes
indenfor et af landets mest ekspansive
områder.

ninger, der overhovedet findes i Danmark.
Det er som sædvanlig Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS i København, der står bag

Der er er mange spændende nyheder på
årets sundhedsmesse, der som sædvanlig

adgang. når entreen til messen er betalt.
Vi er stolte af, at så mange af landets aner-

kendte foreninger og patientorganisationer er repræsenteret på messen. Vi mener, at det vidner om den seriøse holdning,

der præger arrangementet.
Messen besøges traditionelt af mange
kvinder, men faktisk er der meget på udstillingen, der burde interessere mændene.
Det er bestemt ikke kun kvinder,der har
behov for at få foretaget målinger af fedtprocent eller kolesterol, måske snarere
tværtimod.
På

Mod aflevering af denne originale værdikupon i udfyldtstan<l tilbydes 1 person

r/z

arrangeret en lang

række spændende foredrag, der finder sted
hver time, og hvor der naturligvis er gratis

pris på normal entr6 til:

SUNDHED.S KØNHED.VELVÆ RE. ØKOLO GI
Københavns Forum 2.- 4, oktober 1998

KUN GYLDIG
FREDAG DEN 2. OKTOBER 1998
Navn

i

Adresse

:

udstillingen er der også tænkt på

de mindste messegæster. De kan
blive beskæftiget på den grønne
legeplads, der opstilles af Matas.
Her kan børnene tilbringe tiden,
mens deres forældre går rundt på
messen. Opholdet på den grønne
legeplads er gratis og børnene bliver
beskæftiget af uddannede og erfame
pædagoger, der har masser af spændende og underholdende opgaver i
ærlnet.
Messen finder sted 2.oktober - 4.
oktober. Der er åbent alle tre messedage fra kl. 10.00 til 18.00. Entreen er 50,- kr for voksne, pensionister
30,- kr, mens børn under 14 år kom-

mer gratis ind, når de er

i

selskab

med voksne.

Postadr.
iTOMIFORENINGEN COPA - STIFTET
STOMIFORENINGEN

951

1
195.1

:

Udfyldes med Deres navn og adresse

Værdikuponen afleveres i udffldt stand ved Forums indgang fredag den 2. oktober 1998

Fredag d. 2.oktober giver kuponen
her til venstre adgang for l/2 pris
på normal entr6. På udstillingen vil
COPA være repræsenteret med en
stand.

I
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Assura er udviklet for at give

æ en tryggere hverdag

il

ffi

Helge Olsen, kolostomiopereret
"Jeg er ofte ude i naturen, og

nyder at spadsere i skaven og
langs markerne. Med Assura er
jeg tryg og nyder livet fuldt ud'.

lv

#ry
neo dansl(e
klere findes
Et godt eksempel på dette samarbejde er Assura. Ønsker du at prove
Assura eller få rnere information, så udfyld kuponen og send den tl os.
Så vil du hurtigt mærke, hvordan Coloplast kan hjælpe dig med at gøre
din hverdag mere behagelig og tryg

-a

r'I
I
I
I
I
I
I

Gratis Prave'

F;

::

ruff

;:":ffiL':ill

;§::l "

Ja tak, jeg ønsker fremover at få tilsendt information om nye produkter.

I

I Udfyld venligst nedenstående, så vi kan sende dig de rigt ge prover:
I

Stomistørrelse-mm,

Stomitype:

E Kolostomi

.

lleostomi

Urostor

I

gerne prØve tr l-dels pose tr 2-dels system (pose og pladel
I Jeg vil
I Hvis børnesystem ønskes, sæt venligst kryds her
I

r Jeq foretrækker oosestØrrelse

I itrklar ihudfarvet

E mini tr

f
midi

max

nblØdforside

I
I

I I dag bruger jeg fØlgende mærke:

produk

,:

rt
.:

Coloplost

I Adresse
I

I

I Telefon

By

-

I
I

I

Cotoptast Danmark A,/S, Kokk

rdustripark 2, DK-2980 Kokkedal,,Telr

g

"Assura gør mig tryg, når jeg
træner, og gØr også, at jeg
koncentrerer mig 100% under
Triathlon konkurrencer og
maratonløb."

Fødselså

I

I Postnr,

,$

SØren Sillesen, ileostomiopereret

I

I Navn

lngrid Grenholm, uro- og kolostomiopereret
"Lige siden jeg begyndte at
anvende Assura til begge mine
stomier, har intet forhindret mig
iat leve som tidligere".

12A8,fedtu4911 1212

BØRNECOPAS
FAMILI EWEEKEND
PÅ VEJLE CENTER HOTEL
for stomiopererede børn og deres familie
i dagene fra den 9. - 1 1 . oktober 1998
Igen i år har vi miurgc spændcndc emner på programmet for både bøm og forældre.
Fredag aften skal der være pyjamasbal for de små 1så husk pyjamas eller natkjole).
Frcdag aftcn starter vi også en juniorklub. De, der melder sig tiljuniorklubben skal

til et arrangement ude i byen.

Lørdag og søndag bliver ffldt med aktiviteter for børnene. Vi har engageret en hel delegation af pædagoger, som har
lovet, at vi får nogle rigtig trætte børn med hjem søndag eftermiddag. Aktiviteterne vil foregå både ude og inde, så husk
praktisk overtøj og fodtøj. Onkel Jan, som de fleste børn kender vil naturligvis være til stede som legeonkel i år igen.

Vi skal selvfølgelig også i badeland, som ligger nabo til

hotellet. ,

.,\

Mange voksne har ønsket at møde kirurg Niels Kvist fra Odcnse
Universitctshospital igen, så han har lovet at være til stede hele lørdagcn.
Han vil komme med et oplæg om de kirurgiske indgreb på børn, og der

AI

t

Stomiterapeut Tord Jågsten fra Sverige kommer og fortæller
stomiopererede børns livskvalitet gennem opvæksten.

om

I

Lørdag aften fiir vi bcsøg af sclveste Pjerrot; som glæder sig til at se
rigtig mange veloplagte børn.
Søndag

vil

r.5

Y
'-G

vil blive god tid til debat.

,'

bestå af workshops med emncr soin blandt andet:

Spillcr kostcn en rollc for stomiopcrercdc bøm?
Sociale rettigheder for familicr mcd handicappede børn.
Fremtidcn for den nyopstartedejuniorklub - herundcr også en snak
om pubcrtet. (Obligatorisk for forældrc til de børn. der mclder sig)

Prls for hele weekenden fra fredag aften til søndag middag
inkl. forplelning kun 200,- kr. pr. penson uanset alder.
Ja tak, vl vil meget gerne deltage i familieweekenden i dagene fra d. 9. -

ll.

oktober l99E på Vejle Center Hotel.

Barnets for- og efternavn

Født dag/mdr/år

Adresse

Postnr./By

Diagnose

-

Mors navn

Fars navn

Søskende

Navn
Navn
Navn

Tlf.nr.:
Send tilmeldingen

Stomitype:

Colo'_

Ileo-

_

Uro-

_

ikke

stomi_

Født dag/mdr/år
Født dag/mdr/år
Født dagimdr/år

Juniorklub (fra ca. l0 år): JA, jeg skal være
Hotelværelse: Ryger

med
_

(sæt kryds)

Ikke ryger

Alle bøm f;lr
o-2

_+6_

err

T-shirt med logo. Sæt X ved størrelse.

8-10_

t2-14

_

tll COPAs sekrctoriit, OdinsveJ 5,4100 Ringsted. Forst i oktober vil I få tilsendt program, kerselsvejlednlng

Copa 4/98
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s

_

M

_

og deltagerliste.

@
Stomivenlige badeværelser
- erfaring i etablering af stomivenligt badeværelse.
STOMI og MILJØ
Af: Rolf og Annita Nielsen
I sidste Copa-blad var der en
efterlysning vedrørende
etablering af et stomivenligt
badeværelse. COPA har
modtaget 6n henvendelse
- som er gengivet her - men
desveene ingen henvendelser

om etablering/ændring af
badeværelse med kommunalt
tilskud.

Forslag til indretning af et nyt
badeværelse
Det vil være en god id6 at anbringe toi-

i nærheden af en bruser. Det kan
ved brug af tømbare poser være en fordel
at kunne skylle efter med vand.
Det vil være godt at kunne tænde en
lille lampe med et dæmpet lys. Det kan
være nødvendigt at skifte barnet om natlettet

Vi vil gerne oplyse hvordan vi har

ten, og det er bestemt ikke rart for barnet
at blive udsat for fuld belysning, og det er
heller ikke sjovt at skifte posen i mørke.
Det er godt med spejle. Små piger elsker
at beundre sig selv, og vi tror, det er meget

vigtigt, at en pige med stomi får lov
være glad for sin krop.

at

Vi håber, at noget af dette kan bruges.

I

o

indrettet os, samt fortælle hvad vi mener, der kunne være til gavn på et stomivenli gt badeværelse.

tModermfi
aæ

Sådan gør vi
Da vores datter Katrine. som f1'lder 5
år til august, blev 3 ll2 år s1'ntes vi
ikke, at hun skulle lig_ee pa eI puslebord mere. Vi mente. at det var "nedværdigende" for en så stor pige. o-s
samtidig Ønskede vi, at Katrine bedre
skulle kunne deltage i poseskift og ren§Øring af stomien. Derfor anskaffede

vi en lille kommode (højde 45 cm,

Er skånsom

r

I

Fi

mod huden
sekt når posen
tøges øf

dybde 40 cm og brede 55 cm) med 2
skuffer. På denne lægger vi et hånd-

klæde, hvorpå Katrine står. Kommoden er anbragt ved vasken, foran et
spejl (der går fra gulv til loft). Nu er
der let adgang til vand, Katrines stomi
i en god nå højde, og Katrine kan se i
spejlet, hvad der foregår. Når Katrine

engang imellem har lyst til at ligge
ned, f.eks. når vi sætter en ny plade
på, kan det også godt lade sig gøre.
Med indkøb af kommoden syntes vi,
at vores ellers helt normale badeværelse fungerer tilfredstillende til stomi
pleje.

Når Katrine skal have skiftet pladen,
fjerner hun den selv under bruseren.

Vi har lidt problemer med at stomien

§

"sprutter". For at løse det problem har

vi tænkt at anskaffe tandlæg tamponer
(set i et COPA blad), som kan sættes i
stomien, mens pladen kommer på
plads.

Holister
Telefon 4846 5100

t3
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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
Svært ved at komme
ovenpå
Jeg har lyst til at sende et par
linier. Jeg læser altid læserbrevene med interesse. Jeg har

enormt svært ved at komme
ovenpå. Blev opereret i september 1997 og fik foretaget
en kolostomi. Jeg havde døjet
i mange måneder med mine
tarme, afføringen kom ud både

for og bag. Jeg var frygtelig
bange og led meget. Der var
en masse fistler, så der var kun
en vej. den vænnede jeg mi-e
hurtigt til, og tænkte slet ikke
over at jeg har den. men mit
store problem li-s-eer i at bag-

efter fandt de ud af. at min
blære også havde taget skade
og fistler hvor vandet kom ud
som det passede den, så desværre sagde overlægen, der
kun var et at gørei permanent
kateter. Det har jeg det meget
dårligt med. Har et hul under
navlen - og så kateteret ned i

blæren. Det skal skiftes hver
anden måned på sygehuset og
gør ondt. Er det nogetjeg skal

leve med ? Er der nogen der
har et råd der til ? Og få lavet
en kunstig blære tør de ikke i
min alder. Hele miseren kommer af, at jeg havde kræft i
underlivet i 1982 og fik 36
strålebehandlinger plus 3 gange radium. Det er alt sammen

ødelæggelser derfra. Er der
andre, der er udsat for det
samme? Har sygeplejerske en

gang om ugen til skiftning
over hullet til kateteret. Havde
2 gange om ugen, men kan
selv den ene gang. Det lettede
at skrive selv om jeg mest står

op. Det føles fra morgen til
aften som er der nogen knive
der skærer ned i blæren og
intet fårjeg derfor.
Tak for et godt blad som jeg
læser rup og stup i hver gang.
Venlig hilsen
Ruth Pedersen
Myrdalsvej 2, 8900 Randers
Copa 5/98

Hej alle stomister/
COPA - læsere

som jeg desværre har haft en

pause

Jeg har haft stomi i snart 6
år og har det fint med den.

