Den relevante og reelle
brugerindflyde Ise
LEDER
Af Christian Stentoft,
landsformand
Jeg har tidligere gjort opmærk
som på, at det i Serviceloven, un
der afsnittet om hjælpemidler,
nærmere betegnet § 97 stk. 3, er
pålagt kommunen/ amtskommu
nen, i forbindelse med at disse be
stemmer, at et hjælpemiddel skal
leveres af bestemte leverandører,
at inddrage repræsentanter for
brugerne for udarbejdelse af
kravsspecifikationer til udbude
ne/leverancerne.
Længere henne i loven(§ 112
Brugerinddragelse) pålægges det
kommuneu/ amtskommunen, at
sørge for, at brugerne af tilbud
efter denne lov (Serviceloven) får
mulighed for indflydelse på tilret
telæggelsen og udnyttelsen af de
indkomne tilbud. Kommunen
fastsætter retningslinier for bru
gerindflydelsen.
Som repræsentanter for bru
gerne anbefales det at inddrage
personer fra de relevante handi
caporganisationer. Det kan dog
også være relevant at inddrage
brugere eller andre, der har sær
lig ekspertise på området, og som
kan repræsentere de pågældende
brugergrupper. Der er ikke krav
om, at brugerrepræsentanterne
skal have bopæl i kommunen/
amtskommunen. Det kan godt
være Lokalformanden eller en fra
Forretningsudvalget, eventuelt
Landsformanden, der optræder
som brugerrepræsentant.
Reglen om brugerrepræsenta
tion har til formål at inddrage
brugernes viden og erfaring om
produkterne og den service, der
bør knytte sig dertil. Brugerre
præsentanten skal således sikres
indflydelse på, hvilke krav kom
munen skal stille til indholdet i
leverandøraftaler, herunder krav
til kvalitet, forsyningssikkerhed,
produktsortiment, forhandlernet,
leveringstid, leveringsadresse,
forsendelsesmåde, garanti, rekla
mation, reparation m.v.
Når det anbefales at inddrage
personer fra de relevante han
dicaporganisationer, er det,
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fordi indflydelsen fra de rele
vante brugere skal være reel.
Nogle handicapgrupper er ik
ke i stand til selv at udtrykke deres
krav og det er disse tilfælde, der
er tænkt på med anbefalingen af
relevansen af at inddrage andre
brugere/andre med særlig eksper
tise på området.
Brugernes medvirken ved for
muleringen af kravene i og forud
sætningerne bag de indgåede af
taler vil være med til at tydelig
gøre, hvad brugerne kan forvente
af det offentlige system på hjæl
pemiddelområdet.
I mange kommuner etablerer
man Brugerråd, Ældreråd, Handi
capråd o.s.v., som kan råde og
vejlede kommunen i forskellige
spørgsmål vedrørende kommu
nens administration og ydelser på
de forskellige sociale områder. I
nogle kommuner er det disse råd,
der inddrages, når der skal udfær
diges kravsspecifikationer. Enten
er kommunen galt afmarcheret,
eller også har di se råd rotalt mis
forstået deres rolle vedrørende
begrebet "Reel Brugerindflydel
se". De glemmer at undersøge,
om det kommisorium, som de har
fået, er i strid med anden lov
givning, eksempelvis Servicelo
ven, og udtaler sig på områder,
hvor de ikke bar kompetencen, til
skade for den relevante bruger.
Det, at man er valgt som med
lem til et Råd, er ikke det samme
som, at man til enhver tid og i
ethvert anliggende skal/ kan ud
tale sig på andres vegne.
Således som loven er udformet,
må det være indlysende for en
hver, at hvis et af disse af kom
munen oprettede råd pålægges
opgaven med at udfærdige kravs
specifikationer for en aftale, der
vedrører stomihjælpemidler, så
melder rådet tilbage til kommu
nen, at den skal kontakte Stomi
foreningen, fordi det her drejer
sig om et særligt personligt
hjælpemiddel, som rådet med
hensyn til de relevante bruger
krav ikke har den fornødne
ekspertise og kompetence til at
udtale sig om. Men det er åben
bart ikke umiddelbart indlysende.
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Jeg blev for nylig igen præsen
teret for en aftale, hvor man ikke
havde inddraget en brugerrepræ
sentant for de stomiopererede.
Man havde tidligt i forløbet tele
fonisk stillet foreningen visse
spørgsmål, men ellers var det
kommunens Brugerråd, kommu
nen havde inddraget. I rådet var
der ingen sromiopereret, så rådets
krav til specifikationer var fuld
stændig irrelevante og så for mig
nærmest ud, som om de uden
nærmere overvejelser havde til
sluttet sig og accepteret kommu
nens forslag om at få såvel syge
plejeartikler som hjælpemidler et
sted fra, fordi det var nemmest for
kommunen og kommunens insti
tutioner. Der var ikke fra Bruger
rådets side fremført nogle af de
krav, som foreningen anser for
relevante.
Det er sådanne forhold, som
er ødelæggende for hele det lov
mæssige oplæg bag den rele
vante brugerindflydelse. Netop
fordi den brugergruppe, som
udbudet/aftalen omfatter, ikke
bliver spurgt, ikke bliver ind
draget. Man spørger "nogle helt
andre" om, hvad de mener, at der
skal stilles af krav. Det er en til
stand, vi absolut ikke kan være
tjent med. Der er 275 kommuner
og 16 amter. Foreningen er kun
repræsenteret med 16 lokalfor
eninger, en ungdoms- og en for
ældregruppe samt flere interesse
grupper. Foreningen har derfor
svært ved at følge med i, hvad
samtlige kommuner indgår af
leverandøraftaler og på hvilke vil
kår. Foreningen bar som tidligere
nævnt meddelt samtlige kom
muner, at når det drejer sig om
aftaler, der vedrører stomibjælpe
midler, skal kommunen kontakte
foren.i ngen, der så vil udpege en
brugerrepræsentant, der kan være
kommunen behjælpelig med ud
færdigelsen af kravsspecifikati
oner og senere medvirke ved til
rettelæggelsen af udnyttelsen af
tilbudene.
Men en skrivelse gør det ikke
alene, det kan jeg klart konstatere
af de klager, som jeg får fra med
lemmer, der konstaterer, at kom
munen bar indgået en leverandør
aftale med en anden leverandør
end den, der hidtil har haft le
verancen. For mit eget vedkom
mende er jeg meget glad for min
nuværende forhandler, som jeg
har haft i de snart 24 år, jeg bar

haft stomi. Jeg vil gøre brug af
min ret til frit leverandørvalg og
meddele kommunen, at jeg ikke
ønsker at benytte kommunens
forhandler. Samtidig ønsker jeg
oplyst, hvem kommunen har
inddraget som de stomiope
reredes brugerrepræsentant, samt
hvilke brugerkrav kommunen bar
fremsat overfor leverandøren, og
hvorvidt denne bar accepteret
dem.
Men som nævnt bar fore
ningen svært ved at følge med i,
hvad 275 kommuner indgår af
aftaler på de stomiopereredes
vegne og det resulterer ofte i, at
der indgås aftaler uden vores
medvirken og som ikke tilgodeser
vores generelle krav.
Her er der faktisk kun en ting
at gøre på længere sigt. At op
fordre medlemmerne til, at de
enten går ind som repræsentant i
kommunens Brugerråd eller kon
takter rådet, hvis det findes i kom
munen, og informerer dem om, at
de ønsker at blive inddraget, hvis
rådet får en henvendelse fra kom
munen om at bidrage med kravs
specifikationer, fordi kommunen
agter at udfærdige udbud/lave
aftale på stomiområdet. Hvis der
ikke er et Råd og der er erfaring
for, at kommunen ikke inddrager
brugerne, er sidste mulighed, at
medlemmerne engagerer sig po
litisk i Socialudvalget, eventuelt
økonomiudvalget, og der holder
sig ajour med kommunens planer.
Man er simpelthen nødt til i
Dagens Danmark at holde sig til,
hvis man ønsker at blive hørt og
tilgodeset, - og det uagtet, at mau/
vi bar retskrav på at blive hørt
ifølge love og bestemmelser. For
nok har vi retskrav, men vi har
desværre ikke vetoret overfor af
taler, hvor vi ikke har været ind
draget for at bidrage med kravs
specifikationer.
I lederen i bladet jan/feb skrev
jeg, at mig bekendt var der ingen
af leverandørerne, der gav bru
gerne en kopi af fakturaen påført
priserne på hjælpemidlerne.
Nu er jeg af en bruger i Ham
mel kommune gjort opmærksom
på, at hun uden at have fremsat
ønske derom får en kopi af fakt
uraen og at det gør alle i Hammel,
som får deres hjælpemidler fra
Kirstine Hardam. STOR TAK,
megen ros og anerkendelse til
Kirstine.
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Velkommen til Hotel Hoffmann
på Bornholm

COPA-sommerferie
17. - 22. juni
Af Christian Stentoft

Sommerferiearrangementet er
i år henlagt til Hotel Hoffmann
i Rønne på Bornholm.

Hotel Hoffmann

Alle værelser har bad/tojlet,
radio, TV og telefon. 32 af væ
relserne har balkon og 18 af
værelserne har havudsigt samt
køkkenniche. Der er forhånds
reserveret 15 enkeltværelser og
20 dobbeltværelser. Hotellet er
lyst og venligt med en hyggelig
atmosfære. Det ligger ca. 300
m fra Bornholmstrafikken,
hvor der er holdeplads for alle
ud- og indgående busruter. Der
er bare 50 meter hen til SnelCopa 2/2002

lemarks indkøbscenter og 500
meter til Rønne Bymjdte, hvor
der også er gode muligheder
for shopping.

Transport

Den nemmeste rejsemåde til Ø
en er med Bornholmerbussen
fra holdepladsen ved Køben
havns Hovedbanegård. For en
voksen er prisen 195 kr. for en
enkeltbillet, for en pensionist
og ungdom er den 145 kr. og
75 kr. for et barn 4-15 år.
Desværre er ankomstdagen
16/6 lige udenfor turistsæso
nen, så der er kun afgang
morgen og aften med hurtig
færgen fra Ystad. Det inde
bærer, at man skal være ved
bussen kl. 06.45. (Husk at
bestille billetter tlf. 4468
4400).
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Man kan også tage toget til
Ystad. Her koster en voksen
billet 205 kr., en pensionist
slipper med 165 kr., ungdom
16 - 26 år kr. 180 og børn 4 15 år kr. 103. Husk at bestille
billet helt til Rønne, så I er sik
ker på at komme med færgen.
Det er dyrt at tage egen bil
med. Der kan lejes bil hos Eu
ropcar (tlf. 56954300), der
ligger 100 meter fra havnen til
en p1is af ca. 650 kr. Busser til
hele Øen udgår og slutter ved
Bornholmstrafikken. Spørg i
receptionen om bustider. Man
ser faktisk mere, når man kører
i bus.

Pris

Prisen for arrangementet:
2.000 kr. for enkeltværelse og
1.700 kr. pr. person i dobbelt
værelse. For børn mellem 3 til
11 år er prisen 1.995 kr.

Tilmelding

Tilmeldingsblanketten eller en
kopi heraf skal være ved sekre
tariatet
senest 17. april 2002 .
Der er normalt stor interesse
for sommerarrangementet og
medlemmerne er sikret del
tagelse i den rækkefølge, de
tilmelder sig. Så tøv ikke for
længe med tilmeldingen.

Bekræftelse

Af hensyn til billetbestilling af
gives bekræftelse primo maj.
Program og opkrævning vil
også blive sendt ud primo maj.

Programmet
....,.

Mandag

På ankomstdagen er der en lille byvandring på et par timer. De andre år har
vandringen været lagt på den sidste dag, men man mener, at det er mere formålstjenligt,
at den bliver lagt på ankomstdagen., så ved man lidt mere om, hvor man skal gå hen.
Da jeg ikke forventer, at man selv tager bil med på grund af udgiftens størrelse, er der arrangeret tre
udflugter, så man kommer Øen rundt og når at få.et indtryk af Bornholms dejlige og visse steder
særprægede natur i forhold til det øvrige Danmark. Vi plejer at sige, at her er
hele Danmarks natur samlet samt klipper, som man ser dem i Syden.

Tirsdag

Tirsdagen varer turen det meste af dagen, idet vi skal på besøg i flere af Bornholms Kunsthåndværksteder.

Onsdag

Onsdag eftermiddag tager vi på udflugt til Nordbornholm.

Torsdag

Torsdag eftermiddag går udflugten til Midt- og Sydbornholm.

Fredag

fredag aften er der festmiddag med musik og dans.

Lørdag

Lørdag formiddag er der hjemrejse med mindre, man har valgt at blive et par ekstra dage, når man alligevel
er kommet til Bornholm. Husk at aftale det med hotellet, inden I tager hjemmefra (på telefon 5695 0386).

r----------------------------

Tilmeldingsblanket til feriearrangementet
17. til 22. juni 2002 på Hotel Hoffmann

Medlems- /støttemedlemsnummer....................................
Navn(e) ....................................................................

Adresse .....................................................................
Postm·./ By .................................................................

D
D
D
D
D

Jeg ønsker enkeltværelse
Vi ønsker dobbelværelse
Plus opredning til barn/børn
Vil gerne deltage i udflugterne
Ønsker speciel kost...................

D Er gangbesværet
D Specielle ønsker.........................

Telefon ......................................................................