Jeg dyrker gymnastik,
svømning og volleyball,

fra på grund af mit

det på Bornholm om 4 år
også.

håndled. Jeg var med i Svendborg til Landsstævnet i 9.1. Har
også lige været i Silkebor_s til
det. Jeg regner med at tage til

Mange hilsner fra
Jette Pedersen
Kornvangen 48
8400 Ebeltoft

lndlæg vedrørende

"Lov om Social Service"
Lov om Social Service
trådte i kraft l. juli 1998

har indgaet senere alialer. mener. at de kan spise brugerne

og afloste den hidtidige Bi-

af med det centralt tastsatte
kontantbelob. Her kan bru-

standslov på en række
områder bl.a. bestemmelser i § 58 r'edrorende hjælpemidler til stomiopererede. Disse er nu i § 97,
hvoraf stykke 3 og 4 var

nævnt

i

COPA maj/juni

1998 på side 2.
Der er i forbindelse med

loven også nogle overgangsbestemmelser, som

knytter sig til leverandøraftaler eller udbud
foreta_set før 22. maj 1996
og som bestemmer. at det

centralt fastsatte kontant-

beløb fra den l. januar
2001 bortfalder. selvom
den indgåede aftale stadig
skulle være gældende. Så
efter den dato gælder bestemmelsen i stk. 4, at hvis
en bruger ikke ønsker at
handle hos den leverandør,
som kommunen har truffet
aftale med, kan brugeren få
udbetalt det beløb, som

kommunens leverandør
kan levere hjælpemidler
ri1.

Denne bestemmelse gælder alle aftaler, der på nær
ovenstående undtagelse, er
indgået efter 22. maj 1996.

Når jeg pointerer dette,
skyldes det, atjeg har hørt,
at nogle kommuner, som

t4

blot henvise kommunen
til lovens para-rraf 9l stk. -1.
Jeg skal for god ordens skvld
anføre, at ovennævnte alene
_geren

gælder for kommuner, der har
indgået en aftale med en leverandør, som brugeren herefter
pålægges at handle ved. Har
kommunen ikke en aftale, kan
brugeren handle hos selvvalgt

skal affade protest, indtil
Jbjlen bliver rettet.

COPA's formåI er at være
medlemmernes talerør or erfor myndighederne, og
det må derfor være naturligt for enhver, at det er
foreningen. der skal inddrages som brugernes re-

præsentant. Foreningen
har opstillet en række krav
til leverandører og har for
nuværende visse erfaringer

leverandør på kommunens

med denne brugerindfly-

regning.
Kommunen eller Amtskom-

delse.

munen er ved § 97 stk. 3 pålagt
at inddrage repræsentanter for
bru-eeme ved udarbejdelse af

derfor til, at man peger på
foreningen til at varetage
brugernes tarv, så det ikke
overlades til en tilfældig
person, når en kommune
står for at skulle udfærdige
kravsspecifikationer for senere indgåelse af en leverandøraftale.

kravsspecifikationer og brugeme af tilbud skal efter § I 12
have muli-ehed for indflydelse

på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbudene. Samtidig siger § I 15. at kommuner
og amtskommuner samarbejder med frivillige sociale
organisationer og foreninger.

Brugerindflydelse er noget

i disse sammenhænge,
ligesom det er nyt, at brugerrepræsentanten kan være en
nyt

person med særlig indsigt
uden at være bosiddende i
kommunen. Det er en rettighed, brugerne har fået. En
rettighed som de skal bruge og
udnytte og som, - hvis den
bliver tilsidesat -, omgående

Foreningen opfordrer

Vær vågen! Intet kommer
af sig selv - udover
lommeuld og
nullermænd.
Venlig hilsen
Chr. Stentoft

Thorkildsvej 78
3700 Rønne

@
Besøg i en nabo- lokalforening

Lev!

mig! Jeg skriver ind for at dele min glæde
med andre - min vidunderlige datter fylder 2 år. Stor
fest, flag og masser af gaver. Børn er den største gave

Jeg glæder

man kan få, og de er da ligeglade om mor tilfældigvis ser
lidt anderledes ud, end dem selv - det gør mØdre jo
alligevel på så mange områder! Min datter og min hund
kan hoppe og ride på min mave, dog må de ikke træde
oven i selve stomieme, men det ved de godt. Børn er en
kæmpe glæde i hverdagen, og jeg ville ønske, at bladet

COPA ville udvikle sig

til

et mere positivt og livsbe-

kræftende element.

Stomier behøver ikke at være et handicap - for mig
har det været en stor hjælpl
Blandt skrivende medlemmer fokuseres for me-eet på
stomier, som en voldsom lidelse. Hvorfor kun finde de
negative sider frem? Hvem har forslag til noget smart
tøj? Jeg vil slutte med at fortælle om en lille pige. som
gerne ville vide, hvor man kunne få "de der" stomier - så
skulle hun nemmelig ikke op og tisse om natten! Ergo
det handler om at acceptere sig selv, som man nu ser ud,
og så leve livet så længe chancen er der!
Heidi Jespersen, Hedegaardsvej 12, Biersted,
9440 Aabybro
Bemærkning fra redaktionen: Det er dejligt at læse om positive
oplevelser. Og ovenstående skribent har ret i, at jo flere lyspunkter vi
kan dele med hinanden - også her i Copa-bladet - jo bedre. Tak for dit
indlæg. Men der findes læsere, der, bestemt ikke med deres _eode vilje.
har svært ved at finde de lyse side. Copa-bladet skal o-eså eive plads
til, at læsere skriver om deres problemer. Det kunne jo r'ære. at nogle
af problememe blev løst - eller blev lettere at bære - tbrdi andre tumler
med tilsvarende besværligheder. eller andre kunne _eive et
o.i.

råd.

Det var noget rigtigt griseri i Våbensted
Grisefest i Våbensted lød så her- så gik vi til bords til gris, hvidligt eksotisk, så undertegnede løgsbrød, flødekartofler, salater,
med gemal og et styk rundstrikket o.s.v. Der blev snakket og hygget
kattekilling satte kursen mod syd med gamle bekendte - og bagefter

indfor- fik vi kaffe og småkager. Al den
skevetfraStevnsforatbringenyt herlighed for 30,- kr pr person!
d. 28.juni. Killingen var

blod til kattebestanden på

i
Våbensted.Vi medbragte selv en
køletaske med drikkevarer, så den
side var dækket ind. Killingen

mjavede med jævne mellemrum
fra sin transportkasse og vejret så
ud til allehånde. Men - straks fra
ankomsten var alt på plads. Grissebassen var på grillen og duftede
herligt. Helmuth hyggede om
gæsterne og delte kolde øl ud,
Karen huserede i køkkenet - og

Stomister i Koldingområdet

Hyggeaftener
-sidsfe onsdag i hver
måned i gæstekantinen på

Kolding Sygehus
Nu da efteråret og vinteren er
lige om hjørnet vil jeg prøve
at starte en

bliver

fra det modsatte køn har det

med stomi

samme problem, og måske de
samme hæmninger som jeg har.

Kunne din kæreste også bedre
lide at være sammen med det
man kan kalde "en standardmodel"? Eller har du haft ordet
stomi "tæt inde på livet"?
Er du en ung mand mellem

25 og35 år, der måske kunne
tænke sig at skrive sammen
med en pige, der også har "lidt
ekstra" at slæbe på? Du kunne
endda tænke dig at lære hende
at kende lidt senere?
Jeg er en pige på 25 år med
morbus Crohn, og jeg har haft

min ileostomi siden 1991. Jeg
er lige blevet alene-pige igen.
og er blevet noget så ensom.
Så jeg ville forfærdelig gerne
lære en at kende og høre, om

onsda_s aften

Det

bare udmattelse. Jeg opfordrer
alle i Næstved lokalforening til at

holde øje med Lolland-Falsters
arrangementer - vi fra Næstved er
meget velkomne - og det gælder
selvfølgelig også den anden vej
rundt. Tak til Lolland-Falster for
en herlig eftermiddag.
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store Heddinge

sidste onsdag i hver måned.
Men da jeg helst ikke vil sidde
alene, vil jeg gerne have tilmelding senest mandagen før.
Møderne finder sted på Kolding Sygehus. Gæstekantinen.
Med venlig hilsen
Else Rasmussen

fra kl.

Bjolderupvej 28
6000 Kolding

30.september. Derefterden

Tlf.: 7552 4512.

til

Annoncering og svar
i 'COPA.PERSONLIGE'
er forbeholdt private medlemmer
af COPA. Annoncering og formidling er gratis.
tit fået at vide, at jeg
er en lun pige med masser af
humor. Så skynd dig at skriv,
Jeg har

Sådan kommer
du
med i
COPA.PERSONLIGE

Sådan svarer
du
på
COPA.PERSONLIGE
billetannonce
Send et brev med dit
svar til:

Send et brev med din

kontaktannonce til:
COPA-sekretariatet
Odinsvej 5
4100 Ringsted.

COPA-sekretariatet
Odinsvej 5
4100 Ringsted.

Du er naturligvis nødt til
at skrive dit navn og din
adresse, så

"h1,_e_eeaften".

arrangement - og kiltingen
blev feteret, så den faldt i søvn af

21.00. Forste gang

19.00

COPA.PERSONLIGE
Til alle unge mænd

FemØ, Flot

og turen gik altså via grisefesten

ellers forsvinder min humor
helt. Foto bedes vedlagt.
Jeg bor i Brørup.
Billetmærk 98-008

^
Ø

t*1;

X

3"o,'.ån,'n"

Måske sidder du alene, og vil
geme have en god ven.
Måske har du problemer med

din stomi og søger andre med
samme stomitype at udveksle
erfaringer med.

Måske....

Husk: Anfør tydeligt
billetmærk uden på

vi kan

videresende svar til dig,
men du kommer altid

kuverten.

COPA videresender dit

anonymt (billetmærk)

svarbrev uåbnet

i bladet.

til

billetmærk personen.

I
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Mulighedeme er mange. COPAPERSONLIGE er til dig, der søger direkte kontakt med et andet

COPA-medlem. Alle breve til
COPA-PERSONLIGE vil blive
behandlet fortroligt, og alle indlæg i bladet bringes anonymt
(billetmærk).
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REGNSKAB - Stomiforeningen COPA -

Anff

1997 (45.resnskabsår)

RESULTATOPGøRELSE (perioden 1januar - 3l.december 1997)
kr.
Kontingenter.
Gaver og arv...............
Kursgevinst ved udtrækning og salg af obligationer..

354.000

203.000
1.732
955.497
40.114

Tilskud, Lotto............

Tilskud andre,

jf. specifikation

Rente...........

76.214

BRUTTOINDTÆGTER

1.631.078

Annonceindtægter............
Medlemsblad inkl. porto...

Sommerlejr,
Sommerlejr,

440.906
-440.928

delta_serbetaling...............
udgift...........

..

Tilskud, Kræftens Bekæmpelse

175.000

Udgifter, Kræftens Bekæmpelse
KRÆFTENS BEKÆMPELSE (Smh. med udgift tir sommerlejr)
Tilskud, Tipsmidlerne.
Tilskud, Handicappuljen, inkl. deltagerbetalinger.............

Ungdom,

jf.specifika,,rr............1.L:.:::

forældregrupper...............

Årets resultat fore slås af forretning sudval get

15.970
35.963

anv

endt sålede s :

Hensættelser til fremtidige aktiviteter..........

1
i

320.000
29.079

til næste år.

*) Snectfikation administration, lokale og andre omkostninger
GagerinU. eTP......................... ..... 37g.382 Interessegrupper, Ungdom............ ................ 2.367
AM-bidra9.........
.. 643 Kontorhold.inkl.telefonogfax.....,.............34.673

Diverse tilskud, lokalforeninger........
Tilskud, jubilæer

COPA's egen andel kørsel,

Foreningskursus.

rådgivning..........
lnteme§ksager
PRiudstilling.....
Mødeudgifter.....
Stomidag....................

i

................31.es4

0
164.442

-164.442

Tilskud Socialministeriet.............
Udgifter til Landsformandens rejser............

Overført

82.300

-176.615

.. 10.725 Anskaffe1ser....... ................. 23.907
... 14.758 Husleje,eIogvarme.....................................52.785
... 41.251 Kontingenterogforsikringer........................25.'195
...225.359 Gebyrerog serviceftaler

0 Revisionogregnskabsassistance 1997........ 15.000
0 Andenassistance................. 5.000

Midtilivet,fraauk.deltagerbetaling..2l.32l

Copa 5/98

Gaver...................,

3.000
0
20.000
I 8.160

Diverseudgifter.

1.764

lægater.................

Renteudgifter........

Afskrivninger,

Driffstilskud,lokalforeninger.......................20l.l50

t6

13.510

401

23.324

I
I

BALANCE PR: 31. DECEMBER 1997

AKTIVER
Postgirokonto
Den Danske Bank, 4955-915895...........
Den Danske Bank, 3532-03996-7 .......
Den Danske Bank, 3532-05959-3..........
Obligationer.
.................;..
Tilgodehavende Kræftens Bekæmpelse
Andre tilgodehavender....
Tilgodehavende merværdiafgift............

73.228

29.510
70.345
350.000

846.864
175.000
26.667

t2.107

Deposita.......

8.300

Saldo pr. l.januar 1997, inventar....,...... 85.216
........ 22.350
Tilgang, ne1to............
Afskrivninger................... . -23.324......
Rådighedsbeløb Landsformand...............
Rådighedsbeløb Odinsvej
Rådighedsbeløb Ungdom
AKTIVER I ALT.............

84.242
10.000
1.273

2.000
L.689.536

PASSIVER
Den Danske Bank 3532-03996-7
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Afsat skyldige udgifter.....
Ej anvendt tilskud, Handicappuljen.................
Ej anvendt tilskud, Tipsmidleme.

0
t5.037
49.826
22.538
50.000

GÆLD I ALT

137.401

Hensættelser

HENSÆTTELSER

320.000

I ALT..........

320.000

Saldo pr. ljanuar 1997
Årets resultat

1.203.056
29.079

EGENKAPITAL I ALT
G.IELD OG EGENKAPITAL

r.232.135

IALT

1.689.536

SPECIFII(ATIONER
Specifikation af tilskud andre
NNH Nordiska Handicap
Tilskud,
Tilskud,
Tilskud,
Tilskud,

Socialministeriet...............
Superchancen..................

Helsefonden
Gaver, Litauen, m.v.......................

kr.
17.314
0
0
0

Sommerlejr, indtægter......
Andel af tilskud fra Kræftens Bekæmpelse..

82.300
31.994

Andel af tilskud fra Tipsmidleme...............

0
114.294
176.615

kr.
..175.000

Anvendt således:

Tryksager 47 .093 kr
Rådgivning/kørsel L2.226 Y,t

k

Rådgiveruddannelse 83.687
Sommerlejr 31.994kr

22.800
40.1L4

Specifikation af sommerlejren

Aftroldte udgifter.

Specifikation af Kræftens Bekæmpelse
Tilskud Kræftens Bekæmpelse

I

alt

175.000

kr

Specifikation af Handicappuljen
Tilskud, Handicappuljen, modtaget i alt......... I 6 1.080

Ej anvendt

tilskud..........

Deltagerbetalinger...........
Anvendt således:

-22.539

.......... 25.900
164.442

Familieweekend 116.232kr
Lejr, Ungdom 24.571kr

62.32L

Weekend,

t7

ungdom 23.639ki
I alt 164.442kr
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LOKALFORENINGERNE
København/
Frederiksberg
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Siden sidst

Udflugt med
forh ind ringer
fik vi igen en dejlig sommerudflugt, som jo i år gik til
Ja, så

Traktørstedet Bøgeskoven. Alt
om dette er tidligere beskrevet
af Marianne Hemmingsen i
forrige blad.
Det skal dog lige nævnes, at

vor afgang fra Brønshøj blev
lidt forsinket,

da der manglede

et medlem. men

viste det sig, at man havde
lovet denne dato til anden side.

vi måtte. efter

at have ventet ca. 20 minutter.
tage af sted. Jeg har efter turen
haft kontakt med personen. der

ikke mødte op, og hun blev
meget ked af det, der var sket.
Inge som vi manglede, var få

dage forinden flyttet til ny
adresse, og som følge heraf,
var hun ikke rigtigt kommet i

Nu var gode råd d1're. Men

gudskelov havde

vi

Aage, som straks gik

orden. Derfor havde Inge taget
fejl af datoen. fordi hun inden
for samme u-ge havde to aftaler, og derved taget fejl af datoerne. Inge var meget ulykkelig
over, at hun ikke var kommet
med på turen. Hun er ellers et
medlem, der altid mØder op til

vores arrangementer, derfor
havde jeg været urolig for, at
det var sygdom, der havde

Svend

i

kri-e

med at finde en anden rute o-9
sted til at spise.
Et lille ekstra mode mellem
Svend Aa_ee. i\'larianne hjemme hos mig -ear resultat. så vi
kom til Traktorstedet Bøgeskoven. og jeg tror, vi alle kan
være enige om, at stedet var
godt.

Desuden gav vor chauffør
Dennis os en ekstra køretur,
fordi vi, hvad ingen vidste,

forhindret Inge i at møde.
Det var rart at få sat det på

måtte køre en omvej p.g.a. et
vejarbejde. Et sted, hvor der
skulle køres til højre iflg. kor-

plads.

tet, var der afspærret. Skidt

kan også fonælle. at r i i
forste omgan-e havde alrangeret en hel anden tur. Vor dejlige Svend Aage og fru Lillian

med det, sagde Dennis, jeg har

Je-e

havde endda også prøvekørt
turen. Alt var i orden, troede
vi, for da Svend Aage skulle
have den sidste bekræftelse fra
stedet, hvor vi skulle spise,

tid nok til en lille ekstra tur,
det var jo dejligt, for naturen
var smuk, o_e vejret var dejligt.
Derfor blev vor tur på lidt læn-

o,e

gere tid.

jeg vil gerne takke
Svend Aage for den gode
hjælp vi fik. Jeg håber, at det
ikke vil blive sidste gang, at
Også

Kbh.Ær.berg og amtet kan finde sammen.

Ved Gjorslev Slot kan man se dette vejskilt

Tag på messe i Forum
Sundhedsmesse i Forum
den 2. - 4. offiober.
Der har COPA en stand som
vil blive passet af bestyrelsesmedlemmer fra Københavns og Frederiksborg amt.
Vi håber på besøg fra mange
af vore medlemmer.
På grund af messen har vi
derfor intet mØde i oktober
måned.

Foredrag og banko
4. November
kt. 14.00 - 18.00.
Den dag havde vi bestemt,

at
der igen skulle være bankospil.

i mellemtiden haft
kontakt med afspændingspædagog Ingrid Jensen, som
Jeg har

geme vil komme og fortælle
os om formålet med at gå til
afspænding. Ingrid Jensen har

til

sin afgangsopgave koncen-

treret sig om afspænding for
stomiopererede, og det vil hun
meget gerne komme og fortælle os noget mere om. Så vi star-

ter med at høre, hvad Ingrid
Jensen vil fortælle, mens vi
nyder kaffen. Bagefter vil der
så blive bankospil.

t

Julehygge
Fredag den4-12-1998 fra kl. 14.00 til 19.00 holder vi vor årlige
julehygge. Det er måske lidt tidligt at omtale jul, men sæt et

kryds i jeres kalender. Vi vil forsøge at få noget underholdning
som sidste år. I næste blad vil vi skrive om dette emne. Som
sædvanlig skal det foregå i Medborgerhuset "Pilegaarden"
Brønshøjvej 17, Brønshøj.
Grethe Nielsen

r

Lokalfurmand
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Københavns
amt

Bedre kropsfornemmelse
Som afspændingspædagog har jeg lyst til at fortælle om
den gode indvirkning afspænding har på kroppen. Det
gælder for alle. Men d6r, hvor det måske er mest velgørende, er det tit allersværest at komme i gang. Det vil

jeg geme gøre noget ved.
Stomi har min interesse, fordi en nær slægtning af mig
har fået anlagt en. Det var en drøj fysisk omgang, og ikke
mindst psykisk har den sat sine spor, fordi vores udskillelser er et tabu, der ikke umiddelbart tales om. Måske
fravælges den part af kroppen og kroppen bliver fremmed

for en selv.
Der kan efter operationen opstå en del spændinger i underlivet, der føles som t1'ngdefornemmelser i bækkenet. Der
kan forekomme overskæringer af nervetråde. så det er
svært at skabe opmærksomhed til området i bækkenet.
Derfor er det vigtigt at få en bedre accept af sin krop, at få
lettet spændinger og først og fremmest atfåLlært at bruge
kroppen rigtigt, så der ikke opstår problemer med ryggen.

Min slægtning fik i forbindelse med irrigation nogle

t
Viseaften
lS.september

Sundhedsmesse
Forum

kl

18.00
Som vi skrev i sidste nummer
holder vi viseaften, hvor der

i

2. - 4. oktober
Som tidligere er der sundheds-

kommer 3 musikanter som
spiller og synger. Vi starter
aftenen med at nyde vores

messe i Forum, som starter

fre-

dag den 2. oktober og frem til
søndag den 4. oktober. Vi håber at se mange af Jer ved vo-

medbragte mad. Øllvand og
kaffe/te samt hjemmebagt
kage kan købes. Dette sker
fredag den 18. september kl.

res stand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

18.00 i Skovlunde Medborger-

hus. Så skynd Jer at tilmelde
Jer til:

Marianne Hemmingsen på

tlf.: 4583 5258.