------------------------------------�
Sendes i lukket kuvert, så den er ved• COPA, Set. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted• senest 17. april 2002

�
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"Det handler om ansvarlighed"

Kære Harald Lindner

Landsformand Chr. Stentoft svarer
på brev fra Harald Lindner
Tak for dit brev. Det glæder
mig, at mit indlæg (leder i Co
pa-blad l /2002) har givet nogle
overvejelser omkring vores i
øvrigt gode hjælpemiddelfor
hold og muligheder for leve
randørvalg.
Med hensyn til leverandører
undrer det dig, at produkterne
sælges over dem og ikke direk
te fra producenten. Det er så
ledes, at Coloplast og Dansac
er hjemmehørende i Danmark,
de øvrige produkter må im
porteres fra udlandet og det
sker bedst igennem leveran
dører (forhandlere). Jeg er godt
klar over, at avancerne hos
nogle kan ligge i overkanten af,
hvad man kan synes for rime
ligt. Måske hænger dette lidt
sammen med, at det er det of
fentlige, der udreder udgiften.
Derfor kæmpede jeg i sin tid
for, at det var den opererede,
der var indkøberen og derefter
fik refusion ved kommunen.
Man har tidligere kunnet
handle direkte ved Coloplast
og Dansac, men jeg ved ikke,
om det stadig er tilfældet. Men
der er ikke vundet noget
prismæssigt ved det, idet begge
producenter af hensyn til leve
randørerne og hjemmemar
kedssalget er nødt til at tage de
priser, som de selv har angivet
som vejledende overfor leve
randørerne.
Det gavner ikke noget at
fastsætte, at brugeren skal
hjemtage færre gange, eksem
pelvis pr. 1/2 år. Der er mange
mennesker, der ikke har plads
til at opbevare så store leve
rancer. Desuden er kravet fra
foreningen, at forsendelserne
skal leveres portofrit på bru
gerens adresse.
Da serviceloven var i sin
Copa 2/2002

vorden, stod man i begreb med
at overveje, om det ikke var det
bedste for alle parter, at vi fik
hjælpemidlerne gennem de
kommunale centraler. Var dette
blevet vedtaget, så havde vores
muligheder for indflydelse væ
ret yderst begrænsede, og så
var vi for alvor kommet i klem
me ved det offentlige, uden
muligheder for at opnå indsigt
med kommunens indkøbstaler,
som så var blevet et rent kom
munalt anliggende.
Gudskelov indså man det
fornuftige i at beholde systemet
med leverandører, for i kraft af
dette, ville der stadigvæk eksi
stere en konkurrence på priser
og service, hvilket i høj grad
er til vores fordel, her tænker
jeg specielt på at kommunerne
skal inddrage en brugerrepræ
sentant fra stomihjælpemiddel
området, når de skal la e ud
bud/aftale som angår stomi
hjælpemidler.
Loven giver stadig kommu
nen mulighed for at indgå
indkøbsaftale med bestemte
leverandører. Det kan betyde,
at man skal skifte leverandør
hvert 2. , 3. eller 4 år.
Hvis man, som jeg, er tæt knyt
tet til sin leverandør, fordi man
har handlet der gennem mange
år og er godt tilfreds med den
service, de gode råd og den
tryghed man får, fordi leveran
døren nøje kender ens behov,
så føler man vrede, frustration
og ikke mindst irritation over,
at det offentlige blander sig og
nedbryder det gode netværk,
man selv har opbygget for at
have en tryg og god tilværelse
med sin stomi.
Denne holdning og de følel
ser var der heldigvis forståelse
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for hos lovgiverne, hvorfor de
i loven af juni 1996 meddelte
os og andre brugere af særligt
personlige hjælpemidler frihed
til selv at vælge leverandør.
Bestemmelsen blev heldigvis
bibeholdt i serviceloven.
Med Serviceloven fik bru
gerne også retskrav på ind
dragelse af repræsentanter for
brugerne ved udarbejdelse af
kravsspecifikationer i forbin
delse med udbud/ indgåelse af
aftaler. Men desværre er der
stadig nogle kommuner og
kommunale indkøbere, der ig
norerer dette retskrav, enten
bevist eller også af ukendskab
til loven, begge dele er lige
katastrofalt for de stomiope
rerede.
Med hensyn til hjælpemid
let er min holdning stadigvæk,
at den enkelte bruger skal have
præcis det hjælpemiddel, der
dækker behovet og som giver
brugeren størst mulig tryghed
og ikkerhed i hverdagen. Det
er muligt , at det er et dyrt pro
dukt i oleret set, men det vil
allige el være det billigste i
længden. Et ringere produkt vil
ands nlig is kræve flere skift
og il på grund af hyppige og
ukontrolable lækager skabe
utryghed hos brugeren. Så
gevinsten ved at anvende et
ringere produkt er hurtig til at
overse.

Mit ærinde med artiklen var
bl.a. også at gøre opmærksom
på, at selv om ordningen var
"gratis" for brugerne, var der
ingen grund til at frådse, det
kunne give bagslag. Det bety
der ikke, at man skal nøjes med
et minimum af hjælpemidler.
Den enkelte skal naturligvis
have det, der skal til for at gøre
livsudfoldelsen optimal, be
kvem og tryg. Det drejer sig om
at få et godt liv, et liv med
kvalitet.
Når brugerne kender priser
ne på hjælpemidlerne, har de
bedre mulighed for kunne dra
ge sammenligning, når kom
munens skifte til en ny leveran
dør begrundes med, at kom
munen kan få hjælpemidlerne
billigere ved at foretage et så
dant skifte. Det er ikke altid
rigtigt. Somme tider bunder det
hele i, at Kommunen har ind
gået en aftale, hvor det er på
sygeplejeartikler m.v., at kom
munen kan opnå store rabatter,
hvis leverandøren i øvrigt også
får stomihjælpemiddelleveran
cen tillagt. Der kan selvfølgelig
være andre begrundelser, men
det er som regel nogle, der er
helt irrelevante set i sammen
hæng med den generelle kravs
specifikation for vore hjælpe
midler.
Venlig hilsen Chr. Stentoft

COPA - kursus
for pårørende

Kurset den 16. -17. marts 2002 bliver ikke til noget , for der
var for få tilmeldte.
I stedet vil vi forsøge at afholde det i forbindelse med
Landsmødet for Rådgivere 26. -27. oktober 2002 i Horsens.
Det har den fordel, at deltagerne til kursus og møde kan følges
ad og hvis de er et par, at de så kan bo på dobbeltværelse,
mødes til måltiderne og samles til socialt samvær om aftenen.
Kontaktudvalget har bevilget penge til kursets afholdelse
og de er til rådighed hele året. Godt nok fik vi ikke alle de
penge, vi søgte om, men hvis kurset som nævnt kan afholdes
i forbindelse med Landsmødet, vil bevillingen kunne dække
hovedparten af udgifterne. Resten må foreningen så udrede.
Chr. Stentoft

STOMI/BROK
SPECIALFREMSTILLEDE
STØ'I.l1EBANDAGER OG UNDERTØJ
�odel 801

Stomi/brok-bandage
fremstillet efter mål
sikrer brugeren:
• Optimal pasform
� Korrekt placering af stomihul
• Holder en brok effektivt inde
• Giver god støtte
• Komfortabel i brug
• Praktisk med åbent skridt
• Ingen generende sømme

Besøg os på stand A 1016
REHAB 2002

ETO GARMENTS anviser nærmeste
forhandler på tlf. 64 46 13 30.
Rekvirer GRATIS brochurer på tlf. 64 46 13 30.

�odel 1230

�odel809

Let elastikbælte til
sport og intimt brug.

Alle modeller fåes i sort, hvid eller hudfarve

Elo
GARMENTS

- soft as silk, strong as steel

Elo GARMENTS ApS · Bredgade 16 · 5592 Ejby · Tif. 64 46 13 30 · Fax 64 46 18 30
E-mail: sales@eto-garments.com · Hjemmeside: www.eto-garments.com

Rådgiverkurser
er unødvendige

- mb jeg ikke udtale mig?
Nu skriver jeg altså igen til
bladet i håb om at få en smule
ret til at udtale mig i bladet for
selv om der står i den danske
grundlov at man aldrig må
forhindre nogle i at tænke, tro
eller tale, så forholder det sig
da helt anderledes her hos os,
for hvad skete da jeg arme
synder skrev et lille læserbrev
til bladet og syntes, at al den
snak om rådgiverkurser var
overdrevent og ret unødven
digt. Så rasede vores lokal
formand over det formastelige
jeg havde gjort og sagde jeg
havde lækket fortrolige op
lysninger. Men det kan jeg da
ikke se, når der gang på gang
har stået om det i bladet, hvor
man også har slået på tromme
for mere rådgivning igen og
igen. Men den kære dame tåler
ganske simpelt hen ikke kritik
- det er nok mere der skoen
trykker.
Niels V. Hansen
Tirsdagsvænget 16
3400 Hillerød

Kære urostomister

Da jeg har været med til at
afprøve en ny pose - "micro
posen" - fra Coloplast, vil jeg
varmt anbefale den.
Det er en nem lille pose man
sætter på, når man går i seng,
og skifter til dagposen om mor
genen. Der er fint gennemløb i
den, og den fylder intet. En
pose Coloplast skal have ros
for, det er jo rart, der også kom
mer noget nyt til os.
Det jeg ikke ved, er om an
dre firmaer har fået samme ide,
men det vil jeg da håbe.
Else Rasmussen
4700 Næstved

Rådgiverkurser
er nødvendige

- man kan altid lære mere
Du spørger i dit læserbrev i
sidste nummer af Copa-bladet,
om vi er stupide og afstum
pede, siden det er nødvendigt
med rådgiverkurser, for at kun
ne være en god rådgiver.
Det at rådgive, en oftest me
get alvorlig syg patient,er ikke
bare at tale med hinanden, det
handler om indfølingsevne,
forståelse ,følelser, evnen til at
lytte , kunsten at nå patienten,
lige der, hvor han/hun er.
Som rådgiver for COPA er
man et supplement til de pro
fessionelle behandlere, og vi
repræsenterer COPA, når vi
rådgiver.
Jeg synes, det er meget vig
tigt at komme på rådgivnings
kurser, der er mange ting, man
ikke ved, bare fordi man selv
er posebærer. Jeg har selv væ
ret på kursus i COPA, under
visningen var i top, i arbej
dede med rollespil, kommuni
kationsøvelser, desuden mødte
vi både gamle og n e rådgi
vere, og ha de nogle gode di kussioner,fik fo1talt, hvad ta s
hedspligten indebærer og me
get mere. Man skal jo også
være afklaret omkring sit eget
sygdomsforløb.
Jeg er selv uddannet be
handler og kender meget til
kriseteorier og kommuni
kation, men jeg var på kursus
alligevel, man kan altid lære
mere, selv om man i mellem
tiden er blevet posebærer.
iels Hansen, i mine
Så
øjne, bør du være mere ydmyg,
før du udtaler dig om noget, du
åbenbart ikke kender til.
Du afslutter dit indlæg med
håb om forståelse, min forstå
else får du ikke.
Lotte Andersen
Københavns amt

Støt COPA
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Stomiambulatoriet
på Haderslev
Sygehus skal måske
nedlægges

Rygterne fortæller, at stomi
ambulatoriet i Haderslev skal
lukkes.
Jeg håber ikke disse rygter
taler sandt!
Jeg har haft stomi siden
1996. De første 3 mdr. var jeg
ofte i ambulatoriet for at få
hjælp - problemer var der man
ge af.
Da min bopæl er i det nord
lige af amtet, og mine kræfter
var lig nul, ville det ære helt
uoverskuelig både fy isk og
psykisk at skulle helt til Søn
derborg. For en nyopereret er
det og å vigtigt at vide, man
hurtig kan få hjælp. Jeg ved
godt, at hjemmeplejen kommer
på hj mmebe øg, men deres
ek peni e inden for stomi
pleje er ikke optimal. Hjem
mepl jen bruger også tomigeplejer ker.
om rådgiver ved COPA
har jeg også kontakt til mange
n opererede. Jeg ved, der er
mange, som er glade for at
komme på Stomiambulatoriet
på Haderslev sygehus.
Efter 3 mdr. - ja sågar flere
år kan der opstå problemer,

som kræver hjælp af en ud
dannet stomisygeplejerske.
At få stomi er et stort ingreb,
som berører os personlig både fysisk og psykisk. Det er
af stor vigtighed for os, at vi
har en uddannet stomi
sygeplejerske, som vi kender
og kan betro os til, da pro
blemerne som oftest er meget
intime.
Hvem ønsker at vende den
bare rumpe frem for hvem som
helst og samtidig tale om sine
problemer? Nej, det er for
intimt og personligt. Den bare
rumpe holder vi for os selv. Det
betyder alt, at man kan komme
og få hjælp af fagligt kompe
tente og velkendte ansigter.
Alle os med stomi i Sønder
jyllands amt må nu stå sammen
for at bevare stomiambulatoriet
på Haderslev Sygehus.
Tænk også på kommende
ston1ister.
Send n1ig en bekræftelse på
at du ønsker stomiambulatoriet
på Haderslev Sygehus skal be
stå.
Nu skal vi ston1ister her i
amtet stå sammen - skriv til
mig!
Jytte Holdt
Østerskovvej 2, Simmersted
6500 Vojens

Det fineste jeg og min kone har oplevet

Der er noget der undrer mig, men det er måske n1ig der ikke har
set ordentlig efter. Men jeg har forgæves prøvet at finde en omtale
af det ganske dejlige arrangement som blev holdt på Nyborg
Strand sommer 2001. Hvorfor er det slet ikke blevet omtalt i
bladet, det er da mærkeligt, for det var noget af det fineste jeg og
n1in kone nogensinde har oplevet - både hvad indkvartering og
udflugter angår - så var det helt i top. Vi kom rundt på hele Fyn
og så på slotte og herregårde og alt mulig andet, så det var en
virkelig oplevelse og meget fint tilrettelagt. Nu er det godt nok
lidt sent, men bedre sent end aldrig som man siger.
Jeg slutter med en venlig hilsen og med de bedste ønsker om
et godt 2002.
Niels V. Hansen
Tirsdagsvænget 16, 3400 Hillerød

w, Coloplast

I

Coloplast Danmark A/S
Kokkedal Industripark 2
DK-2980 Kokkedal
Telefon 4911 1213
Telefax 4911 1212

Jeg anvender i dag:
0 Coloplast

O Andet mærke_____

01-dels system

_ _
_

02-dels system

0 Jeg bruger convex system

..