øvelser, han skulle lave, men ikke hvordan, og resultatet
var, at han fik ondt i ryggen.

Frederiksborg
amt

Da der kan opstå mange spørgsmål omkring stomien, tror
jeg det er godt at være sammen med ligestillede og få drøftet
disse ting. Det kan foregå ved at gå til afspænding, som
jeg tilbyder undervisning i, for stomiopererede.

En undervisningstime har til formål at få en bedre kropsfornemmelse som helhed og i bækkenområdet i særde-

Så er der "-Træf-' hos Coloplast i Humlebæk
Torsdag 15. oÅober kl. 18.00

leshed, bedre blodgennemstromnin-q. forbedret åndedrænet

Så er der atter muli-shed

og mere styrke i ryg- og mavemuskler.
Kroppen bygges langsomt op gennem opmærksomhed til
de områder der arbejdes med, og der tages individuelle
hensyn. Man bliver glad af at arbejde med sig selv og det

besog hos en af vore store

styrker selvværdet. I en undervisningstime, vil der også
være mulighed for at tale om de problemer, der kan opstå,

oktober, kI.18.00

og at få svar på nogle af de spørgsmål der melder sig.

Her vil vi få lejlighed til at Kasserer Jørgen Wissing,
høre om Coloplast's nyeste Holmegårdsparken 3, st. tv.

Ingrid Jensen, afspændingspædagog, dap.
Peter Bangs Vej 229, 2. Th.
2500 Valby
Tlf.: 3871 6849

tionale
derne

et
naproducenter af mofor

stomihjælpemidler.

Vi besøger torsdag den
Holtedam 1, i

15.

Coloplast,

Humlebæk.

produkter og se deres moderne produktionsafdeling.
Vi håber ved denne lejlighed
at se rigtigt mange nye- såvel
som gamle

medlemmer.

Tilmelding kan som vanligt
ske til:
Formand Bent H. Larsen
Emil Noldesvej 32.
3000 Helsingør.
Tlf .: 4922 0616

Eller til:

2980 Kokkedal.

Tlf.lfax: 49147'747.
Begge træffes bedst
mellem kl. 17.00 og 18.00

Tilmelding senest

DaColoplastunderarrange- fredag 9. oktober.
mentet er vært ved et mindre
traktement, er tilmelding nød-

vendig.

Et lille hjertesuk
Sommeren bragte os jo ikke meget solskin, men vi taber ikke
modet! Resten af vores sæson blev planlagt ved sidste
bestyrelsesmøde, og det er vores håb og inderlige ønske, at mange

flere vil møde op

til

vore arrangementer. Tag og læs mødekalenderen igennem og se, hvad der skal ske indtil jul - og kom
så og vær med til at skabe, "sol i alles hjerter"! Vi fik som sagt
ikke for meget i sommer'
ver mødt!

Kaj Svendsen, næstfurmand

Arlig udflugt / Big Bowl
Her i skrivende stund, inden dette arrangement løber af "stablen"
den 22. august, beklager vi, hvis annonceringen af dette, i
medlemsblad nr. 4198 har været så dårligt, at vore medlemmer
har overset det.
Dog håber vi trods den lave tilmelding, (22 deltagere), at vi
får en spændende eftermiddag hos Super Bowl.
Mere om afviklingen af dette arrangement i næste nummer af
medlemsbladet COPA.

t9
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hjælpemidler, og måske lidt
om de eventuelle nyheder vi

Siden sidst

Medlemsbesøg hos Dansac A/S
Lørdagden 20. juni besøgte vi
Dansac A/S i Fredensborg.
Veloplagte repræsentanter fra
Dansac's stab bød os velkommen, hvorefter vi fik lejlighed
til at se og drøfte udviklingen

Godt mætte, gik turen så ud
iproduktionen, hvor vi fik lejlighed til at se en meget avanceret og automatiseret produktionsvirksomhed, der afsluttes
med en streng kontrol af de

af alle Dansac's nye stomi-

færdige produkter, som derved

produkter.

giver brugeren stor tryghed i

En lærerig demonstration af
de nye produktel med en god

fomemmelse af, hvordan man
fortsat forsøger at lette problemerne for stomisterne og
derved medvirke

til

at skabe en

bedre livskvalitet for disse.
Efter demonstrationen fik vi

brugen af disse.
En stor tak til Dansac og den
veloplagte stab, som gav et vel
tilrettelagt indblik i moderne

stomihj ælpemiddelproduktion.
Med venlig hilsen
P.b.v.

så serveret en dejlig buffet,

Jørgen Wissing

Bestyrelsen glæder sig

kunne få gavn af.

P.b.v.

Marianne Andersen,
lokalformand

l

:.

Nordjyllands
amt

i

Tilmelding er nødvendig.
Ring til et bestyrelsesmedlem

Efterårstur til
Coloplast
Nu er aftaleme på plads med
hensyn til et besøg på Coloplast

i Thisted.

Dato: Torsdag, den 8. oktober

med tilbehør.

1998.

t

Bus afgår fra de sædvanlige
steder således:

LollandFalster

til

fremmødet og samværet.

snarest og senest den 2. oktober.
Du er velkommen til at tage
et familiemedlem og/eller ven/
veninde med på turen.
På gensyn til turen til Thisted.
P.b.v.

Frederikshavn
Rutebilstation kl. 8.00
Hjørring Rutebilstation

Flemming Jacobsen

kr. 8.30
Brønderslev Statoil

kl. 9.00

Siden sidst

Høstfest

Grisefest

I

Lørdag den 28. juni var der
inviteret til helstegt pattegris
med alt hvad der hører til. I
alt 26 personer havde tilmeldt
sig for at hjælpe med at spise

dingen ikke færdig

grisen. Karen og Helmuth lag-

de hus

til

spisningen. Besty-

relsen skulle hjælpe Karen
med kartofler, salat o.s.v., men

alt var faktisk klaret, da vi
mødtes. Bordene i garagen
skulle bare dækkes op. På

skrivende stund er tilmel-

til

den

12.9, så det er spændende at
se, hvor mange der har tid og

lyst

til

at deltage

i den årlige

sammenkomst.
Og hvis ellers at den danske
sommer har bedret si-e en hel
del, må høsten næsten \'ære
færdig. Mere om vores høstfest
sammen med Storstrøm Nord
i næste blad.

grund af regn og blæst havde
slagteren valgt at stege grisen
hjemme på sin bopæl. Det var
et flot syn sådan en grillet gris.
Den smagte aldeles pragtfuld.
Der blev spist meget og længe,
mens snakken gik. Kaffe og

småkager blev indtaget, en
eftermiddag der hurtigt var
snakket væk, sådan er det, når
man har det godt.

En herlig dag hvor Merete
og Per Møller "nordenstrøm"
deltog. Undertegnede skulle
have en kattekilling fra fam.
Møller. Mis er stadig "meget"
kælen, stor og fræk og har det
godt.

Copa 5/98

Aalborg Rutebilstation,
perron 17, kl. 9.30.
Hvis der er nogen fra Hobro,
der ønsker at komme med på
turen,ring da venligst herom.
Vi vil på turen til Thisted køre
ned til Vesterhavet ved Slettestrand.

Fon entet ankomst

til Thi-

kl. I i.00.
Efter ankomsten til Colo-

sted

plast vil pro_srammet for dagen
være således:

Stomi og gigt

Orientering om Coloplast.
Orientering om nye

Medlemsmøde

produkter.

3. oWober kl. 14.00
"Landsbyen"

i

Kl.

Emnet den dag kan have stor
interesse for en hel del medlemmer og andre. Hvorfor har
så mange stomiopererede gigtlignende smerter og svært ved
at optage vitaminer og mineraler?

Speciallæge Ann-Louise

12.30 ca. vil Coloplast
være vært ved frokost.
Kl. 14.00 Rundvisning på

fabrikken, hvor vi får
mulighed for at se hvordan
en stomipose bliver

produceret.
Kl. 15,30 Forventet
afslutning på Coloplast.

Henriksen vil komme og fortælle og svare på de forhå-

Deltagerne på turen til Thisted

bentlig mange spørgsmåI.

ren.

Fra Inge Lise Sørensen,
kommer der en udstilling af
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skal ikke betale noget for tuAltså der er mulighed for at
deltage helt gratis.

Bestyrelsen for
lokalforeningen
COPA, Nordjyllands
amt
I sidste nr. af Copa-bladet
havde sætter(nissen) været
noget tidligt på arbejde her i
1998.

Bestyrelsens
sammensætning er som

følger:

Lokølforrnønd:
Flemming Jacobsen,

tlf.: 9837 1630
Kasserer:
Erling Flarup,
tlf.: 9847 9069
B

e s

ty re ls

e

sm e dle mme r :

Kirsten Møhlenberg,
tlf.: 9888 1151
Gunnar Johansen,

tlf.: 9831 4208
Grethe Ørum,
tlf.:9892 4042
Verner Nørrevang,
tlf.: 98t8 3166.

@
Fredagsklubben
Huset,

Hasserisgade 10, Aalborg

Næstved

Klubben er startet efter sommerferien.
O 2.oktober:
Næste klubmøde er fredag
den 2. oktober, kl.14.00,
Huset, Hasserisgade 10,
Aalborg. Hyggeligt
samvær, et godt råd, hvis

t
Vejret skal ikke
kommenteres

DagligstuehyggemØde lØrdag den 7. november

julehygge

Det følgende bliver nok det

kl.

14.00
hos Grethe Christiansen, Langedvej 12, Vordingborg. Kaj

den 5. december kl. 14.00

mest agurkeagtige, man længe

har set på tryk, da lokalfor-

dette ønskes samt kaffe/
kage.

enin-gen sætter en ære i at lade
medlemmeme have sommeren

O 6.november:

i fredl Vejret skal ikke kom-

Fredagsmøde i november
er den 6. november

menteres. bonset fra at r i i år
har haft en normal, dansk gen-

kl.

nemsnitssommer. hvor man i
hvert fald ikke har behøvet at
gemme sig for solen. Forhåbentlig har alle haft en afslap-

14.00.

O 4.december:
Fredag den 4. december
vil der være julesammenkomst i
fredagsklubben.

pende tid og er klar

Alle er meget velkomne
komme i klubben.

til

at

P.b.v.

Flemming Jacobsen

at tage

intelligente spørgsmål, der
vil blive stillet en
sådan eftermiddag. Grethe
stiller garanteret op med det
vilde kaffebord - prisen taler
uvægerligt

vi om,

som der står

i

loppe-

fat på efterårets og vinterens

markedsannoncerne

arTangementer.

bliver nok omkring kr. 25,- for
al det guf.
Tilmelding senest mandag
den 19. oktober på
tlf .: 5377 2401 (Grethe) eller
tlf.: 5650 8042 (Merete).