D
D

Adresse: _

_

_____________

By: ___________
Postnr:___ _ _

Stomidiameter.: ______mm

D

Navn:

Ja tak, jeg ønsker prøve på
Assura Urostomi Natpose

Telefon:

Ja tak, jeg ønsker prøve på
Assura Urostomi Minicap2-dels

Kuponen sendes til:
Coloplast Danmark A/S
Kokkedal Industripark2
DK-2980 Kokkedal

Ringstørrelse

O 40mm O 50mm

Ja tak, jeg ønsker prøver på
Assura Basisplade Ekstra
Ringstørrelse

D 40mm

osomm 060mm

Du er også velkommen til at ringe på telefon 4911 12 08

på fornemmelsen, at hun
troede jeg skulle hjæl
pes) -kommer det i en
plastpose og kan aflevere
det hernede. Jeg kan vise
dig et sæt -ubrugt
naturligvis. Det er en
pose med 30 mm åbning.

Ole Jørgensen har efterår 2001 sendt nedenstående brev
til Maersk Air og Copa-bladet.
Maersk Air har efte1jølgende svaret Ole Jørgensen, hvor de beklager
hændelsen. I samme svar fra Maersk Air til Ole Jørgensen står, at
Maersk Air's læge, Steffen Lyduch, kraftigt overvejer at skrive en
artikel om 'stomiopererede og flyrejser' til Copa-bladet. En artikel
der netop kunne belyse den af Ole Jørgensen rejste problematik.
I bedste fald overvejer overlægen stadig; det skulle glæde COPA om
overlægen/Maersk Air finder tid til at skrive en sådan artikel.

Den 21. 08.01 vendte jeg for
16. gang næsen mod feriemålet
Tenerife - endnu engang i et
Maersk Air fly fra Billund.
Begrundet ønske om bestemte
pladser var imødekommet.
Undervejs fik vi, af flykap
tajnen flere sjove, finurlige og
interessante oplysninger om fly
og flyvning m.m. end på de 15
forudgående rejser tilsammen.
Ikke bare "goddag - rejsen
varer ca. 5 timer - god ferie".
-men.....

delbart finde egnet mulighed
for bortskaffelse af bandagen.
Jeg henvendte mig derfor til en
steward, som for en sikker
hedsskyld spurgte sin over
ordnede - kabinechefen.

Bandageskift forbudt

Overfor hende gentog jeg mit
problem - resultatet blev føl
gende:
Hun: De må slet ikke
skifte i flyet! Det skulle
De have talt med egen
læge om!
Det var jo lige sent nok - 4
Roser har torne
Jeg er stomiopereret _ ko- timers flyvning fra Billund og
lostomi. Det kan give ulemper 10 - 11.000 m over Atlanterpå uforudsete tidspunkter. Bl.a. havet. .
Jeg: Det må vi finde en
kan undertrykket i flykabinen
løsning på, for jeg
starte/øge tarmfunktionen: For
vurderer, at det ikke kan
ikke selv at medvirke til uvente over 1 time endnu
lemper indtog jeg intet måltid
med at skifte.
i flyet. Alligevel blev det-efter
Hun: De må ikke skifte
ca. 4 timers flyvning - nødher. Det er ifølge direktiv
vendigt at skifte bandage.
fra vores læger -det er
O.v.s. udskifte den fyldte pose
p.g.a. fare for bakterier!
med en ny-anbringe den fyldJeg: Hvad så med de
te i en medbragt plastpose babyer der bliver skiftet
binde for denne - tække den
oppe foran? Er de
overskydende plastpose over
bakteriefrie?
i, ndholdet og binde endnu enHun: Neej -det er det
gang (som når bagerdamen
nok ikke, men det bliver
tager plastpose på hånden,
anbragt i plastposer og
fatter brødet og trækker posen
kommer herned bag i
ud over brødet -voila, uberørt
flyet.
af menneskehænder), hvorved
Jeg: Nøjagtig det samme
clet er aldeles lugtfrit.
kan ske i mit tilfælde Jeg undersøgte toiletforh0ld@n@, m@n kunn@ ikke-umid.----jeg skifter selv (jeg har
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Men det var hun ikke inte
resseret i - jeg måtte forsøge
at vente med at skifte til vi var
landet. Hvad ville hun mon
have stillet op med bakterierne,
lugtgenerne og øvrige ulemper,
såfremt posen var faldet af evt. sprunget p.g.a. ove1trykket
fra kroppen? Så var der opstået
problemer.
Denne gang gik det godt - vi
nåede frem til hotellet i tide til
at skifte uden problemer. Men
det var et ubehageligt indslag i
ferien. Af samme grund - for
ikke at komme i samme situa
tion -spiste jeg intet dagen før
hjemrejsen eller under denne.
Lidt træls... !

Et (ukendt) direktiv

Jeg kan oplyse, at:
• min egen læge intet
kender til direktivet;
•stomiambulatoriet på
Odense Universitets
Hospital intet kender til
direktivet - men til
gengæld er ret rystet
idet de anbefaler
stomiopererede at leve så
normalt som muligt
dermed også
rejseaktivitet;
•rejsebureauetintet har
oplyst om direktivet når
vi har bestilt rejser og
nævnt ekstra håndbagage
p.g.a. bandagerne;
•check-in intet har
oplyst om direktivet,
udover de har forlangt at
v· skulle ståJ1Jidt i

lufthavnslokalet og
pakke disse yderst
personlige ting om, fordi
de fyldte for meget!!!
Pinligt. Først 11.000 meter
over Atlanterhavet nær Ma
deira dukker problemet op
hvordan synes I, med rimelig
hed, jeg skulle kunne vide no
get om Jeres direktiv, endsige
have klaret problemet hjemme
fra?

Hvordan skal vi
rejselystne
forholde os?

Efter denne lange forklaring/
redegørelse kommer spørgs
målene.
1) Er det korrekt, at
Maersk Air tillader ble
skift og forbyder skift af
stomibandager?
Hvis ja, med hvilken
begrundelse? Vil De gøre
noget ved problemet, da
vi trods alt er adskillige
stomiopererede i
Danmark? Hvordan skal
vi rejselystne forholde
os? Undgå Maersk Air?
2) Såfremt 1) ikke er
korrekt -vil De sørge for
bedre orientering af
Deres personale? Ikke
irrettesætte, for det hele
foregik i en høflig
atmosfære.
Ole Brisson Jørgensen
Søparken 113, 5260 Odense S
o
t i indledningen, har
Ole Jørgensen fået en skriftlig
undskyldning fra Maersk Air. Ud
skiftning af stomipose i fly er ab
solut ikke noget problem, forsikrer
Maersk Air. Det kan sagtens lade
sig gøre. rvlen Maersk Air har op
levet nogfmeget uheldige episo
der tidligere,iog det forsøger be
sætningen :ft>Mndgå.

Steder som stadig forankrer os
NY BOG
Robert Leyh og Johannes Nørregaard Frandsen
Ju.tlandia Daisy/and Havet I Lande! I Byen
Hoved/and 2001. lb. 255,00 k1'. !SBN 87 7739 579 4

Det skæves poesi
I bogen 'Havet/Landet/Byen' åbnes døren, for det
vi opfatter som det perifere. ll]ustrationer og
ledsagende tekst tager os med på en vandring. Robert
Leyh står for illustrationerne (computergrafiske
billeder); det er det uskønne, det uordentlige, det
tilfældige og det passerede, der er motivet i Leyhs
billeder. Teksten er af Johannes Nørregaard Frand
sen. Essays, der parallelt med billederne tolker ha
vet, landet og byen som en udviklingshistorie, belyst
gennem litteraturen, men også gennem sine helt egne
oplevelser.
(o. v.)

Uddrag (side 5?-53) Havet/Landet/Even.
Tekst Johannes Nørre!!aard Frandsen

kejtethed, og kluntede bevægelser. Puha!
Min krop kan huske det. Når jeg var i
København - eller andre store byer for
den sags skyld - så gjaldt det om at lade
som om man ikke var sådan en bondsk
genstand ude fra de yderste provinser. Det
var ikke let.
Provins er ikke et geografisk sted, sna
rere en forestilling eller et sindbillede.
Det er måske alligevel ikke helt rigtigt,
for ordet provins betegner faktisk i mo
derne dansk dagligtale de ormåder der
ligger udenfor hovedstadsregionen. Man
kan bo i København eller man kan bo i
provinsen.

Hvor ligger provinsen?

Som dreng var jeg forfærdelig fjalet. Det
var man når man groede op på en gård midt
i verden. Frygtelig fjalet. Det var særlig
slemt, når man efter en passende skuring
og børstning var kommet i "æ søndags
klæier" og for eksempel skulle med til fest
i forsamlingshuset. Der kunne sagtens gå
en time med at være fjalet før man
begyndte at lege.
Jeg har stadig smag af ordet "fjale" fra
min vestjyske landbobarndom på tungen.
På dialekt udtales det med lang bagtunge
a: fjaale! Ordet smager stadig af sved, der
springer i hænderne, under armene og un
der en alt for stram skj01teflip. "A trour æ
knejt er bløwn fjaale!" sagde nabokonen,
og det havde hun ret i. Vi var ikke vant til
så mange mennesker forsamlet på et sted.
Vi var ikke vant til at komme uden for den
daglige hverdagsrytme. Og da slet ikke
vant til at være fine og blive fremstillet eller
udstillet, som vi følte vi blev, når vi ved en
sådan begivenhed blev udhejrede i fin
skjorte og butterfly. Derfor blev vi
forfærdeligt fjale. Men mest fordi vi var
fra et sted der blev kaldt for en provins.
Hvor ligger provinsen? Tja! I mine unge
dage var jeg altså ikke et minut i tvivl.
Provinsen var en hæmning indeni.
Provinsen sad lige præcis inde midt i mig.
Den producerede befippelsens svedeture,

med provinsianerne. Heller ikke at pro
vinsianerne har deres fede vittigheder og
jokes om de sære københavnere. Hør bare
Ludvig Holberg: "naar Øvrigheden i en
Provintz er superstitieux, saa er det heele
Land strax fuld af Dievle".
En meget moderne, desværre nu afdød,
digter som Dan Turell var også optaget af
provinsbegrebet og tolkede det sådan her
i et essay i tidsskriftet Kritik: "man for
udsætter provinsen er noget andet end
København( .....) Provinsen er faktisk, må
man tro, defineret af København( ..... ) Det
evigt underholdende er faktisk, at pro
vinsianerne ofte tror, København er noget

Provins

Ordet 'provins' stammer fra det antikke Rom der
underlagde sig den halve verden. Det latinske 'provincia'
betød således oprindeligt embedsmandshverv eller et
myndighedsområde. Det blev i gamle, imperialistiske Rom
brugt specielt om de landområder som romerne besad
udenfor Italien. Det er selvfølgelig denne betydning der
stort set direkte har overlevet til vor tid og nu betegner
forholdet mellem hovedstad og områderne udenfor.
Men derved er det ikke blevet. "Provins"
er også et nedladende ord om det bond
ske, det upolerede, det utjekkede. Pro
vinshul er vel nogenlunde det værste
skældsord man kan rive af sig. Provinsiel
er også et grimt skældsord som vel
nærmest må oversættes med smalsporet,
smådum, træg og gammeldags.
Grupper af hovedstadens indbyggere
har haft travlt med at udpege det lave som
kunne stive deres egen selvfølelse af og
give dem højstatus. Provins og det pro
vinsielle er lattervækkende. Det er noget
med at komme "ind med firetoget" bondejosker - æhbæh! Men meget mere
latterligt end jævne folk fra provinsen er
dog opkomlinge fra provinsen. Folk der
tror at være betydningsfulde. Provinsielle
småborgere der tror de er noget.
Det er ikke nyt at der gøres fedt grin
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andet end provinsen. Eller med andre ord:
Det er kun københavnerne, der inderst inde
bærer på den hemmelighed, at hovedstaden
er en provins. Eller lad os sige: Et potpourri
af provinser. Et frimærkealbum af provin
ser".
Salig Dan Turell vidste nok at provinsen
ikke er et fysisk sted, men et sted i be
vidstheden. Måske en slags hjemfølelse for
den der føler sig lidt fortabt, kluntet og en
smule hjemløs. Provinsen er et modstykke
til alt det der går for stærkt. Det er næsten
ved at blive mondænt at være provinsiel.
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� LOKALFORENINGERNE
Unge har lyst til COPA
0

- respons

Peter Sørensen,
Århus Plads 6, 2.th.
2100 København Ø
Tif.: 3538 9148
E-mail: nepe@privat.dk
Siden sidst

Glad stemning
- julefrokost med banko
i december

Ja så var tiden igen kommet,
hvor vi havde fundet julestem
ningen frem, og ønskede hin
anden en glædelig jul og et godt
og forhåbentligt fredeligt nytår.
Vi var 28 medlemmer til ju
lefrokosten, og havde en knald
hamrende hyggelig eftermid
dag, med hyggeligt samvær/
glad stemning.
Pilegården havde dækket op
til en dejlig julebuffet med
koldt og lunt, med efterfølgen
de kaffe og risalamande.
Hans og Sonja havde sørget
for sange, samt granpynt til
bordene, en stor tak til dem.
Foreningen havde i år be
sluttet at betale drikkevarerne
til julefrokosten, og grundet
"velstand" kunne prisen sæn
kes i forhold til den først
anførte, og det er jo ikke så rin
ge. Det ville være dejligt hvis
skatten blev det samme. Efter
at have slået mave, tog vi så fat
på bankospillet, der var 3 spil.
Alle deltog gratis med 3 plader.
Gevinst for 1 række var en
pakke kaffe, 2 rækker en flaske
vin og en æske chokolade, og
fuld plade en kurv med 2 flaCopa 2/2002

Yderligere
ko1J((lktpenon:
Grethe Nielsen

EJµgheds-Alle 11

2700 Brønshøj
Tlf.: 3828 0382

sker vin, chokolade og et ga
vekort på 100 kroner til Føtex.
Flaskerne var gaver modtaget
til COPA's jubilæum i maj må
ned.
Deltagerne samlede ind un
der festen til Grethe Nielsen
fra bestyrelsen der var indlagt,
hun har modtaget en flot de
koration, der kan bruges hele
året.
Hun blev meget glad for hil
senen.
Tak til alle deltagere, vi hå
ber at se meget mere til jer og
andre i 2002.
Kommende arrangement

Morskabsmuseet
- fredag den 12. april

Vi mødes på Frederiksberg
Runddel klokken 13.45 bus
linie 18 og 28, vi bruger så en
times tid på at kigge på udstil
lingerne i museet. Klokken
15.15 går vi i samlet flok til De
Små Haver hvor foreningen er
vært ved en kop kaffe/te med
kage .

Tilmelding senest
den 5. april til

Peter Sørensen 3538 9148
eller
Grethe Nielsen 3828 0382,
der er telefonsvarer på num-

på efterlysning i Copa-blad

1/2002

Det har været dejligt at få respons, tak til jer der
har brugt tid på at ringe.
Jeg vil meget gerne stadig have respons fra "yngre"
medlemmer, med forslag til COPA's arrangementer,
og lyst til at gå ind i arbejdet.
Peter Sørensen,
Århus Plads 6, 2.th.
2100 København Ø
Tlf.: 3538 9148.
E-mail: nepe@privat.dk

meret, så læg evt. navn og tele
fonnummer så 1inger vi tilbage.

Kommende arrangement

Tur til Dragør
- onsdag den 15. maj

Vi mødes ved busstoppestedet
ved Dragør skole. Buslinie 3 I
og 350 S, klokken 11.45 og
vandrer samlet til restauranten
ca. 5 min.
Klokken 12.00 får vi en lækker
frokostanretning på Restaurant
Beghuset, Strandgade 14, Dra
gør. Efter et par timer, går vi til
Dragør Museum, hvor vi ser på
samlingerne. Der er ca. 5 mi
nutters gåtur dertil.
Det koster 50,- kr. at deltage.
Der betales på dagen.

Tilmelding senest
den 1. maj til

Peter Sørensen 3538 9148
eller
Grethe Nielsen 3828 0382,
der er telefonsvarer på num
meret, så læg evt. navn og tele
fonnummer så ringer vi tilbage.
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Kommende arrangement

Skovtur
- lørdag den 1. juni, skovtur
sammen med
COPA- Københavns amt.

Traditionen tro skal vi den 1/6
på skovtur (heldagstur med
bus) med amtet, turen i år er
under planlægning, og nær
mere vil fremgå i Copablad
nummer 3, der udkommer i
maj. Prisen for at deltage vil
forsøges holdt på niveau fra de
tidligere år, ca. 125,- kr. pr
næse.
Som sædvanligt vil vi have
ca. 20 pladser, så tilmelding er
nødvendig, efter først til mølle
princip.
Da der kun bliver ca. en
uges frist til at tilmelde, kan i
allerede nu skrive jer på liste
hos enten Peter Sørensen 3538
9148 ellerGretheNielsen 3828
0382, der er telefonsvarer på
nummeret, så læg evt. navn og
telefonnummer så ringer vi
tilbage.

P.b.v.
Peter Sørensen

Siden sidst

Kommende arrangement

Generalforsamling den 23. fe
bruar 2002 er ikke afholdt i
skrivende stund.

Jo 1 - den er go' nok. Selvføl
gelig skal vi have en 8-10 ban
kospil med dejlige præmier og
spænding. Alle har deres helt
egen måde at besværge både
højere magter og måske også
de andre magter nede i under
afdelingen, til at komme med
det forba ..... sidste nummer,
man lige mangler! Kom og
vær med. Det koster dig kun
det antal plader du køber. Re
sten sponcerer din afdeling.

Generalforsamling

Kommende arrangementer

Siden sidst

Bowling i januar

De er altså djævelsk tunge, de
bowlingkugler 1 Men selv de
spinkleste kvinder gik på banen
med stor ildhu og krammende
kuglen som et spædbarn. Hur
tigt fandt de sig en farnrit
kugle, enten en let eller en med
flotte farver. Den ble\· så sendt
..
afsted med ··kringler . skru.
sidespin og andre finurlig
heder. Jeg har nu en mistanke
om, at det ikke alt sammen \·ar
så bevidst, men afsted gik det
mod keglerne. og- \ ærs ·go· 1 en
STRIKE! For de uind\·iede
betyder det at alle kegler væltes
i et hug, hvilket giver ekstra
point. Vi var delt i hold som
konkurrerede in dædt mod
hinanden og bagefter kunne
vinderne og nr.2 · erne modtage
folkets hyldest og den gode
flaske vin som præmie.

Vi andre trøstede os med den
aldeles dejlige 3-retters mid
dag, som vi altid kan regne
med, Rødovre Bowlinghal
leverer.
Alt i alt igen en dejlig aften
hvor der blev grinet meget og
måske også talt om andet. som
vi jo netop kan. h\·is man foler
for det. Det er derfor dejligt ar
få en tilbagemelding som
nedenstående. fordi. samtidig
med at det er en TAK til arran
gorerne. er det en opfordring
til alle I, der ikke (endnu) har
haft fornøjelsen at deltage i
nogle af vore arrangementer,
om at komme ud af busken.
Til Jer vi endnu ikke har set:
Spring ud i det og korn til et
par arrangementer. Det er ikke
sikkert det første er som oven
stående men vi har mange gode
med bl.a sådanne oplevelser
som Jimmy og andre har haft.
Og TAK
til de
trofaste
som
bakker
op.

Ændring - ændring
ændring!
6. april: modeshow i stedet
for banko

I nr. l /2002 annoncerede vi
bankospil lørdag den 6. april.
I stedet ændres banko til lørdag
den 4. maj.

Bankospil den 4. maj

Tid:

kl. 14.00 - ca.17.00.

Sted:
Kommende arrangement

Modeshow den 6. april

Vi har kontaktet tøjfirmaet
Green House som har ry for
kvalitets tøj til rimelige priser.
Så mangler D u/I at forny
sommergarderoben ti I ferie/
grillparties, så kom og se den
nye sommerkollektion. Og for
at det ikke skal være som at gå
i butikker og kikke på tøj som
bare hænger på bøjler, vil no
gen medlemmer af bestyrelsen
gå Catwalk og vise tøjet på
levende giner.
Der er både til damer og mænd,
så der ingen undskyldninger for
at have den gamle sweater med
på skovturen til Juni. Efter
fremvisningen vil der være rig
mulighed for at selv at føle på
tøjet, prøve og under vejled
ning afBinhe Salling finde den
rigtige størrelse, farve og sam
mensætning.

Præstevænget 20, 2750
Ballerup (5 min. Gang
fra Ballerup S-station).

Pris:

Gratis, Vi byder på wie
nerbrød+ kaffe eller te.
Øl og vand til humane
priser.

Tilmelding:

Carina Christiansen
telf. 4491 6199
eller
Jørgen Vendelbo
telf. 4498 6452.

Tilmeldingsfrist:
Senest

2. maj.

Tid:

kl. 1400 - ?

Sted:

Kommende arrangementer

Pris:

• 1. Juni:

Tilmelding:

ZOO tur efter lukketid med
efterfølgende kaffe/te i en af de
små haver i Pilealle.

Præstevænget ;:20, 2750
Ballerup (5 min. Gang
fra Ballerup S-station)

Sæt kryds i
kalenderen NU

Gratis, Vi byder på wie
nerbrød+ kaffe eller te.
Øl og vand til humane
priser.

Årlig skovtur.

Carina Christiansen
telf. 4491 6199
Marianne Hemmingsen
telf. 4583.5258

Senest 2. April 2002.
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• 28. August:

Pbv.
Jørgen Vendelbo
Copa 2/2002

Lokalformand:
Inge Skovgaard Petersen
Pæretræsdalen 21, 3700 Rønne
Tlf.: 5695 0222

Siden sidst

Genera lforsamling
januar 2002

I lokalforeningen for Born
holms amt var der indkaldt til
generalforsamling i Sagahuset
iRønne. Det var lørdag den 26.
januar 2002 kl. 13.00.
Der var ti !meldt 21 per
soner. Tilmelding var nød
vendig, da der var gule ærter
efter generalforsamlingen.
Beretning

Formandens beretning omtalte
de mange aktiviteter der var
foregået i årets løb, herunder
selvfølgelig SO-års jubilæet i
maj måned. Vores bowling
samler altid medlemmer, og vi
har to bowlingaii-angementer
om året, et forår og et efterår.
Bowlingcenteret i Rønne har
nogle tilbudsarrangementer
med 1-times bowling plus mad
til en rimelig pris som vi be
nytter os af.
Bornholm har jo den flot
teste natur i Danmark, og det
benytter vi os selvfølgelig også
af, vi har nogle gåture rundt på
øen. Vi har en grill-aften kom
bineret med "et eller andet kul
turelt". Vi spiller banko og vi
julehygger, og sidst men ikke
mindst har vi to medlems
møder med indhold der
relaterer til "vores handicap".
Der er en rimelig opbakning
til vores 10- I 1 an-angementer,
vi ligger med et medlemsbesøg
på 18 - 22 personer.

Regnskab

Regnskabet viste et mindre un
derskud i driftsregnskabet, så
egenkapitalen faldt en smule i
2001. Underskuddet var forCopa 2/2002

venteligt, idet SO-års jubilæet
gjorde et godt indhug i kassen.
bl.a. var der gratis kørsel til ar
rangementet.
Regnskabet blev godendt.
Valg til bestyrelse

Christian Stentoft blev valgt
som formand.
Inge Andersen og Osvald
Jensen blev genvalgt for en 2årig periode.
Inge Skovgaard P etersen
(ønskede ikke genvalg til for
mandsposten, men var villig til
at indgå i bestyrelsen i øvrigt).
ISP blev valgt for en 1-årig pe
riode.
Bestyrelsen har
konstitueret
sig som folger:

• Christian Stentoft

(t ilrræder fornwnds

posten J. maj 2002).
• Inge Skovgaard P.
(fungerende formand
indtil 30. april 2002)
• Harald Lund,
bestyrelsesmedlem
• Osvald Jensen,
bestyrelsesmedlem
• Inge Andersen,
bestyrelsesmedlem
•BirgithRasmussen,
suppleant
• Hanne Jensen,
reviso,:
Efter generalforsamlingen blev
der serveret gule ærter med
flæsk og medisterpølse. Efter
maden blev der snakket ak
tiviteter for 2002, og vi sluttede
af med kaffe og hjemmebagte
småkager.
P.b. V.
Inge Skovgaard P.

Lokalformand:
Gisela Schjøtt, Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 4733 4434

Siden sidst

Kommende arrangement

COPA-gæst
i "Lægens bord"

Rådgivning
og åbent hus

:\lu hvor dagene bliver lysere
og længere. er der sikkert man
ge. der ændrer lidt på vinterens
aktiviteter. Måske er man lidt
mere udendørs, måske ser man
heller ikke så meget fjernsyn
som i den mørke tid. Dog tror
jeg, at de fleste af vore med
lemmer ser "Lægens bord".
Der har i den sidste tid været
sat fokus på en patient, der
skulle have anlagt en storni, og
disse udsendelser har mange
sikkert fulgt med interesse.
Den gæst lægen havde i sit
nyligt udsendte program har
sikkert virket bekendt på man
ge i Frederiksborg amt. Det var
nemlig Karin h\·ersen. vort
bestyre! esmedlem. der var
gæst og \·i der kender hende.
synes jo især at det var ekstra
spændende. 1 år I læser denne
artikel er programmet blevet
sendt. men forhåbentlig har I
fået set det eller genudsen
delsen den følgende tirsdag.