Generalforsamlingen

i

au-

gust og Høstfesten i september
skal nok blive omtalt i næste
nummer af bladet så derfor

går

- en

til

Lund fra Inge-Lise Sørensen
kommer og viser de nyeste
hjælpemidler og har lovet at
svare beredvilligt på alle de

vi over til:

-

-

men det

God, gammeldags

-

lørdag

i de rigtige omgivelser - nemlig Mødelokalerne på Fakse
Sygehus. Når der skrives rigtige, skal det forstås sådan, at
der altid plejer atkomme mange julehyggere til Fakse Syge-

hus. Æbleskive- og kringlebagere er gået i skarp træning,
Glogg-mester, kaffebrygger og
andet køkkenpersonale venter

oplagte i kulissen. Bordet vil
være smukt pyntet med dekorationer, der udloddes

ijule-

lotteriet, og julehistorien vil
heller ikke mangle. Deltagerne
skal blot medbringe julehumør
og hver en pakke til en værdi
af kr.20.-, så vi kan få gang i
gavebytteriet - alt skulle her-

Kirudan

personlig og professionel stomileverandør
Bredt sortiment fra Coloplast, ConvaTec,
Dansac, Hollister og Biotrol.
Klientafdeling med sygeplejersker og
specialuddan net personale.
Eventuelt besøg og vejledning i eget hjem.

Hurtig og diskret levering.
Konkurrencedygtige priser.

Stort sortiment i stomitilbehør og
alle øvrige sygeplejeprodukter.

Kirudan

- et godt sted at handle
Kirudan A/S . Nyholms 4116 30 . 2610 Rødovre . Fax. 3672 8322 . Tlf. 3637 9130
dagligt mellem 8-16, fredag B-15
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@
med være klar

til

årets sidste

arrangement.Tilmelding senest matdag den l.december
på tlf.: 5377 2401 (Grethe)
eller tlf.: 5650 8042 (Merete).
Mange varme efterårs

hilsner til jer alle
P.b.v.

Merete Møller, formand

Tag med til Coloplast
i Thisted l4.september
COPA-bussen holder i

(helst i den bedste havestol).
Per var grillmester, og det
er bare det lækreste kød, i det
hele taget var det meget lækker
mad og godt selskab.
Selvfølgelig var tilmelding

og Struer

stor, hver en plads var optaget,
det er faktisk en af vores bedst

Siden sidst

Grillfest
Lørdag den 23.maj holdt
lokalforeningen traditionen tro
grillfest; Merete og Per havde
endnu engang lagt hus og have
til, og sikken en dejlig dag.

Solen skinnede, så vi alle
startede med velkomstdrink i
haven, hvor vi kunne hilse på

besøgte aktiviteter.
En meget stor tak til Per og
Merete for jeres indsats og
gæstfrihed.
Tusind takfor en meget hyggelig dag, vi glæder os allerede
til næste gang.

Mange hilsener
Christina Hartmann

Vi indbyder til

Bestyrelsen mener, at det kan
være spændende at se, hvor-

ledes nogle af vore hjælpemidler bliver fremstillet, så vi
glæder os

for

nesker.

Firmaet er stiftet i 1957. Fabriksanlæggene i Thisted og
Espergærde bler etableret i
årene 1965-66.
Stomiprodukteme markedsføres under varemærket Coloplast. Produktionslinien omfatter stomiposer. kontinensproppen Conseal. irrieationssamt en række tilbehorspro-

Coloplast beskæftiger ca.
1900 medarbejdere i Coloplast

Efter spisningen går vi i

kt. 18.30
på

gang med generalforsam-

i

Espergærde.

Sølvgade).

Kl. 9.50 Stop Aulum,

beretning

mulighed for samkørsel eller

O Kassereren forelægger

Kl.

direkte indsætte en lille bus til
at transportere medlemmerne
til og fra mødet.

foreningens reviderede

(Kirstine Hardam,

regnskab til godkendelse.
O Bestyrelsen fremlægger
aktivitetsplan for det

Måbjerg Skolevej).
Kl. 10.45 Stop Struer
(parkeringspladsen ved
Grand Hotel).

Det kræver naturligvis

en

velvilje hos os alle, således at
man ved tilmelding orienterer
om muligheden for eventuelt at
kunne tage nogle med i bilen.

Husk ligeledes at meddele
telefonnummer, så vi kan
kontakte Jer og koordinere det
videre fornødne.
Som alle ved er Ringkøbing
amt stort i areal og på grund
os et

af dårlige kollektive forbindelser er det meget vanskeligt
atanangere møder for alle.Vi
tager chancen og vover forsøget endnu engang. Aftenen
starter med, at vi spiser sam-

Copa 5/98

(Aulum Horel).

godkendelse.

kommende år.
O Behandling af
indkomne forslag.
O Valg: Formand og
to bestyrelsesmedlemmer.
O Eventuelt.
Efter general forsamlingen
hyggeligt samvær og eventuelt
foredrag.
Pris for anangementet kun
kr. 40.00.

Tilmelding s e ne s t 2l.oktober
til Kirstine Hardam,

tlt.97 42 32 33.
Vel mødt.
Bestyrelsen
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Lokalforeningen for
Ringkøbing amt har haft

"sommerudflugt" til
Billund.
Der var tilmeldt 47 personer

til turen, der startede med første opsamling ved Kirstine
Hardam i Holstebro, hvor en
del fra fjern, der havde været
tidligt oppe, og nær var mødt
op for at komme med bussen,

der afgik fra Holstebro kl.
9.00. Næste stop på turen for
opsamling var i Aulum, dernæst i Herning og sluttelig i
Brande.
Ca.

kl. 11.00 nåede selskabet

efter at have forladt bussen og
passeret ind igennem hoved-

Koncemfunktionen er belig-

Mød talrigt op
Vi kunne tænke os at etablere

til

Pirater, riddere og
indianere

selskaber.

Kl. 9.30 Afgang Heming
(turist holdeplads i

O Valg af dirigent.
O Formanden forelægger

Siden sidst

til Legoland, hvor vi, kort tid

som følger:

dagsorden:

den S.september. Men måske
er der stadig en ledig plads.
Du kan prøye at ringe til Jytte
på telefon: 9718 1951, i tidsrummet fra kl. 9.00 til 11.00
og om aftenen.
På gensyn.
Bestyrelsen

A/S og 1l udenlandske datter-

Vi har lejet en bus, der afgår

lingen med følgende

Måbjerg Skolevej 48,
7500 Holstebro.

at præsentere det

Coloplast er kendt som leverandør af forbru,esartikler, der
skaber høj livskvalitet for men-

gende

onsdag den 28. oktober

til

Jer.

dukter.

men. Bestyrelsen har valgt at
invitere på en god anretning.

medlemsmøde

Herning, Aulum, Holstebro,

svstem. hudbeskrrtelsesplader,

Ringkøbing
amt

**.

I Kirstine Hardams lokaler

alle dyrerne, og der er mange.
Heste, kaniner, hane, h6ns,
hund - meget stor hund - og
naturligvis katte allevegne

Kl.

10.20 Stop Holstebro

11.30 Ankomst

til

Coloplast fabrik i Thisted.
Der vil blive serveret kaffe og
rundstykker i bussen. Coloplast vil være vært for frokost.
Vi forventer at bussen er i
Herning ca. kl. 17.00.
Prisen på arrangementet er

kI. 50.00.
Pårørende er som ved tidligere arrangementer meget
velkomne.
Af hensyn til planlægning
og afvikling af arrangementet
var der tilmeldingsfrist tirsdag

indgangen, blev blandet med
tusindvis af andre gæster, der
havde fået samme gode ide
nemlig at besøge det storslåede

"Legoland".
På grund af de mange mennesker var det umuligt at fØlges rundt, hvorfor vores sel-

skab hurtigt blev spredt, og
derfor tog turen rundt parvis
eller i mindre grupper.
Vejrgudeme havde raslet lidt

med sablerne, mere blev det
dog ikke til i og med, at der

udover enkelte skyformatio-

ner, der frembragte nogle
kølige perioder, dog også fik
noget solskin, og hvor der var
læ, noget varme.
Det var en meget stor oplevelse at bevæge sig rundt i

parken og møde pirater, riddere og indianere, eller opleve
hele den store verden i miniformat. Det er utrolige bygningsværker, der spænder fra
havneområder, lufthavn, slotte, paladser til bydele i hvilket,

selvfølgelig Danmark var re-

@
præsenteret, men også Holland, Tyskland og mange andre landes bygningsstil m.m.
kunne ses.
Det var utroligt spændende

over, at morgenkaffen i bussen,
som ellers er fast ritual, mang-

lede.

Det skal dog her indskydes

for at forsvare vores nye formand, at Susanne Andersen

og fascinerende at se, hvor fint
alt var tilpasset, ja selv træer,

der er lavet som bonsai, og

noget hovedkulds, og kort tid
forinden, var blevet overdraget

blomster var, som husene,

formandsposten og derfor

lavet i miniformat.
En stor atraktion er selvføl-

selvfølgelig manglede fornøden viden om, hvordan tidligere udflugter har været af-

gelig også "Titania's Palads".
et palads lavet i miniformat,

holdt.

som man dårligt kan forstå, at
det lader sig gøre at lave disse
små møbler m.m. med menneskehænder. Samtidig er det en
oplevelse at læse historien om-

Legoland - Schackenborg Slot. (På det rigtige slot - i naturlig
størrelse - bor Prinsesse Alexandra og Prins Joachim)

kring paladset, en oplevelse

Siden sidst

enhver bør give sig selv. Efter
en dejlig dag i Legoland blev
der igen samling på selskabet,
hvorefter turen gik mod hjemlige græsgange ude vest på.
Det var dejligt at se den

Mere om pirater, riddere og indianere
- ny bestyrelse havde arrangeret udflugt til Legoland.
Det lærte høvdingene meget af.

Vi har holdt sommerudflugt, afgik fra Holstebro ved Kirhvor 47 personer havde

til-

stineHardamalleredekl.9.00,

meldt sig. Det var bestyrelsen og med efterfølgende opsam-

under den nye formand Su- ling i Aulum, Herning og
sanne Andersen, der havde Brande.
arrangeret turen, der i år gik
Det var stort set et godt ar-

skyet.

lang tur for nogle der måtte
estyrelsen

I ":r
€,

som alle nok ved, selv tidligere

har klaret alle opgaver

i

be-

styrelsen, og dermed også hav-

hjælpsomhed, der var deltagerne imellem, tak for det, det
er i hvert fald noget, der luner,
hvis dagen kan være lidt overB

Det var jo vores tidligere
formand Arne Nielsen, der

En
op
tidligt for at nå bussen. der
til

"Legoland" i Billund.

rangement, vores nye formand

havde fået skruet sammen,
selvom en del var fortornede

frI: J

de den viden om, hvad man
plejer at gøre, herunder også
arrangementer af udflugter.
Nu har vi så fået en ny formand med nye ideer, og hvem
ved, måske også nye ritualer,

hvilket kun fremtiden kan
vise, såfremt der gives tilstrækkelig mulighed og opbakning fra medlemmerne.
Bestyrelsen kunne, trods
ovennævnte, ved ankomsten i
Billund kl.11.00 konstatere, at

6§

Tove Frithioff
Daglig leder

Birgit Madsen
Ekspedition

Vi er til for Dem

Ulla Sørensen
Sygeplejerske

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 ogvenlige personale rådgiver
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer
portofrit over hele landet fra dag til dag.
STOMACARE sttller gratis specialuddannet sygeplejerske til
Deres rådighed.

Ævort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec,
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma.

Any Petersen
Ekspedition

Stomacare

Vangeleddet 77 . 2670 Greve ' Telefon 43 69 02 00
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Henrik
Fosdam Jensen

lager og forsendelse
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@
alle deltagerne dog havde
overlevet turen.
Den annoncerede spisning i
Legoland blev ændret sådan,
at vi ikke kunne komme til. at
spise sammen, fordi Susanne

styrelse er mennesker som du,
men som frivilligt gør et stykke bestyrelsesarbejde for dig
uden regning.

eksakte deltagerantal, og cafe-

Den nye bestyrelse, der har
lært meget af denne udflugt.
er i øvrigt ved at etablere sig
som rigtig bestyrelse med ud-

teriaet derfor havde entreret

delegerede bestyrelsesopgaver

med et andet større selskab, og

til

Andersen ikke

tidligt

nok

kunne meddele Legoland det

derfor ikke havde plads nok til
os samlet. Dette syntes dog
heller ikke at være noget større
problem i og med, at vi jo også
selv vandrede rundt enkeltvis,

i små grupper,
hvor vi kunne glæde og undre
parvis eller

os over de flotte bygningsværker og andre spændende
ting, haven kunne præsentere.

Efter en dejlig dag, hvor

xx Kassereren aflægger

regnskab for året 97 198.

*x Bestyrelsens
aktivitetsplan for

98199.

(senest 14 dage før).

**valg:
* Valg af formand for 2
(Erik Kristjansen er på

år.

valg).
* Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Rigmor Brunsholm og
Birthe Melnyk er på valg.
x Suppleant for 2 år.
Anni Hulstrøm er på valg.
* Revisor for I år.
Britta Frigast er på valg.
* Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er
foreningen vært ved et oste- eller pølsebord.

Holstebro.
Sekretær er
Jytte Hansen, Brande.

Kasserer er

Siden sidst

Birgit Jensen, Ulfborg.

Mange

Bisidder er

Lørdag den 13. juni kl. 9.30 kegårdens Haver ved Rudsstartede bussen fra Køge sta- Vedby.
Her var der dækket op til en
tion med morgenfriske deltagere til den årlige sommer- frokost buffet'
udflugt. efter en tur op langs Derefter var der tid til en lilKoge Bu-et o-s til Roskilde -eik le travetur i de forskellige afturen af de små veje mod Bir- snit i den store have, og der

Holstebro.

Martin M. Andersen.
Spjald.

til næste år vil der både være kaffe i
bussen med basser, Øl og vand,
skulle jeg hilse og sige fra for-

flotte søer, blomster og sten

Ved sommerudflugten

"

Birkegårdens Haver" ved Ruds-Vedbt. Sjtelland

manden.
P.b.v.

Jytte Hansen

Når COPA-Roskilde amt har udflugt, gør deltagerne altid turen til en
god oplevelse. Her smiles til fotografen i "Birkegårdens Haver".

i

redragsholderen fra socialfor-

mandag den 14. september

kt. 19.00
Medlemsmøde på Møllebo,
Københavsvej 3,iKøge.
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x* Formanden aflægger
beretning for året 97 198.

Susanne Andersen,

Roskilde
amt

Men da der gik fisk i planlægningen med hensyn til fo-

dirigent.

xx Indkomne forslag

Bisidder er

..',;§tr§"T;:roe)
å:åiåHi::il:HF'.

Roskilde.
Dagsorden iflg. Vedtægter.
xx Velkomst og valg af

Formand er

halv times ventetid på enkelte,
der nok havde overhørt mødetidspunktet, kunne vi begive os
vestpå, hjemad mod de hjemlige græsgange, hvor busturen
sluttede i Holstebro kI. 18.30.

Møde om den nye
Servicelov

Kloster, Sct. Agnesvej 2,

sig sådan:

Birgit Kirk Kristensen,

Skulle der nu et enkelt sted

tirsdag den 27. oktober
kl. 19.00 på Duebrødre

de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har konstitueret

vejret dog havde været rimeligt med os, og efter næsten en

sidde en og anden, der mener
han eller hun har lidt en
mindre tårt ved dette arrangement, så tænk på, at din be-

Generalforsamling

den den 1.

juli i

år.

Vi glæder

os til at høre, hvordan man
tolker den lov i vort område.
Aftenen slutter med kaffebord.

24

var meget at se, mange flotte
anlæg af søer. blomster o-s

Husk

stenanlæg.

Kl.

15.00 var det blevet kaf-

fetid inden turen igen

Mandag 7. december
kl. 18.00

-eik

hjemad.
Også i år var vejret med os.
Tak til alle delta-eeme som

var med

til

tarmoperationer?
Eller skal et fast
specialhold foretage mavetarmoperationer på de 4
sønderjyske sygehuse?
- Kommer der

Julestue på
Møllebo i Køge.

at gore da-een til

stomiambulatorier ved de
sygehuse, hvor
stomioperationer

Nærmere program

en god oplevelse.

i

P.b.v.

Vejle
amt

foretages? (Sønderborg
sygehus har stomiambu-

næste blad.

latorie).

Erik

De spørgsmål vil formanden
for amtets sygehusudvalg Carl

Holst svare på.
Derefter vil forhandler Kir-

Sønderjyllands
amt

stine Hardam, Holstebro, vise
forskellige stomiposer og hjæl-

pemidler.

t

Alle er velkomne.
Bemærk datoen:
23.september.

Offentligt møde

ikke

i Aabenraa

mave.

ventetid. Kan det gøres
ved, at kun eet sygehus i
Sonderjl'llands amt

- Tarmoperation med kort

fbreta-ger mave-

Aftenes pro_gram er:
- Hvordan sikrer vi en sod

Generalforsamling
l0.oktober er der
generalforsamling samt
farveorgie. Ringen sluttes
i "Hvem tegner Livet".
Jeg håber I har haft en god
sommer, selv om det har reg-

Tilmelding ønskelig, men
nødvendig. Ring til
Annelise Hede, tlf. 1452009I

onsdag den 23.september k1.19.00 på Folkehiemmet

Første mødeaktivitet efter
sommerferien

eller lokalformanden.

net meget, har der da været
gode dage ind imellem.
Vi skal til at tage hul på efteråret, der er generalforsam-

P.b.v.

ling den 10-10 kl. 14.00 på
Ellehøj, Ellehammervej 8,

Sren Kjærsgaard Jensen

Vejle. Dagsorden ifølge vores

Kirstine,rHardant
Vi har attid
førende

produkter
på la§er!

Coloplast
@

HOLLISTER'

@ convaTec
butotrol ph",np

- når det gælder:

Portofri levering fra dag

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Ingen ekspeditionsomkostninger.

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

til dag.

Ingen grænse for mindste
leverance.
Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Permanent udstilling af
alle produkter

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

Måbjerg Skolevej 46-48 '7500 Holstebro

Tlf.97 42 32 33 . Fax 97 4280 74
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vedtægter, kom med nogle
gode forslag til nye og spændende aktiviteter i 1999.
Så kommer Jorit Bul der er
psykiatisk sygeplejerske på
Vejle Sygehus. Hun er i gang

med en kunstteapeut uddannelse, timefag som formningslære og billedkunstner. Hun er

nordmand.

Jorit vil få os til at finde
vores undren frem, udfordre
vores sprogøre, lattermilde
barnlige jeg, og vores kendskab til os selv. Jorit vil også
udfordre vores eget mod på at
føre farrte på papir.
Og på den måde håber jeg
Jorit får sluttet ringen fra Jens
Rosendal, Pierre Jopaz, Birgit

Fabricius og sig selv i foredragsrækken "Hvem tegner

Livet".

COPA klub
Vejle

vi

sidder

tilbage med en fornemmelse
af, at vi selv er meget ansvarlige for tegningen af vores liv

i

Mødes på Vejle Sygehus,
cafeteriaet.
Følgende datoer: 14.10,
11.11 og 9.12 alle dage
fra kl. 15.00-17.00.
Tilmelding til Licy Rasmussen, tlf.: 7585 3058

Løvfaldstur
Som skrevet i sidste nummer i
COPA-bladet om en "løvfaldstur", er bestyrelsen nu nået ret

langt med planerne og har
nogle ideer, som I vil få nærmere besked om.
I Iøbet af august-september

COPA klub
Fredericia
Mødes på I.P.
Schmidtsgaarden.
Følgende datoer: 14.10.
I 1.1 1 og 9.12, alle dage

fra

Jeg håber også, at

Vestsjællands
amt

kl.

13.30

-

Medlemsmøde til
november
Herudover er vi i gang med at
planlægge et medlemsmøde,
som vi forsøger at afvikle på
Kalundborg Sygehus eller Nykøbing Sjælland Sygehus

engang

i

november måned.

vil alle få en skriftlig invita-

Nærmere herom med pro-

tion, hvor vi præsenterer programmet for efterårsturen,

gram, mØdetidspunkt m.v.

vil

tilgå medlemmerne ved

en

pris, mødetidspunkter ved

skriftlig indbydelse.

opsamlin_esstederne. tilmeldin-esfrist. m.v. Vi påregner at
busturen skal lobe af stablen i

15.30.

forste halvdel af oktober. Det

Tilmelding no_sle da_se
tør til Lis Obel Jakobsen.

l1'der måske lidt planløst. men
bestl'relsen kan ikke få endelig

tlf .:7556 2820

accept på vort program før
efter bladets dead-line.

og tilværelse.

Lis Obel Jakobsen

Samtaleklubber
Bestyrelsens forslag om at få skabt klarhed om interessen for
"samtaleklubber" eller "sociale samværsklubber" har allerede
båret frugt på fØlgende måde:

Hej stomister

Viborg
amt

med

Granulat bliver til
poser

Coloplast

i

Thisted,

fredag 18. september.

Vi mødes på Coloplast, Industrivej 7, Thisted kl. 13.30.
Coloplast vil servere smørrebrød, øl og vand. Derefter vil
fabrikkens chef fortælle om
Coloplast. Derefter er der
rundvisning på fabrikken,
hvor man bl.a. ser, hvordan
granulat bliver
Copa 5/98

til

poser. Som

afslutning

Kalundborg-området

til

at prøve at videreføre.

Men da jeg ikke ved, hvor stor interessen eller behovet er,
vil jeg geme have en tilbagemelding. Så ring til mig, hvis du/

t

Husk lokalforeningen i
Viborg amt afholder
virksomhedsbesøq, på

i

Da jeg i sidste nummer af COPA- bladet (uli/august nummeret) læste at vores bestyrelse - med medlemmernes hjælp
- ville forsøge at genskabe tidligere tiders "samtaleaftner",
syntes je,e. det er sådan en god ide, som jeg gerne vil være

vil

Coloplast være

vært ved kaffen.
Samkørsel kan evt. arrangeres.
Tilmelding senest 15.september hos:
Bødvind Andersen,
tlf.8663 8453;
Aase Steenberg,

ttf. 8662 9448;

I har lyst til at mødes med andre stomister på helt privat grund,
også geme fra andre områder end Kalundborgområdet. Jeg
er overbevist om, at mange fra tid til anden har følt et behov
for en lille snak om hverdagens problemer med en stomi. Jeg
tror også, at samtaler med andre stomister kan være et skridt
på vejen til en højnelse af livskvaliteten, også for vores pårørende, der i øvrigt er meget velkomne.
Så ring til mig så vi kan få aftalt et mødetidspunkt, og lad
os så få en snak over en kop kaffe med brød.
Medlemmer af vores bestyrelse har lovet at være til stede
og hjælpe os over "fødselsvanskelighederne" (hvis der da er
nogle).
Jeg håber athøre fra mange afJer.
Med venlig hilsen og på et snarligt gensyn.

Carl Damman
Blomstervænget 64

Inga Andersen,
9192 1597.
P.b.v.