Som det fremgår af den gule
mødekalender bagest i bladet
er der åbent hus på Sygehuset
Øresund i Helsingør den anden
onsdag i måneden. Her sidder
der to af vore rådgivere klar fra
kJ. 17-19. Det har hele sidste
år været Jørgen Wissing og In
ger Marie Jensen , der har brugt
deres fritid på dette arrange
ment, og igen i år har de påta
get sig denne opgave. Kom og
besøg dem. De vil gerne have
besøg, og man behøver ikke at
være indlagt eller nyopereret
for at komme og tale med dem.
Siden sidst

Generalforsamling

Vi har i februar afholdt den år
lige generalforsamling, men da
deadline for artikler til bladet
er tidligere end datoen for vor
generalforsamling, kan vi på
nuværende tidspunkt ikke for
tælle om bestyrelsens sammen
sætning.
P.b.v., Gisela Sch)Øtt

Lokalfomumtl:
Lars E. Nielsen Yderliffere lcontoktpenon:
Ny�j16
� Pede,ril$1,
5550 Langeskov
Skallijergvej 13 ·
Tlf.: 653& 1 122
5230 Odense M
mobiltlf.: 2160 7372
Tlf.:- 6611 2684
mobiltlf.: 2650 2915

Siden sidst

Vinsma gning

I skrivende stund står vi for at
skulle til åbent hus arrange-
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ment med vinsmagning nærmere herom i næste Copa
blad.

Kommende arrangement

Generalforsamling
20. marts kl. 19.00

Generalforsamling i COPA
Fyns amt lokalforening afhol
des på
Restaurant Stadion,
Christmas Møllers Vej 2,
Odense V
Dagsorden ifølge vedtægter.
l) Valg af dirigent.
2) Formandens
beretning.
3) Regnskab.
4) Aktiviteter i
kommende år.
5) Indkomne
forslag (skal være
formanden i hænde
senest 8 dage for ge
neralforsamlingen).
6) Valg. På valg er:
Gerda
(bescyrelsesmedlem).
Verner
(besl:> relsesmedlem).
Kaj (suppleant).
Dorthe (rn·isor) og
Vagn
(revisorsuppleant).
7) Eventuelt.

Foreningen er vært med kaffe/
te og brød. Øl og vand kan kø
bes.
Tilmelding�fristen
var i 5. marts.
Lars tlf.: 6538 1122
eller
Gerda tlf.: 6611 2684.

Lokal,forma,ul:
Ydertiger. kontaktperson:
Maåanne Andersen
JytteWittchen
Mejerivej 4
Kragesøvej 6
4892 K.ettinge.
4970 Rødby
Tif.: 5460 3726
Tif.: 5487 3100.
Siden sidst

Hyggeligt samvær

Kommende arrangement

Åbent hus
15. maj kl. 19.00

Åbent hus arrangement
15. maj kl. 19.00
Kræftens Bekæmpelses
lokaler,
Vesterbro,
Odense.
På nuværende tidspunkt er
arrangementet ikke helt fastlagt
- hør evt. nærmere herom på
generalforsamlingen.
Pb.v.
Inga Andersen

For lige at samle op fra sidste
indlæg, har vi holdt jule
træsfest med lotteri, gaver og
hyggeligt samvær. Vi har også
afholdt generalforsamling;
referat fra generalforsamlingen
i næste Copa-blad.

ding er byvandring med guide,
vinsmagning, sommerfest på
landet samt som beskrevet i
sidste nummer af Copa-bladet
den fælles sejltur med Stor
strøm Nord, Vestsjælland og
os. Så forbered dig derfor alle
rede nu på de hyggelige sam
menkomster med glade lige
sindede.
Husk at følge med i de kom
mende numre af bladet, du
skulle jo nødig gå glip af no
get?

Kommende arrangementer

Aktiviteter i 2002

Det bestyrelsen bl.a. arbejder
på for tiden er planlægning af
arrangementer i 2002. På bed-

Pb.v.
Peter Lohmann

Stomiartikler
fra

Fuldt sortim ent i stomi- og sygeplejeartikler
Klientafdeling med sygeplejersker
og specialuddannet personale
Hurtig og diskret levering

/
)

Konsulentbistand
Konkurrencedygtige priser

NYHED

Nu også vareoversigt på internettet.
Besøg os på www.kirudan.dk
fp

- et godt sted at handle

Tlf. 3637 9100

Kirudan AJS er et 100% danskejet landsdækkende handelsfirma som blev sti�et i I 971.
Vi er Danmarks førende leverandør indenfor hospitals-, læge- og sygeplejeartikler.
Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende stomi så ring venligst til vores kundeservice.

Mennesker er forskellige
Derfor udvikler Dansac stomiprodukter til individuelle behov,
krav og ønsker.
Dansac Nova2 er et godt eksempel på vores filosofi. Det er et
2-dels system med en række fordele, du aldrig før har kendt.
For det første er der en ny sikker lav profil på koblingsringene,
som du kan have fuldstændig tillid til.
For det andet er hudbeskyttelsespladen fremstillet af naturlige
hudvenlige indholdsstoffer, der beskytter og bevarer huden sund
og hel.
For det tredje har filteret et dobbeltlag af 100% aktivt kul samt en
æsketæt membran.
For det fjerde er poserne forsynet med vandafvisende og hurtigt
tørrende stof på både for- og bagside.
Sidst men ikke mindst er Dansac Nova2 nemmere at håndtere og
mere ikker end de 2-dels løsninger, du kender i dag.
Vi sender dig gerne en prøve på Dans ae Nova2, hvis du sender
kuponen til os.

dansac I

- fordi små detaljer gør den store forskel

Kupon til gratis prøve
Ja, jeg vil gerne opleve Dansac Nova2's fordele. Send mig derfor en gratis prøve.

Stomiens diameter __ _ mm
Jeg ønsker lukket pose D Hudfarvet
Jeg ønsker tømbar pose D Hudfarvet

D Asymmetrisk D Symmetrisk

Navn ____

D Klar

__________ _

Adresse ______________ _

D Klar
Postm.___ By_ _ _ _ ___ _ _ _

Kuponen sendes i lukket kuvert til: Dansac Danmark• Hejreskovvej lOF• 3490 Kvistgård

Lolcalformand:

Flemming Jacobsen
'J'ytte�rvej 7 Yderligere kontaktperson:
9530 Støvring
K.irstetl• Møhlenberg
Tif.: 9837 1630
Nielsmindevej 16
9493 Saltum
Tif.: 9888 1151
Siden sidst

Besøg på
Coloplast i Thisted
Skønt det er længe siden havde
vi - 23. oktober - her i COPA
Nordjyllands amt en dejlig tur
til Coloplast i Thisted. Bussen
var fyldt op. Vi blev budt
velkommen med lidt lækkert til
ganen og så gik turen ud på

Siden sidst

Alle glæder sig til
næste jul
Og så var der lige julefro
kosten 7. december. Julefro
kosten havde også samlet
mange som sædvanlig og

fabrikken hvor nysgenigheden
og spørgelysten var stor.
Tilbage igen til den dejlige
frokost og demonstrationen af
nye posetyper og til sidst kaffe
med dejlig tærte til. Vi siger
igen tak til de søde mennesker
med Susanne i spidsen, der tog
sig af os og til Coloplast for en
skøn dag og for busturen.

endda nye som vi ikke havde set
før. Det var glædeligt, vi tror det
er rygtedes hvor dejligt "Husets
Cafe" laver julefrokosten og at
alle allerede glæder sig til næste
jul, selv om det ikke lige er tiden
nu at tænke på grønlangkål,

m.m. nu da alle forårsblom
sterne er ved at titte frem.
COPA-nissen, Stefani, hav
de travlt med at dele de med
bragte gaver til bankospillet og
lidt mundgodt ud til kaffen med
æbleskiver.

Igen tak til Minna for de
søde ord til os.
Alle var enige om det var en
hyggestund vi havde tilbragt
sammen.
P.b.v.
Solveig Nørrevang
og Kirsten Møhlenberg

�
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Lokalformand:
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf./fax: 5650 8042
E-mail: mpmmoeller@wanadoo.dk

Lokalformand:

AndersLund
Holmevej 6, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7545 1322

Siden sidst (denne tekst
manglede i sidste Copa-blad)

Kommende aktiviteter

Siden sidst

Medlemsmøde

Lørdag d. 9. 111arrs havde vi et
medlemsmøde i Næstved. Om
tale følger i næste blad.

Aktivitetsplan 2002
Storstrøm Nord

Her får I så den lovede ak
tivitetsplan -men kun for årets
første halvdel, så der ikke er så
meget at huske på (- eller glem
me!):

r------------------�
I AKTIYITETSPLAN forår/sommer 2002 I
I
I
STORSTRØM
NORD
I
I
I
I
Lordag d. 6. april
I
I
kl.14-ca.17
I Vi mødes i Kræftens Bekæmpelses lokaler, Dania 5, Næst- I
I ved, og ser på ideofilm om storrtier. Det giver sikkert anled-

1 ning til mange kommentarer, så vi ser frem til en hyggelig
I eftermiddag . Der
fremmødte.

il selvfølgelig være kaffe og brød til de

Ti/111e/ding senest d. 27. marts
på relefo11 5650 8042 eller 5572 9558.
Lordag d. ./. maj
Be.1og hos .Kiihlers Keramik..Yæstved

Vi mødes kl. 12.-15 ved Kahlers Keramik. Kahlersbakke 5.
Næstved, så vi er klar til rund\'isning kl. 13.00. Kahlers
Keramik byder på et glas vin efter rundvisningen og vi
besøger firmaets udstilling, hvor der vil være mulighed for
at gøre indkøb.Efter besøget finder vi et rart sted i det grønne,
hvor vi kan drikke kaffe/øl/vand. Deltagerne sørger selv for
provianten.
Tilmelding senest cl. 22. april

på telefon 5650 8042 eller 5572 9558.

Lørdag d. 15.juni
er der sejltur med
det gode skib "Friheden" fra Næstved Havn

Vestsjælland, Lolland-Falster og Storstrøm Nord er gået
sammen om arrangementet, som blev fyldigt omtalt i sidste
blad, så det behøver ikke gentages her - men hold øje med
lokalstoffet i næste blad. Vi tror, der bliver rift om pladserne
(vi har regnet med 24 deltagere pr. lokalforening) - så det er
om at melde sig til hurtigt!

Bindende tilmelding senest cl. J. juni

på telefon 5650 8042 elier 55 72 9558.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!

L------------------�
Mange venlige hilsener til alle medlemmer.
Pb. v. Merete Mølle,; formand

En herlig julefest

I bestyrelsen havde vi lagt op til
en god gammeldags juleafslut
ning for medlemmer, støttemed
lemmer og pårørende. Vi havde
opfordret ti I at støve feststem
ningen af, og møde op med godt
humør. Foreningen var væn ved en
lækker julemenu, hvor der var alt
hvad der hører sig til. Efter mid
dagen havde deltagerne medbragt
en pakke der skulle spilles om.
Efterhånden som medlemmer
ne indfandt sig og fandt en plads
fornemmedes en stemning af glad
forventning, snakken gik livligt,
mange huskede at de ikke havde
set hinanden længe, og der blev
hilst på mange ny, der er kommet
til.
Festen startede med et indslag
af julesange i diSCO\ ersion. frem
fort af Pia· s sode nissepiger. Der
\ ar dron på hojrralerne - men
tek terne var de go· e gamle, og
, i kunne ligefrem se julemanden
kysse mor. Både unge og ældre
var varmet op, og humøret var
højt da maden kom på bordet.
Den gode sild med snaps, vand
og øl efterfulgt af flere lune retter
og ostebord. Der var mange;
"nej - mer' endnu og - nej hvor
er det lækken". Men de mætte og
r ygerne fik kun et enkelt sug,
inden der blev blæst til angreb for pakker og juledekorationer
skulle for deles via rafling, og
trods mæthed, træthed, alder og
sværhed fe's deltagerne rundt og
huggede pakker og dekorationer
fra hinanden, sikken et gedemar
ked. Det var et skønt skue. Det
blev fulgt op med kaffe, en dram
og småkager, medens snak og dis
kussion førte til flere gode ideer
for både nutid og fremtid. Så der
er noget godt at arbejde med. Det
var en dejlig aften og ingen havde
lyst til at tage hjem men det hjalp
da vi enedes om at gøre det
mindst ligeså godt til næste jul.
En stor tak til deltagerne for
en festlig aften.
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Siden sidst

Medlemsmøde

Medlemsmøde om blærekræft,
urinafledning og stomiopmå
ling
Overlæge Torben Krarup,
der har 22 års speciale i urin
vejsstruktur/-kirurgi mødte op
på Hotel Klikkenborg i Bram
ming og fortalte om urinve
jenes opbygning, hvilke syg
domme der kommer hvis blæ
ren ikke dur og de forskellige
muligheder for urinafledning.
Vi hørte om kræft, brickerblæ
re, vævsbetændelse, seksualitet
og om hyppigheden af blære
kræft; hver gang 4 mænd bliver
ramt er der en kvinde. Torben
Krarup kom godt rundt i alle
aspekter af urologien om symp
tomer, undersøgelse, behand
lingsmetoder, inkontinens, sto
mi og helbredelse. Tak for et
godt foredrag.
Efterfølgende gav Mogens
Nystrup fra Holte et grundigt
kursus i en nøjagtig opmåling
af en stomi. Han viste med sin
egen opfindelse hvor hurtigt og
præcist det kan gøres. Mogens
Nystup fortalte også om sine
erfaringer med kolo- og ileo
stomi, hudskader, hudpleje og
ingefær. Også stor tak til Mo
gens Nystrup.
På bestyrelsens vegne takker
vi for et godt medlemsfrem
møde til en god og givende af
ten.
Kommende arrangement

Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver af
holdt i maj, sikkert på Hotel
Ansgar i Esbjerg. Efter gene
ralforsamlingen får vi besøg af
en gæst. Nærmere information
i næste Copa-blad.

Pb.v.
John Kyhl

Copa 2/2002

Lokalformand:
Jytte Holdt
Østerskovvej 2, Simmersted, 6500 Vojens
Tlf.: 7450 6333.

Lokalformand:
Knud Fanerby
Østei:torp 19, Gjelletup 7400 Herning
Tlf.: 9711 8016
Siden sidst

Tur til
Colaplast i Thisted

Torsdag den 7. februar 2002
tog vi 18 forventningsfulde
personer til Thisted for at se
Coloplast.
Vi blev budt velkommen, og
fik først en kort orientering om
Coloplast's historie, hvorefter
vi var rundt og se fabrikken.
Det vi oplevede på rund
visningen var, at Coloplast er
en meget moderne virksomhed,
der teknologisk er helt fremme,
og hvor trivsel og god perso
nalepleje præger virksom
heden.
Efter fabriksrundvisningen
var Coloplast vært ved et læk
kert ta'selv bord, som blev ind-

taget i kantinen. Efter spisnin
gen fik vi en gennemgang af
produkternes udvikling og hi
storie, hvorefter vi sluttede
denne fantastiske dag på Colo
plast.

COPA-Sønderjyllands amt

Kommende
aktiviteter 2002
Medlemsmøde i Tønder
Onsdag d. 17. april kl.
19.00, Omsorgscenteret
Ribelandevej, Tønder.
Underholdning med musik
- som vi plejer. Kom og
vær med fra hele amtet - vi
hygger os rigtigt. Vi får
også besøg af firmaet
Hollister. Salgskonsulent
Annette Probst viser
nyheder og fortæller om
Hollister. Hollister er vært
ved kaffen med
hjemmebag. Mød talrigt
op. Vi ses.

Kommende arrangement

Sommerudflugt

Vi er ved at planlægge vores
sommerudflugt, og turen vil
blive afviklet enten i slutningen
af maj måned eller i starten af
juni. Vi vil prøve at "sigte" ef
ter Thyborøn, Harboøre om
rådet, hvor der er mange spæn
dende ting at se, så "hold øje"
med næste nummer af Copa
bladet.
Pb.1·.
Ellen Fcwerby

Bustur til Hjemsted
Oldtidspark og Rømø
Lørdag den I.juni.
Vi arrangerer en tur til
Hjemsted Oldtids Park oob
Rømø. Der bliver
opsamling i Sønderborg,
Aabenraa og Haderslev.
Pris: 100 kr. pr. person for
bus, middag og entre til
Oldtids Parken. Vi krydser
fingre for fint vejr lige den
dag. Mere herom i næste
blad angående opsam
lingssteder og klokkeslæt.
Sæt kryds i kalenderen
allerede nu!

Lokalformand:

Erik Kristjansen
Jasminvej l, 4600 Køge.
Tlf.: 5665 3878.
Siden sidst

En god afslutning
på 2001

Onsdag den 12. december hav
de vi julestue på Møllebo i Kø
ge. Der blev serveret en jule
buffet med alt det der hører
julen til også risalamande med
mandelgave. Derefter kaffe og
te med småkager. Dan Petersen
leverede igen i år musikken, så
vi fik sunget julesange og fik
en lille svingom. Efter spis
ningen havde vi et bankospil
om de medbragte gaver. Igen
en god afslutning på året.
Kommende arrangement

Medlemsmøde i Køge
25. marts kl. 19.00

Medlemsmøde med pårørende
på Møllebo, Nørreboulevard
Copa 2/2002

101, Køge (samme sted som
Københavnsvej 3) mandag den
25. marts kl. 19.00.
Jens Per Granberg fra firma
et Eto Garments ApS kommer
til vort møde den 25. marts,
hvor de vil medbringe hele
deres kollektion af stomi-/
brok-/støttebandager. Se deres
annonce i dette blad side 7.
Firmaet Stomacare vil også
deltage i mødet og vil orientere
om den seneste udvikling in
denfor hjælpemidler til stomi
opererede, samt orientere ved
rørende bevilling ifølge servi
celovens §97.
Trine Rasmussen er invi
teret til mødet for at fortælle
om sin spørgeskemaunder
søgelse, se her i bladet side 27.

Info Cafe på Aabenraa
Sygehus
Mandag d. 6. maj
Mandag d. 5. august
Mandag d. 4. november.
Hver gang fra kl. 10.00 til
kl. 12.00. Der vil være en
stomi-rådgiver tilstede på
disse datoer.Kik forbi og
lad os tale sammen.

Pb.v., Erik
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In memoriam

I januar måned mistede vi
vores revisor Hans Jacob
Klint. Han var altid glad
og havde lyst til livet. Vo
res tanker går til de efter
ladte, især dig Ida.
Jytte Holdt
Kommende arrangement

Husk
generalforsamling
Generalforsamling
Tirsdag 19. marts kl. 19. 00
På Folkehjemmet i
Aabenraa

Dagsorden:
Se Januar/februar-bladet.
Vi får besøg af forhandler
Kirstine Hardam, som vil vise
os nyheder og besvare spørgs
mål. Kirstine er vært ved kaf
fen.
Vi håber at se rigtig mange
medlemmer.
Vel mødt!
Tilmelding ønskelig på
grund af kaffe.
AnneLise:
7452 0091
Jytte:
7450 6333.

Kære medlemmer

Vi i bestyrelsen vil gerne takke
for de pæne ord, som I har
skrevet i bladet. Det varmer at
blive a'et på kinden. Det viser
at I læser hvad vi skriver o�
møder op til vores aiTangemen
ter.
En stor ros til jer og tak for
jeres deltagelse i vores arbej
de. Det er dejligt, at så mange
møder frem.
Har I ønsker om, hvad der
mere skal ske i foreningen her
i amtet, vil vi meget gerne høre
fra jer. Ris og ros modtages
med kyshånd.
Pb.v.
lytte Holdt

grilleftermiddag i Madbyparken i
Fredericia.
Kommende arrangement

Generalforsamling
30. november

Loluilfomuuul:
BiseRasmussen
Bjolderupvej 18, 6000 Kolding
Tif.: 7552 4512
Kommende arrangement

Husk vores
forårsmøde

COPA-Vejle amt afuolder for
årsmøde 23. mans kl. 14.00.
Mødet bliver afholdt på Vejle
Sygehus i "personalekantinen"
(man kører ind af den gamle
hovedindgang� så til højre).
Læge Claus Bisgård og
s tomisygeplejerske Grethe
Hansen vil komme og besvare
spørgsmål om sromi og efter
følgende sygdomme. Har I
nogle spørgsmål. så skri\· dem
op og kom og få s,·ar. Kirstine
Hardam \·il også komme og
vise de nye ting der er kommet
frem siden sidst. Hun \·il silken
også svare på de sporgsmål. I
skulle ha' til hende. Kirstine \'il

Generalforsamlinfgen bliver !ørdag den 30. november, hvor der

også være vært ved kaffebor
det, så vi vil gerne have en
tilmelding. Vi skal have jeres
tilmelding senest mandag 18.
marts. Det kan ske til
Lotte, tlf.: 7589 3345
Else, tlf.: 7552 4512.

også vil være bankospil plus lidt
"julehygge".

Men det kommer der alt sammen meget mere om senere.
P.b.v.
Else Rasmussen

Lokalformantl:
VagnFærch
Nordgaardsvej 112 B. 7800 Skive.
Tif,: 97511686.

Medlemsmøde
fastsat til 25. maj

Kommende arrangement

COPA-Viborg amt's nye be
styrelse, som blev valgt på ge
neralforsamlingen den 24.
november 2001, har ved et mø
de konstitueret sig. På gene
ral forsamlingen blev Vagn
Færch, Skive valgt til ny for
mand. På bestyrelsesmødet
modtog Bodil Kriegbaum, Sto
holm kassererposten og Birgit
Pedersen, Thisted sekretærjob
bet.

Vigtig meddelelse
- jubilæumsfest 1. juni

På grund af uheldige omstæn
digheder er \·i des\'ærre npdt til
at flytte COPA- ejle amr's 30
år's jubilæumsfest til lørdag
den 1. juni.
Kommende arrangement

Grill-eftermiddag
31. august
Skovturen er blevet lavet om til en

Derforuden blev der vedtaget
medlemsmøde, som blev be
rammet til den 25. maj. Vi vil
bl.a. aflægge Kirstine Hardam
et besøg, alene det er en rar
oplevelse, da Kirstine altid har
gode råd, men der vil være
meget mere på programmet.
Det vil der komme mere om
skriftligt til alle medlemmer.
Husk datoen.
P.b.v.
Birgit Pedersen

Kirstin& Mardam
- når det gælder:

Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter
Vi løser hver opgave
individuelt og giver os
altid god tid, så netop
du får den løsning, der
er bedst for dig!

• Portofri levering fra dag
til dag.
• Ingen ekspeditions
omkostninger.
• 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 42 32 33
NS GRAFISKCENTRUM . HERNING
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Lokalformand:

Lokalformand:

Henning Granslev
Bavnegårdsvej 110, Kolt, 8361 Hasselager
Tlf.: 8628 1124 (bedst 14.00 - 18.00)

Torben Hansen
Prinsessevænget 18, st.th.
4100 Ringsted
Tlf.: 5761 5623
E-mail: copadk@hotmail.com

Yderligere kontaktperson:

Lis Lene Carstensen,
Hobrovej 92, 8900 Randers
Tlf.: 8642 6979

Kommende fælles arrangement
med COPA-Storstøm Nord og COPA-Lolland/Falster

Sejltur på Karrebæk Fjord
lørdag den 15. juni 2002
kl. 13. 00 fra Næstved havn

En herlig sejltur på Karrebæk
Fjord med M/S "FRIHEDEN"
med solskin om bord.
Skibet er - ud over andre
faciliteter - naturligvis også
forsynet med varme, toiletter
m.v. Turen udgår fra Næstved
havn, hvor det gode skib
"FRIHEDEN" sejler ud gen
nem kanalen, ind på det flade
vand. Vi lægger til ved Gavnø
slot for af- eller påstigning af
passagerere (skibet har plads til
120). Herefter sejler vi ud til
sejlrenden, hvor vi passerer to
sømærker; Kirken og møllen i
Karresbækminde. Efter 3
kvarters sejlads lægger vi til på
Enø, hvor vi gør et lille ophold
på en kvarter ti I at strække
benene på land. Herefter sejles
tilbage til Næstved med an
komst ca. 40 mjn. senere efter
2 1/2 times afslappet sejlads,
så der er rigelig tid til at nyde
den medbragte madpakke eller

Copa 2/2002

Siden sidst

indtage en af skibets mange
menuer.

Tilmelding

Tilmeldingen, der er bindende,
bliver efter princippet "først til
mølle" og senest den 1. juni
2002. Lokalformand Torben
Hansen kan kontaktes på tlf.
5761 5623.
Vi forestiller os, at turen skal
laves som en "tur i skoven"
med medbragt madpakke . Der
vil også være mulighed for at
købe mad om bord. Drikke
varer skal købes om bord.

Pris

Prisen bli\·er kr. 0.00 for
voksne og kr. 50.00 for bom
under 12 år.
Der vil i lobet april/maj
måned 2002 blive fremsendt en
invitation til alle med tilbud om
at deltage i dette arrangement.
P.b.v.

Torben Hansen

Begynder
vanskeligheder
med levering af
hjælpemidler i
Silkeborg kommune
Torsdag den 7. februar 2002
var der medlemsm øde i
Rosengårdcentret, Silkeborg.
37 medlemmer deltog i mødet,
der startede med et oplæg af
sygeplejerske Pia Ahrensdorf,
Silkeborg Centralsygehus - afd.
P 2, om årsager til kolo- og ile
ostomi. Pia gav også anvis
ninger
på
almindeli2:
stomipleje.
Fra Danpleje A/S i Århus,
der siden no\·ember 200 l har
\·æret le\·erandor af hjælpe
midler til Silkeborg Kommune,
deltag : geplejerske Allan
Ram og Pia Hansen. Der var
mulighed for at komme med
kritik- både positiv og negativ
- om erfaringerne med leve
ring af stomihjælpemidler.
Der blev givet udtryk for, at
der har været nogle begynder-
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vanskeligheder med at få le
veret rigtige størrelser, mæng
der og oplysninger om even
tuelle restordrer. Allan og Pia
noterede flittigt både negative
og positive oplevelser.
COPA, Pia Ahrensdorf og
Allan Ravn, Danpleje A/S,
blev enige om at mødes om et
par måneder for at følge op på
aftenens kritik - for at sikre, at
begyndervanskelighederne er
overstået.
Efter mødet har Allan Ravn,
Danpleje A/S, ringet til mig,
for at jeg kunne bringe denne
oplysning videre til COPA's
medlemmer i Silkeborg:
- "Danpleje AIS holdt
allerede næste morgen et
personalemøde for at
diskutere leverings
problemerne i Silkeborg.
Alle er indstillet på, at
det skal.fungere, og at
brugerne skal
informeres, hvis der er
problemer med at levere
de ønskede produkter, og
hvornår levering kan

forventes.
Om nødvendigt skal
kunden ringes op for at
viderebringe de
nødvendige
informationer i
tilkn\'tning til ordrens
levering . ..
Sidste punJ...-1 på medlemsmødet
i Silkeborg var præsentation af
vores nye kontaktperson i Silkeborg:
Marianne Østergaard
Fyrreskrænten 7
8600 Silkeborg
Tlf. 86 83 70 76.
Der var stor tak til Kirsten Andersen, som har \'æret kontaktperson de sidste -I år. TAK.
Nogle medlemmer efterlyste etablering af en S\'Ommeklub for stomister. Det vil
Marianne kaste sig O\'er som en
af hendes første opga\·er.
Tak til alle fremmodte - og tak
til Danpleje S. der var vært
ved kaffebord. ol og rnnd.