Inga Andersen
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4550 Asnæs

Tlf.: 5965 1440

@
En invitation fra en stomiopereret
Skælskørområdet

i

På bestyrelsens opfordring omkring besøgsaftener, vil jeg
hermed via COPA-bladet gerne inVitere til en aften i mit hjem.
Jeg har ofte tænkt på, om det ikke var muligt at komme i
forbindelse med ligestillede. Derfor kom bestyrelsens opfordring om at "melde si-e" som en kærkommen lejlighed til
at komme i forbindelse med andre stomiopererede, sådan helt

privat.
Så hvis der er nogie stomiopererede og/eller deres pårØrende, der har behov for en sludder om dagligdagen som
stomiopereret. er man me-get velkommen til at kontakte mig.
Sammen kan vi så finde ud af en mødedato her hos mig'
Nogle fra bestl'relsen vil gerne komme og "starte op", så
jeg tror og håber. at vi får en god start på forhåbentlig mange
gode aftener. som udmærket kan gå på skift, og en kop kaffe
og et stykke brød kan der vel altid blive plads til.
Er du interesseret. er du meget velkommen til at kontakte

Bestyrelsen vil med dette indlæg gerne udtale en stor tak til
Carl Damman og Lissie Berthelsen for deres interesse og engagement, og håber ligesom de, at mange vil melde sig til en
privat hyggeaften. Vi er overbeviste om, at disse initiativer vil
kunne danne grundlag for lignende arrangementer rundt omkring
i vort amt. Vi vil geme ved et kommende medlemsmøde tale
om de oplevelse, som Carl Damman og Lissie Bertelsen måtte
have fået omkring deres første "hygge/samtale aften", og dermed
give bolden videre til Jer for lignende arrangementer.
Såfremt nogle allerede nu godt kunne tænke sig at starte en
samtalekreds indenfor Jeres geografiske område, er I mere end
velkomne til at kontakte bestyrelsen for hjælp ved opstarten.
Bestyrelsen tror og håber på, at sådanne aftener vil brede sig
som ringe i vandet, og derved skabe grobund for lignende
arrangementer i fremtiden, til fælles glæde og gavn for de
stomiopererede og deres eventuelle pårørende.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens

vegne

Torben Hansen, formand

mig.

Med venlig hilsen og på forhåbentlig gotlt gensyn.
Lissie Berthelsen
MagleParken 11
4230 Skælskør

Tlf.: 8519 2064

INGE I LISE
SØRENSENs
SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER
STOMI .KOMPRESSIONSSTRØMPER.BRYSTPROTESER
sÅneeHANDLING

.

BANDAGER

.

INKONTINENSPRODUKTER

sygeplejersker i eget hjem
lntet ekspeditionsgebyr
Levering fra dag til dag ,s
-RådgivningVedSpecial-_lndividueltilpasning
,.€
Salgtil private
Fragtfri levering
uddannede

- Sundtoldvei 8C . 3000 Helsingør . Tlf. 49 21 OO 44. Fax 49 21 02 57
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@@
Emnet vil være " Handicap på
fværs" . På denne messe kan du
få information om mange forskellige former for handicap.
COPA vil selvfølgelig være tilstede med en stand og rådgi-

Arhus
amt
i

DR

-

besøg

16. september kl. 18.50
Som omtalt i sidste medlemsblad er der rundvisning på DR,

Olof Palmes

A116, Århus,

onsdag den 16. september kl.
19. Vi mødes kl. 18.50 ved
receptionen. Efter I l12 times

rundvisning er der kaffe/te
med brød i kantinen. Pris pr.
deltager kr. 25.-. Hvis du ønsker at deltage og ikke allerede
har tilmeldt dig, bør du gøre

det straks hos enten :
Lis Lene Carstensen.
tlf ,: 8642 6979 eller

Henning Granslev,

tlf.: 8628 I 124 lbedst
kl.

meltem

Som lovet vil der igen i år være
mulighed for lidt socialt sam-

vær i Randers. Hyggeklubben
starter fredag den 23. oktober
i Fritidscentret, Vestergade 1 5,
lokale 12, 8900 Randers. Fra
kl. 14 tilkl. 17 vil COPA være
vært med kaffe og brod.

Der vil være åbent fra
til kI. 17 begge dage.

kl.

10

ÅUning ved borgmester
Jørn Wiirtz
kt. 10.30-13.00
Handicapidræt
kt. 13.00-1s.00

18.00

Mandag den 28. september er
der atter "store badedag" i Århus svømmehal, Spanien. Har
du lyst til at bade, lidt massage
i boblebadet eller måske en tur

i

sauna? Hvis det er noget for
dig, bør du møde op ved indgangen kl. 18.00. Der skal nok
være et par "gamle stomister"

at hjælpe dig med at få en

god oplevelse

til

at bade i

svømmehal, også selv om du
har pose på maven.
Når vi har rørt lemmerne, vil
vi sammen finde et hyggeligt
sted at få lidt at spise. COPA
betaler entre til svømmehallen
og giver et tilskud til maden.
Tilmelding senest den 27.
september hos:
Lis Lene Carstensen,
tlf .: 8642 6979 eller
Henning Granslev,
tlf.: 8628 I I 24 (bedst mellem
kl. 14 og 18).

Copa 5/98

pårørende
Workshops
Foredrag ved

forskningsleder, dr.theol.
et phil. Peter Kemp

Underholdning
kt.l s .00-17.00
Paneldebat med politikere

(2 ministre, 3 amter og 6
kommuner. Ordstyrer
Peter Kemp.

kt. 1s.00-16.00
Dialogmøde ved "De
Glemte Børn"

.

Dialogmøde med ramte og

kI.14.00- 15 .00

Workshops

kt

kl. 10.30-12.00

kt.13 .00- 14.00

Programmet er fglgende:
Fredag 9. oktober
kl. t0.00-10.30

Med venlig hilsen

16.00- 17 .00

P.b.v.

\!brkshops.

Henning Granslev

Fredag den 20. November

vil der blive holdt julehygge.
Ønsker du mere information
om klubben i Randers kan du
kontakte;
Lis Lene, tlf .: 8642 6979
eller Anne Marie,
tlf .: 8643 4337.

Crohn klub
vest

**i

14 og 18.)

Svømmeaften
28. september kl.

til

Hyggeklubben
Randers

Workshops

kl. 12.00-13.00

\rere.

Sommeren er forbi for de fleste af os. Mange kunne nok have
Øn§ket lidt mere solskin og varrne. Men vejret er vi som bekendt
ikke herre over. Derimod kan vi selv bestemme hvilke fritidsaktiviteter, vi ønsker at gå til. COPA i Århus vil hermed give
digiJer et par tilbud for socialt samvær m.m.

Lgrdag 10. oktober
kt. 10.00-10.30

Hygge og rådgivning
i Arhus
Også i Århus er vi parat til

Crohngruppen vest
inviterer til temadag

tale med dig/jer. Den anden
onsdag i hver måned. Stedet

Crohngruppen. Du kan stadig nå at
melde dig til.
Hvis du selv lider af morbus

er i Lan-eenæs Handicapcenter.

Crohn eller interesserer dig for

Lan-eenæs
Århus C.

Så sker der igen noget i

at

AIl6 21. 8000

Hyggeklub: Fra kl. 14 til kl.

l6

er hyggeklubben parat med

kaffe/the

vil

vi

her

præsentere noget. som vi tror
sikkert kan få dig til at spidse

øreri

immunterapi m.v.
*Kaffe/brød.
*Test med vitaminer,

mineraler (Kirsten
Nygaard Sørensen), for
hvem der måtte ønske det,
dog begrænset antal.

til dig/jer.

Rådgivning : Fra kl. 16 til kl.

19

slgdommen. så kan

*Biopati ved Kirsten
Nygaard Sørensen,
omhandlende biopatiens
virkning på kroppen,
vitaminer, mineraler,

der være åbent for

rådgivning.
Hold dig ikke tilbage. Vi har

tid til stille og roligt at høre
på dig. Forhåbentlig kan vi

Søndag den 27 . September kl.

til

kl.

17.00 har vi
arrangeret følgende temadag
på handicapcenteret Langenæs A116 21, Århus.

9.30

ca.

Program

oktober afholdes der Handi-

*Morgenbord.
*Foredrag ved læge og
forsker Jørgen Agnholt
vedr. forskning i morbus
Crohn. Hvordan opstår
sygdommen, sidste nye
behandlingsmetoder plus
meget mere.
xFrokost.
*Convatec repræsenteres

capmesse i Silkeborg Halleme.

ved Anne Boel.

give dig et par gode råd om at
leve med en stomi. Pårørende
er naturligvis også velkomne.

Messe i Silkeborg
Fredag og lørdag den 9. og 10.

28

Vi glæder os utrolig meget og
håber det også kan fange din
interesse.
Vi kan tilbyde dig en gratis
dag med rigtig spændende og
ganske aktuelle indslag. Vi
kan love dig en lærerig dag i
godt selvskab. M inviterer dig.
Tilmelding senest (dog
gerne før) den 17. september
til Mariann Olesen,
tlf ,: 8696 3449.

Vi har stadig plads til flere
tilmeldinger, så tøv ikke med
at løfte telefonrøret.
Med venlig hilsen

Mariann Olesen

Coloplast lrrrtems

Vil du være med til

at påvirke udviklingen af
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 produkterne - 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 produkter.
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

t,

Coloplast

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

Coloplast
Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Coloplast F/S
Att.: Helene Bergman
Holtedam 1
+++ 3055 +++
3050 Humlebæk

ConvaTec informerer

Naturess A

-mere end en stomipose
PRODUKNNFORMAT1ON

hjælpemiddel

Af :

ILE-SORB - forhindrer

S

us anne T hane, p r odukt c hef , s ;- g e p I ej e r s ke

I de senere år har der især
været fokus på stomi-

*Bedre

,skvulp og plaskelyde'

i posen

filterfunktion

Filteret generes ikke af

Anvendes primært til
ileostomiposer, hvor
tarmudskillelseme er

posernes form og det materiale, som posen har på for-

væske/fugt.

og bagside. Udviklingen
har drejet sig om komforten, hvilket også er en

Gelet binder lugt.
*Nedsat lækagerisiko
Ingen fugt i områder

tynde.

utrolig vigtig parameter for

omkring hudklæberen.
*Færre ,,uheld"

anvende, doseringsposen
lægges ind i selve
stomiposen, og når

stomiopererede.

ConvaTec

har

siden

introduktionen af Naturess
- serien i 1996 arbejdet på
nye ideer, der kunne resultere i helt nye fordele. Dette
er lykkedes med Naturess
A, som netop er markeds-

ført.
Naturess A er en ikke tØmbar stomipose som primært
er til colostomiopererede.

A betyder
hvilket

vil

absorbent,
sige, at inde i

posen er fastmonteret et
sugende materiale af fibre
(vejer kun 0,6 gr.), som kan
opsuge tarmvæske og slim
fra tarmen. Fibermaterialet

omdannes

til

en gellig-

nende substans, som medføreren række praktiske og

komfortable fordele for de
stomiopererede:

*Bedre lugtkontrol

ILE-SORB er let at

Det gelagtige
poseindhold er mere
stabilt.

*lngen skvulpelyde
Sekreter bliver til gel.
lVaturess A er annonceret
i dette COPA-blad på side

Billedet i ILE-SORB

substans.

til

annoncen, som findes i
dette blad, beskriver dette
stomiopererede med

tynde tarmudskillelser.