Kommende arrangement

Efter generalforsamlingen vil
sygeplejerskerne Lotte Jacobsen og Birthe Nissen fortælle
om arbejdet i stomiambulatoriet på Århus Amtssygehus.
Lotte og Birthe vil også besvare spørgsmål og give gode
råd om almindelig stomipleje.
Sygeplejerske Jonna Espensen
fra Dansac vil vise nye stomiposer. Dansac er desuden vært
ved kaffebord.
Tilmelding senest
den 21. marts 2002 til
Lis Lene - tlf. 8642 6979
eller
Henning - tlf. 8628 1124.

Generalforsamling
Lørdag den 23. marts 2002
fra kl. 12.30 til 16.30 er der
ordinær generalforsamling
i Langenæs
HandicapCenter, Langenæs
Alle 21, Arhus.

Vi starter med frokost - sild,
et par lune retter og ost. Når
freden således har sænket sig
over os alle, går vi over til generalforsamling med følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger
regnskab.
4. Behandling af indkomne
forslag.
a) Valg af to
5.
bestyrelsesmedlemmer;
b) Valg af
bestyrelsessuppleant;
c) Valg af revisor og
revisorsuppleant.
Eventuelt,
herunder
6.
information om
fremtidige aktiviteter.

Kommende arrangement

Virksomhedsbes øg
10. april
- avisen skal ud

Onsdag den I 0. ap1il er det muligt at komme på besøg hos
Morgenavisen JyllandsPosten,
Grøndalsvej, Viby. Vi mødes
ved receptionen kl. 19.50.

Rundvisningen er fra 20.00 til
ca. 22.30. JyllandsPosten giver
kaffe og brød, ligesom del
tagerne naturligvis får en frisk
avis med hjem. Deltageran
tallet er begrænset til 40.
Tilmelding senest
den 8. april 2002 til:
Henning - tlf. 8628 1124.

Kommende arrangement

Randersmøde 18. april

- kirurg fortæller om

arbejdet med anlæggelse
af stomi

Torsdag den 18. april afholdes
medlemsmøde kl. 19 .0021.30 på Randers Central
sygehus.
Overlæge Frank Svendsen
Jensen fra kirurgisk afdeling,
Randers Centralsygehus, for
tæller om kirurgens arbejde
med anlæggelse af stomi. Der
vil blive forklaret om forskel(COPA-Århus amt
fortsætter næste side)

INGE - LISE
SØRENSEN
SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER
STOMI · KOMPRESSIONSSTRØMPER · BRYSTPROTESER
SÅRBEHANDLING · BANDAGER · INKONTINENSPRODUKTER
Nu også specialbutik med alle former for hjælpemidler, bandager,
NYHED sygeplejeartikler,
sundt og ortopædisk fodtøj og meget mere.

Rådgivning ved special
uddannede sygeplejersker
Levering fra dag til dag
Fragtfri levering

tilpasning
e:3 iIndividuel
eget hjem
e:3 Intet ekspeditionsgebyr
e:3 Salg til private

OBS! Måltagning: Tidsbestilling anbefales
Badevej 2 • 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 00 44• Fax 49 21 02 57 • email: info@ils.dk
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lene på kolo- og ileostomi, lige
som brokproblemer vil blive
berørt.
Firmaet ETO GARMENTS
ApS, der fremstiller stomi/
brok-bandager er inviteret med
til mødet. ETO kan lave brok
bind, så det passer netop til din
brok/stomi. Mulighederne er
utallige, men kom selv for at
se nærmere på disse brokbind.
Det vil ved samme lejlighed
også være muligt at hilse på

stomisygeplejerske Helle Ras
mussen, Randers Centralsy
gehus, og forhandler C. Mærsk
Andersen, Randers. Nye stomi
poser vil blive præsenteret af
sygeplejerske Jonna Espensen,
Dansac, der ligeledes er vært
ved kaffebord, øl og vand.
Tilmelding senest
den 16. april til
Lis Lene - tlf. 8642 6979
eller
Henning - tlf. 8628 1124.

Kommende arrangement

Rådgivning Århus

Onsdagene
den 10. april,
8. maj og
12. juni
er der åbent for en personlig
snak om dine stomioplevelser
på Langenæs HandicapCenter,
Langenæs Alle 21, Århus.
Alle er velkomne.

Kommende arrangement

Sommerudflugt

Lørdag den 8. juni 2002 kører
vi til Herning og omegn, men
mere herom i næste Copa-blad.

Pb.1'.
Henning Gra11sle1'

Kommende arrangement

Bededagsferie med
Junior COPA

Er du fyldt 10 år, så er invita
tionen til dig.
Ferien holdes endnu en gang
i Søhøjlandet, Gjernbakker.
Ankomst i Søhøjlandet tors
dag den 25/4 sidst på dagen,
afrejse søndag den 28/4 kl.
12.00.
Du kan blive transporteret
fra/til Århus Hovedbanegård.
Rejser du alene fra Sjælland
med tog, er der opsamling i
Ringsted, hvor der vil være

voksne ledsagere med. Vi til
byder at forestå bestillingen af
togbilletterne.
Vi skal bo i feriehuse, og der
er bestilt sengelinned samt
håndklæder.
Badeland, ski, bowlingkug
ler, badmintonbane, bordten
nisbat, billardkø, squashbanen
venter bare på dig. Så kom og
mød dine venner fra COPA.
Dine søskende over 10 år er
også meget velkomne.

Tilmelding senest den 31.
marts.
Tilmelding sendes til CO
PA, Sekretariatet, Set. Hans
gade 26B, 4100 Ringsted. Pro
gram, praktiske oplysninger
samt girokort fremsendes først
i april.

Pris pr. person kr. 300,00

PNplantedekoration@mail.tele.dk

Har I spørgsmål til turen er I
velkomne til at kontakte:
Rolf Nielsen
på telefon 86 28 74 74
eller e-mail:

Vi glæder os meget til at se jer!!
Mange hilsner fra
Familiegruppen

PS:

Vi har ikke overhørt ønsket om
at flytte turen til et mere
centralt sted, men.... vi har
simpelthen ikke kunnet finde et
lige så velegnet sted. Derfor
opfordres alle, der måtte have
kendskab til "stedet" til næste
års tur, til at give lyd fra sig.
På forhånd tak.
Rolf Nielsen

r--------------------------------------�

Tilmeldingsblanket Junior COPA
bededagsferie 2!;. - 28. april
Navn(e): ........................................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................
Telefonnr./Mobiltelefonnr. på kontaktperson mens vi er på tur: ...................................................................................
Bemærkninger (f.eks. speciel kost, ,,putte ritualer" eller lign.): ...................................................................................

·sendes - senest 31. marts - i lukket kuvert til COPA, Set. Hansgade 26B, 4100 Ringsted eller fax 5767 3515

L--------------------------------------�
Copa 2/2002
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Hallo alle unge medlemmer af COPA

Forældregruppen vil gerne i dialog med den gruppe af unge COPA medlemmer,
som ikke rigtig "passer" ind hos hverken "Junior COPA" eller hos gruppen
af "Midt i Livet" medlemmer.
Forældregruppen savner kontakt med personer, der kender til at være ung med en
stomi, og derigennem forhåbentlig kunne høste erfaring og danne bekendtskaber til
glæde for alle parter.
Håbet er også at der kan dannes et netværk inden for de unges rækker.
Vi har en tanke om at invitere dig, din kæreste eller ægtefælle og dine børn, med på
vores familieweekend, og evt. også i andre arrangementer.
Men.... har du overhovedet lyst, og hvad er det du ellers håber, at kunne få ud af
medlemsskabet i COPA??
Vi vil være meget taknemlige, hvis du vil have ulejlighed med at udfylde nedenstående
og fremsende det til:
Rolf Nielsen
Bøgeskov Høvej 9 b, 8260 Viby J
Sende en mail også til ovenstående på:
pn-plantedekoration@mail.tele.dk
Eller "slå på tråden" til selvsamme person på: telefon 8628 7474.

Hvad siger du til

Ja tak

Jeg kunne godt tænke mig
kontakt til Forældregruppen.............................................................

Har
ingen interesse

D

D

Jeg kunne godt tænke mig
at deltage i f.eks. en familieweekend..............................................

D

D

Jeg vil gerne have
min familie med på en COPA familieweekend ................................

D

D

Jeg kunne godt tænke mig
at deltage i andre af Forældregruppens arrangementer...........

D

D

Jeg ville gerne dele mine erfaringer
med medlemmer fra Børne- og Junior COPA................................

D

D

D
D

D
D

Jeg ville gerne
at der blev lavet nogle ungdomsarrangementer...........................
Jeg vil gerne deltage i andre arrangementer i COPA regi.........

Bemærkninger/forslag: ...................................................................................................................
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UROSTOMIGRUPPEN
afholder d. 14. september 2002 atter medlemsmøde i
Odense på
Restaurant Stadion, Christmas Møllers Vej 2, kl.
12.00

,

Interesserede bedes allerede nu reservere dagen. Nærmere
01n arrangementet vil komme i Copa-bladet, når tiden
nærmer sig.
Der er planlagt indslag ved urolog og stomisygeplejerske.
Som tidligere vil der blive serveret frokost og kaffe.
Deltagerne betaler selv øl/vand samt transport

På arbejdsgruppens vegne
Jytte Wittchen
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Coloplast Informationsmøde

Colaplast holder informationsmøde med temaet "pleje af udsat hud".
Dato: 22. april 2002
Tid: Kl. 19.00 - 22.00
Sted: Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Denne aften vil stomisygeplejerske Anette Christiansen fortælle om hud
og hudproblemer. Senere på aftenen vil Susanne Andersen fra Coloplast
fortælle om de nyeste produkter, og der vil blive mulighed for at stille
spørgsmål. Der vil blive serveret kaffe/kage, og arrangementet er gratis.
Da der er begrænset antal pladser, vil det være nødvendigt at tilmelde
sig. Dette kan gøres på
tlf. 4911 2644
eller
e-mail dkake@coloplast.com

Dansac og Hollister er slået sammen

Pr. 2.januar 2002 er Dansac Danmark og Hollister Danmark slået sammen til eetfirma.
Dansac stollllprodukter

Med hens n til Dan a stomiprodukter og IoCare kominensprodukter. er Gen Mosbæk (Jylland/Bornholm),
Jonna Espensen Jylland . Carina Peder en (F
Iidssjælland) og Jeanette Nielsen (Sjælland) konsulenter.
Kunde er ice m.v. varetage af Pernille Enevoldsen på tlf. 4846 5036 eller 4846 5000.
Hollister stollllprodukter

Med hen n til Hollister storniprodukter er Annette Probst konsulent. Kundeservice m.v. varetages af
Heidi Vejlø Chri tiansen på tlf. 4846 5101 eller 4846 5 l l 0.

Er der nogen
der vil hjælpe?

Du skal hjælpe med at svare på et par spørgsmål
vedrørende patientvejledning

Jeg er en pige på 27 år, som er i gang med at uddanne mig til lægesekretær. I den forbindelse skal
jeg skrive en fagprøve, hvor jeg har valgt at forsøge at forbedre patientvejledningen til
røntgenundersøgelse af tyktarmen.
Jeg vil derfor lave en spørgeskemaundersøgelse om, hvorvidt det nuværende materiale er
godt nok. Spørgeskemaet vil naturligvis være 100% anonymt og vil bestå af nogle få spørgsmål.
Skemaet vil blive fremsendt med en frankeret svarkuvert, så der er ingen udgifter forbundet med
deltagelsen i undersøgelsen. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe mig, ved at være med i denne
undersøgelse, kan jeg kontaktes på tlf. 5666 3837. Skemaet kan fremsendes via e-mail, hvis
dette ønskes.
Svar senest 20. marts. På forhånd tak.
Trine Rasmussen
Lykkebækparken 19, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3837
e-mail: rktra@ra.dk
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At være
demensramt

- mange har tilbøjelighed til at kalde demenssygdomme

for "de pårørendes sygdom", og overser at sygdommen
også slår hårdt ind på de demensramte selv
selv langt hen i sygdomsforløbet.

NY VIDEO-FILM
Menneskelige værdier

- om frivillighed i demensomsorgen

DEMENS: Hvert år rammes 18.000 dan
skere af en demenslidelse.
Demens er en fællesbetegnelse for en
række lidelser i hjernen.
Demenssymptomer er f.eks. hukom
melsestab, sprogforstyrrelser, svigtende
koncentration, initiativløshed og apati,
tab af evnen til at tænke abstrakt og
indlære nyt, tab af orienterings- og koor
dinationsevne, tab af tidsfornemmelse, af
"takt & tone", og tab af almindelige
praktiske færdigheder i en hverdag, man
ellers altid har været fortrolig med.
Alt efter diagnosen er visse af disse
symptomer mere eller mindre udtalt i et
demensforløb, fordi de forskellige de
menslidelser indvirker på forskellige dele
af hjernen.
Demens opdeles i tre kategorier:
1)
2)

3)

Alzheimers demens (50-60%)
Vaskulær demens (der fortrins
vis skyldes forsnævring af
blodårerne i hjernen eller
hjerneblødninger)
Demens ved andre sygdomme
(blodprop i hjernen,
forkalkning, epilepsi, m.m.).

Omkring 100.000 mennesker i Danmark
har symptomer på demens, og halvdelen
heraf er demente i svær grad.
En demenssygdom kan starte i en ret
ung alder. Man bliver ikke nødvendigvis
dement, fordi man bliver gammel nok.
Men bl.a. den høje levealder gør alligevel,
at antallet med demens er stigende.
Forekomsten af demens hos de 60-70 årige
er kun et par %, mens den stiger helt op til
ombing 30-40% hos de 90-årige.
Det er vigtigt at skelne mellem almin
delig aldring og den kroniske sygdom, en
demenslidelse er. Symptomer på demens
kan forveksles med symptomer ved de
pressioner, social isolation, fejlmedici
nering, væskemangel, lidelser i skjoldCopa 2/2002

"Selvom det er sorgfuldt, når en af ens nærmeste dør, er det
en helt anden sorg, når den man holder af ganske vist går
levende rundt, men alligevel "forsvinder" for en. Det giver en
anden slags sorg og krise som både er langvarig og uafsluttet".
bruskkirtlen, blodmangel, sukker
syge, m.m. Derfor er det væsent
ligt at være meget opmærksom på,
om det er det ene eller andet, man
diagnostiserer for.
DE FRIVILLIGE: Mange men
nesker, der egentlig har lysten til
at arbejde frivilligt med et eller
andet, tror ofte at der skal nogle
helt særlige forusætninger til.
F.eks. at være uddannet
i et eller andet sundheds
fagligt. Det behøver
man selvfølgelig ikke.
Den vigtigste ting er nok
egentlig lysten og dermed
ens overskud.
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Menneskelige værdier

- en dokumentarfilm om
frivillighed i demensomsorgen

VHS 44 minutter + pjece 32 sider.
Produceret af VENUS Film
for Socialministeriet.
Pris: 199,- kr (til private)
Manus og instruktion: Stine Korst
Videoen bestilles gennem
boghandlerne eller gennem
internet på www.bogguide.dk
En varm film om samspillet mellem
den frivillige og den offentlige
verden i forhold til demensramte og
deres pårørende. Hvordan man kan
supplere hinanden.
Filmen sætter focus på de frivilliges
drivkraft og ressourrcer. Instruktøren
Stine Korst håber med filmen at give
flere mennesker lyst til at være med i
det frivilige sociale arbejde.

Demenskoordinator:

Ellen Dalgaard Jensen
Valby Tingsted 7

2500 Valby
Tlf. 4666 6666

Ældremobiliseringen
Nyropsgade 26, mezz
1602 Kbh. V
Tlf. 3397 2600
www.aeldremobiliseringen.dk

Alzheimerforeningens
Landskontor
Sankt Lukas Vej 6
2 900 Hellerup
Tlf. 3940 0488
www.alzheimer.dk
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behov for Information
om demens.
Formidlingscenter Nord
Slotsgade 5
9000 Aalborg
Tlf. 981 32211
www.fcnord.dk

Ældre Sagen
Vester Farimagsgade 15
1606 Kbh. V
Tlf. 3396 8686
www.aeldresagen.dk
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Gaver og arv
(bogført 1/6 2001 - 31/1 2002)

COPA
Set. Hansgade 268, 4100 Ringsted
eller

Henning Madsen . . ........... ..................... ...........................
50,00 kr
Anonym .................. ... ....................................................... 400,00 kr
100,00 kr
Harriet Jensen .................................................................
300,00 kr
Ole Th. Nielsen . .... ........................................................
Arnold Petersen..... ....................................................
100,00 kr
O.C.A. Lorentzen
.......................................................
100,00 kr
Boet efter Grethe Sørensen ...................... ...................... 83.032,39 kr
200,00 kr
Emma Jensen............ .....................................................
100,00 kr
Kaj Robert V. Hansen.......................................................
500,00 kr
Vagn Victor Hansen ............... .........................................
120,00 kr
Kjestine Rasmussen (frimærker)......................................
10,00 kr
Hans Jørgen Nielsen........................................................
100,00 kr
Esther Hansen
.........................................................
Grete Jensen
100,00 kr
.......... ......................... ................
Lise S.-P. Brandt
200,00 kr
...................................................
Grete Midjord
..... ............ ... ...........................
50,00 kr
Else ullan...
................ ........ ... ...................
100,00 kr
100,00 kr
Jens Peter Nielsen.. .....................................................
400,00 kr
Børnenes Kontor, Århus.... .............................. ...............
100,00 kr
Ida Vestergaard Klattrup.. ................................................
Ann-Lise Hagelbjerg....
...............................................
100,00 kr
..............................................
100,00 kr
arie Hansen......
100,00 kr
Ejnar Kanstrup ................. ..............................................
100,00 kr
Lisbeth Thomsen.... .......................................................
Charles Bensimon... .....................................................
50,00 kr
100,00 kr
Leif Grosen Hansen ........................................................
50,00 kr
Olaf Petersen....... .......................................................
50,00 kr
Martin Riis Mølby...................... ................. ..... .. .. ......... .
50,00 kr
Leif Kristensen ................... ..................... ................... .....
50,00 kr
Ellen Hansen ..... ............................. ........................... ......
50,00 kr
Paula Andresen................................................................
100,00 kr
Inge Gjesing............ ........................................................
50,00 kr
Ingrid Andersen................................................................
50,00 kr
Kristian Sørensen ............................................................
50,00 kr
Erik Malmose............ ......................................................
100,00 kr
Helge Rothe Nielsen .............................. ........................
50,00 kr
Jimmy lllum Hansen. ............................. .........................
200,00 kr
Lilli Pedersen
.. ............... ................ ...............
Lillian Jensen...
.......................... ...................... .
40,00 kr
100,00 kr
Børge Sørensen.. ...... . ............................................. ... .
50,00 kr
Hans Chr. Thomsen .... ...... ............................ ... .. ...... ..
50,00 kr
Lisbe Andersen........ . .................................... ... ... . .....
50,00 kr
ary S ødt................... . ............ ........ .... .............. ........
100,00 kr
Ebba Hincheli... ... ...................................... ...... ...............
100,00 kr
Lucie Schou...... ...................................... .......................
Paul athiasen......................................... ......................
100,00 kr
100,00 kr
Kay Didri sen ............................................ .....................
Anne Lise Kjær... .............................................................
50,00 kr
200,00 kr
Olav Paaske... ..... ........................... ........ .........................
100,00 kr
Poul Grene.. ....................................................................
100,00 kr
Gerhardt Nielsen .............................................................
50,00 kr
Kaj W Stausholm.... .................................. ....................
100,00 kr
Erik Langdahl He3nsen......................................................
50,00 kr
Jytte Christensen. . . .......................................................
50,00 kr
Leif Petersen .... .. ............................ ...............................
100,00 kr
Hanne Stahr. .. . ..................... .. ...... ..................... ............
100,00 kr
Johs. Thomsen ................................................................
Enid Carstensen ..............................................................
100,00 kr
Pia Groth
50,00 kr
......................................................
50,00 kr
Judith Nielsen....
...................................................
Annelise Jørgensen .........................................................
100,00 kr
Gudny Sørensen
300,00 kr
.. .. ...............................................
50,00 kr
Jytte Irene Mortensen ......................................................
50,00 kr
O.C.A. Lorenntzen ...........................................................
Gerda Petersen
100,00 kr
....................................................
Ole Houge
200,00 kr
......................................................
Poul Vejgaard
100,00 kr
. ................................... ....................
100,00 kr
Edel Valborg Jensen .......... ........... ..................................

�------------------J

COPA takker på det hjerteligste.

Ja jeg vil gerne være
COPA-støttemed I em
for kun 100,- kr pr. år.
Send venligst et girokort.
NAVN.................................................................

ADRESSE ...........................................................

POSTNR.............................................................

BY........................................................................ .
Sæt eet kryds

D

Jeg vil gerne modtage Copa-bladet

D

Jeg vil ikke modtage Copa-bladet

Andre bemærkninger

Sendes i lukket kuvert til

fax 5767 3515

Copa 2/2002
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Mødekalender
DATO/TID
20-03 kl. 19.00

23-03 kl. 12.30-16.30

23-03 kl. 1-1.CJO

25-03 kl. 19.00

06-0-+kl. 1-1.00

05-0-+kl. 11.00

06-04 kJ. I J 00- I -

STED / MØDEBESKRIVELSE / ARRANGØR
Restaurant Stadion.
Christmæ. \!oliers Vej 2. Odense V.
Generalfor,amling.

Lan�enæs HandicapCenter, Århus.
Generalforsam Iing.
\'ejle igehus. Personalekantinen.
Forar,mode.
\J llebo. Koge.
\ ledlemsmøde.

Hu,et. Has erisgade, Aalborg.
Fredag,mode.

:. J:, ILlilc,po,ten.

Århus amt

Vejle amt

Nordjyllands amt

L:m;: enæ, Handi apCenter. Århus.
Ka = • in:;
I0-04kl. 19.5•-.::.::.::

Fyns amt

Københavns amt

, lo aler i ,\;æstved.
medlem�mode.

marts -

DATO/TID

medio

maj 2002

STED / MØDEBESKRIVELSE / ARRANGØR

10-04kl. l 7.00-19.00 Sygehuset Øresund, Helsingør.
Rådgivning og åbent hus.

Roskilde amt

Præ,te\'ænget 20, Ballerup.
\lodeshow.

medio

Storstrøm Nord

Århus amt

17-04 kl. 19.00

Frederiksborg amt

Omsorgscentet, Ribelandevej, Tønder
Medlemsmøde.
Sønde1jyllands amt

18-04 kl. 19.00-21.30 Randers Centralsygehus, Randers.
Rådgivning.

03-05kl. 14.00

04-05 kl. 12.45

Huset, Hasserisgade, Aalborg.
Fredagsmøde.

Nordjyllands amt

Kahlers Keramik, Næstved.
Besøg.

Storstrøm Nord

04-05 kl. 14.00-17.00 Præstevænget 20, Ballerup.
Bankospil.

Københavns amt

08-05kl. 16.00-19.00 Langenæs HandicapCenter, Århus.
Rådgivning.
08-05 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund, Helsingør.
Rådgivning og åbent hus.

15-05kl. I 1.45

.4.rhus a1111

Århus amt

Århus amt

Frederiksborg amt

Busstoppestedet ved Dragør Skole.
Frokost restaurant Beghuset
samt besøg på Dragør Museum .
København /Frederiksberg

Indlæg
til Copa-bladet
E-mail

Du er velkommen til a ende
meddelelser til Copa-bladet på
e-mail.
Adressen er: blader@ opa.dk
Sender du foto via mail. skal
det være selv tændige filer - helst
tif. Og det skal være i en hoj
opløsning. Foto at ind i
worddokumenter kan ikke bruges.

Almindelig brev

Du kan også - og meget gerne sende foto og papirtekst/diskette
med almindelig gammeldags post
(foto og disketter bliver
returneret).
Redaktør Ole Vestergaard
Kongevejen 29, Vesterø, 9940 Læsø
eller
COPA-sekretariatet
Set. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted
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LOKALFORENINGER / GRUPPER
København / Frederiksberg
Peter Sørensen,
Århus Plads 6, 2.th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 38 91 48
Københavns amt
Marianne Hemmingsen
Grønnevej 253, 1-3
2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58

Bornholms amt
Inge Skovgaard Petersen
Pæretræsdalen 21
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 65 30
Frederiksborg amt
Gisela Schjøtt
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 44 34

Fyns amt

Lars E. Nielsen
Nyborgvej 16
5550 Langeskov
Tlf.: 65 38 11 22
Mobiltlf.: 21 60 73 72

Storstrøm Nord
Merete Møller *)
Ærtebjergvej 28
Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf. og fax: 56 50 80 42

Ribe amt
Anders Lund
Holmevej 6
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 45 13 22
Ringkøbing amt
Knud Fauerby
Østertorp 19. Gjellerup
7400 Herning
Tlf.: 97 11 80 16

Roskilde amt
Erik Kristjansen
Jasmin\'ej l
4600 Køge
Tlf.: 56 65 38 78

De anførte træffetider er kun vejledende
Vestsjællands amt
Torben Hansen *)
Prinsessevænger I 8, st.th.
-.J.100 Ringsted
Tlf. - 61 56 23
Århus amt
Henning Granslev*)
Ba,·negårds,ej 110. Kolt
361 Hasselager
Tlf.: 6 2 li 2-+ (bedst 14.00-18.00)
Forældregruppen
Rolf :'\ielsen
Bogesko,· Høvej 9 B
260 \ iby J
Tlf. 6 28 74 74 / Fax: 86 28 78 31
Ungdomsgruppen
Dorthe Nielsen
Gåskærgade 29, 2.th.
6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 64 60

Sønderjyllands amt

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

Crohngruppen

Øst: Merete Møller

Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42