ILE-SORB er en
opløselig doseringspose.
som indeholder sugende
granulatpartikler.

posen.

Har denne information
vakt din interesse, er du
meget velkommen til at
kontakte ConvaTec på

Når granulatposen
kommer i kontakt
med væske eller
tarmudskillelser,

kundeservice:

-

Det gelagtige indhold kan
tømmes direkte ud i
toilettet som sædvanlig.
Undersøgelser har vist,
at posen er mere bekvem
at tømme og70% flk
fordel af nedsat ,,poselyd".

nye unikke hjælpemiddel

7, hvilket giver dig mulig-

8030

delsbandager.

granulatet kommer i
kontakt med tarmens
udskillelser, omdannes
den til en gellignende

hed for at se posen i tværsnit og hermed hvordan det
sugende materiale ligger i

tlf:

Praktisk anvendelse:
Læg en doseringspose(r)
i stomiposen ved skiftning
eller når posen tømmes.
ILE-SORB kan anvendes
både til en- og to-

6011 (gratis

opløses den og en

opkald).
Vi vil herefter sende produktprøver og brochure.
Du kan også benytte den
bestillingskupon, som er i
Naturess A annoncen.

Har du fået lyst til at
prøve det nye spændende
produkt ILE-SORB gratis,
er du meget velkommen
til at kontakte ConvaTec
på

tlf.: 8030 6011.

Eller den forhandler, som
leverer dine
stomiprodukter.

gellignende substans
dannes.

Med venlig hilsen
ConvaTec

Jægersborgvei 64-66
2800 Lyngby

Crohns sygdom stammer måske fra kvæg
NY VIDEN
Lokalformand Marianne Hemmingsen har sendt redaktionen

et udklip fra Ingeniøren

171

1998.
I en artikel "Ny sygdomfra
k og" - af CamillaHebo Buus,
fremgår, at ikke kun den frygtede Creutzfeldt-Jacob hjemesygdom kædes sammen med
smitte fra kvæg. Ny forskning

tyder på, at morbus Crohn
Copa 5/98

også kan stamme fra kvæg.
Flere forskerhold har undersøgt tarmvæv fra Crohn pa-

tienter, og har her fundet en
klar hyppigere forekomst af

DNA fra bakterien Mycobacterium paratuberrculosis.
En bakterie, der giver paratuberkulose hos kvæg.
'Ingeniøren' har hos Mejeriforeningen fået oplyst, at man

30

skønner 4.000 ud af 11.000
mælke- og kødkvægbesætninger (36%) kan være inficeret
med denne bakterie. Hos kvæget viser sygdommen sig som
nedsat produktivitet, diarr6 og

Måske er Crohns sygdom en

afmagring.
I de sidste 25 år er der registret en markant stigning i
antallet af morbus Crohn i de
industrialiserede lande.

kulose hos kvæg og Crohns
sygdom ikke 100% bevist.
Flere tusinde danskere lider
af Crohns sygdom. 80% får
foretaget kirurgisk indgreb. I

levneds-middelbåren zoonose.
(Zoonose = sygdom, der overføres fra dyr til mennesker).
Men endnu er denne sammenhæng mellem paratuber-

Mødekalender
12-09kI.

18.00-?

medio september
14-10kI.16.00-19.00

NyrådKro,NyrådHovedgade66.

-

medio november

LangenæsAlle21,Århus.
Rådgivning.

Høstfest.

Århus amt

Næsned
og LollandlFalster
14-09

kl.

19.00

14-10kl.

17.00-19.00

Sygehuset@resund,Helsingør.
Åbenthus. Rådgivning.
Frederiksborg amt

15-10 kl.

18.00

Coloplast, Holtedam

Møllebo.iKøge.
Den nye servicelov.
Roskilde amt

16-09kl.18.50

Receptionen.DanmarksRadio.OlofPalmes
Alle, Århus.
Rundvisning på DR.
Århus amt

1,

Humlebæk.

Besøg.

Frederiksborg amt

23.10kI.

14.00-17.00

Fritidscentret,Randers.

Kaffemedbrød.

18-09kl.18.00

28-09

kl.

18.00

SkovlundeMedborgerhus,Skovlunde.
Viseaften med medbragte madkurve.
Københavns amt

Århus amt
24-10

kl.14.00

SvømmehallenSpanien,Å,rhus.

Langedvej l2,Vordingborg.
Dagligstuemøde. Kaj Lund fra Inge-Lise
Sørensen med hj ælpemidler.
Næstved

Svømning og socialt samvær.

Århus amt

02-10

kI.14.00

27-10kl.19.00
Huset,Hasserisgadel0,Aalborg.
Fredagsklub.

DuebrødreKloster,Sct.Agnesvej2,Roskilde.
Generalforsamling.
Roskilde amt

Nordjyllands amt
04-11 lJ.
02-10

til 04-10

hver dagkl. 10.00-18.00

Pilegården,Brønshøjvej17,Brh.
Foredrag. Banko.
Københav nl F rede r iksbe r g

Sundhedsmesse.

København I Frederiksberg,
Københavns amt
og Frederiksborg amt

03-10k1.14.00

14.00-18.00

Forum,København.

06-11kl.14.00

Huse,Hasserisgadel0,Aalborg.
Fredagsklub.

"Landsbyen".

Nordjyllands amt

Medlemsmøde. Foredrag. Udstilling.

LollandlFalster
08-10 kl : se side

20.

Forskelligemødetiderogmødesteder.

11-11

kl.

17.00-19.00

SygehusetØresund,Helsingør.
Åbenthus. Rådgivning.
Frederiksborg amt

ll-ll

kl.

14.0G16.00

LangenæsAlle2l,Å,rhus.

Se dette blad side 20.

Efterårstur til Colpplast. Thisted.

.\'ordjrllands amt

10-10
beggedage
09-10og

Silkeborglullerne.

kI.10.00-17.00

14-10kI.

Hyggeklub.

Flandicaprnesse.
Arhus

ant

14.0G.16.00 L:ngenæsAIle2l,Århus.

Århus amt

1l-11 kl.

16.00-19.00

LangenæsAlle21,Århus.
Rådgivning.

Hyggeklub.

Århus amt

Arhus amt

NY BOG

Kicki
Reifeldt:

LøfI
med sejl
Hjælpemiddelinstituttet.
(1 ee8)
112 sider.

Bogladepris: 160,- kr.
(Kan også købes ved henvendelse til Hjælpemiddelinstituttet, ilf. 43 99 33 22).

-"Det er opløftende at derfindes
så mange gode løsninger til at
løfte og fb,tte mellem seng 08
kørestol, når brugeren ikke selv
kan medvirke".
Håndbog. der henvender sig
til mennesker. som arbejder i
plejesektoren hvor personl6ft
er en del af arbejdet.

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

KAREN BLOK Specialcenter
Gammel Havn I - 7100 Vejle - Tlf: t5
31

84 00 22

Fax: 75 84 03 22
Copa 5/98

LOKALFORENINGER
København

/

GRUPPER

/ Frederiksberg

Grethe Nielsen

Enigheds-All6

17

2700 Brønshøj
Tlf.: 38 28 03 82

/

De anførte træffetider er kun vejledende

KLUBBER

Nordjyllands amt

Viborg amt

Flemming Jacobsen

Inea Vestergaard Andersen

Tyttebærvej 7
9530 Støvring

Fårtoftevej i44

Tlf.:98 37 1630

Tlf.: 97 92

7700 Thisted
15 97

YderIi gere konta ktpe rson :

Københavns amt

Marianne Hemmingsen *)
Gr6nnevej 253, l-3
2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58
Y de r I i ge re kontaktper son
Carina Christiansen,
Sønderlundsvej 21, st.tv.

:

2730 Herlev T1f .: 44 91 61 99.

Kirsten Møhlenberg,
Nielsmindevej 16

Vestsjællands amt

9493 Saltum. Tlf.: 98 88 I

I

-5

I

Hojbo-eårdsvej 43
-1100 Ringsted

Næstved
Merete Moller

Tlf.:

Bornholms amt

Ærtebjergvej 2tl. Lund
4660 Store-Heddin-ee
Yde r I i ge

Thorkildsvej 78
3700 Rønne

Tlf. og fax: 5695 21 33

-57

61 5623

'i't

Tlf.: 56 50 80 42
Christian Stentoft *)

Torben Hansen

re kontakt pe rsone r :

Jytte Aarøe, Ny Vordingborgvej 67.
4771Kalvehave. Tlf. 53 78 80 78;
Christina Hartmann, Vejløvej 108A,
4700 Næstved. Tlf.: 55 70 06 64

Arhus amt

Hennin-e Granslev *)
Bavnegårdsvej 1 10, Kolt
8361 Hasselager

Tlf.: 86 28
Y de r I i ge

11

24

(bedst 14.00

re kontaktpe

-

18.00)

r son :

Lis Lene Carstensen.
Danmarksgade 9, 3.th., 8900 Randers

Tlf.: 86 42 69 79

Frederiksborg amt

Bent H. Larsen *)
Emil Noldesvej 32
3000 Helsingør
Tlf: 49 22 06 16
(træffes bedst 17.00

-

Ribe amt

18.00)

Forældregruppen

Frede Jensen
Langetvedvej 2l
6630 Rødding
Tlf .:74 84 7 | 27

Fyns amt

Ringkøbing amt

Lars E. Nielsen
Bakkeskråningen 35
Postboks 16
5270 Odense N

Susanne Andersen
Dl ssegården 19. l.tr

Lisbet Refer Dalsgaard
Bredmosevej 16, Elsborg
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 86 65 90 12

.

7500 Holstebro

Tlf .:9i 42

Tlf.: 66 18 24 43. Mobiltlf.: 21 60 73 72

1.1

89

Crohn klub øst
Eva Larsen

2. l.tv.. 2765 Smørum
66 04 54 (efter kl. 17.00)

Pærevangen

Tlf.:

-14

Roskilde amt
Erik Kristjansen

Crohn klub vest

Tlf.:66 112684 eller66 192684

Jasminvej I
4600 Køge
Tlf.: 56 65 38 78

Mariarur Olesen
Skyttevej 21, 8450 Hammel
Tlf.: 86 96 34 49

Lolland-Falster

Sønderjyllands amt

J-pouch

Marianne Andersen
(rådgiver og formand)
Askhavnsvej 8, Femø
4930 Maribo
Tlf.: 54 71 50 30
Yde rl i gere kontaklperson :

Sv. Kjærsgaard Jensen
Møllehaven 2,A,
6430 Nordborg
Tlf .:74 45 42 04 (bedst efter 17.00)

Christina Berggren
Albanigade 15, l.
5000 Odense C
Tlf.: 65 9126 lO

Vejle amt

Ungdomsgruppen

Helmuth Hansen,

Lis Obel Jakobsen

Rødeledsvej 6,4990

Overgade 5, Skærbæk
7000 Fredericia
Tlf .:75 56 28 20

Else-Marie Schmidt
Onkel Petersvej 2

Y de

rl i ge re kontaktper son :

Gerda Pedersen,

Carl Blochsvej

1,2.,

5230 Odense M.

Sakskøbing.
TIf.: 54 70 5l'77

*) Medlem af COPA's forretningsudvalg.

3300 Frederiksværk

Tlf .: 47 74 22 l7

