God og dårlig hjælp fra leverandørerne
Punkt 2. Når en kunde bestilte poser hos den "gamle" leve
randør, fik de beskeden. "Du er ikke mere kunde hos os"
Punkt 3. Når man så klagede til sagsbehandleren var be
skeden: "Efterhånden som borgerne klager til vores kontor,
får de besked om den nye leverandør".
Punkt 4. Du bør ikke bestille til mere end en måneds
forbrug. Det er dyrt, hvis der er for mange ubrugte poser
på din bopæl. Læs mellem linierne - sæt du dør, inden
poserne er brugt.
Det er en helt uhørt dårlig behandling af borgerne. Stomifor
eningen COPA fik kendskab til sagen, da en ung kvinde skrev
om sagen på vores hjemmeside. Problemet er nu løst.

LEDER
Henning Granslev,
landsformand

N

år dette blad er i medlemmernes
postkasse, har der været afholdt COPA
sommerferie i Hotel ToRVEhallerne i Vejle.
Ganske kort kan det siges, at opholdet var
fint. Deltagerne var tilfredse med både
hotel, udflugter og vejret. Mere om dette i næste blad.

I

sidste blad skrev jeg, at COPA vil støtte stomiforeningen i
Odessa i Ukraine økonomisk med 5000 kr. Beløbet vil blive
overrakt af vores meget gode kontaktperson Oksana Møller.
Her i sommer er Oksana på ferie i sit hjemland og besøger
hospitalet og stomiforeningen i Odessa, hvor beløbet bliver
overrakt ved en lille reception.
Senere, når Oksana er hjemme i Århus, vil der blive pak
ket mange kasser med stomiposer m.m. Det er hjælpemidler,
der er givet af forhandlere, producenter, stomiambulatorier
og den islandske stomiforening. Jeg vil gerne understrege, at
hovedparten (ca. 90%) af stomihjælpemidlerne, der sendes til
Ukraine, kommer fra denne kreds. Kun ca. 10% er fra privat
personer.
Denne oplysning er skrevet, for at sagsbehandlerne på
bevillingskontorerne ikke får den opfattelse, at borgerne blot
køber lidt ekstra poser for at videregive disse til Ukraine.
Når privatpersoner giver stomihjælpemidler til Ukraine, er det
poser, som man ikke mere kan bruge.
Det har aldrig været meningen med vores projekt i Ukraine,
at stomiopererede blot skulle købe ekstra hjælpemidler for at
støtte den gode sag i Ukraine.

V

edrørende brugerinddragelse i forbindelse med udbud af
hjælpemidler, havde DSI arrangeret et temamøde
den 22. maj om dette problem.
Fonnålet med mødet var at drøfte udviklingen i forhold til
udbud af hjælpemidler samt, DSI og medlemsorganisationer
nes håndtering af brugerinddragelse i forbindelse med kom
munernes udarbejde! e afkra pecifikationer.
I Serv icelo ens 112, stk. 2 fremgår det, at repræsentanter
for brugerne skal inddrages ed udarbejdelse af kravspecifika
tioner i forbindelse med kommunernes indgåelse af leveran
døraftaler.
På mødet var der mange eksempler på en manglende og/el
ler dårlig brugerinddragelse i forbindelse med indgåelse af
leverandøraftaler.
Her er nogle hovedpunkter fra mødets diskussioner.
• Kommunernes forpligtelser til at inddrage repræsentanter
for brugerne er ikke opfyldt ved alene at sende det færdige
udbudsmateriale i høring i handicaprådene.
• Handicaprådene skal under alle omstændigheder høres,
hvorfor DSI under alle omstændigheder skal orientere vore
repræsentanter om, hvilke synspunkter, de bør varetage
- herunder tjekke, at inddragelse af relevante handicaporga
nisationer har fundet eller finder sted.
• De relevante medlemsorganisationer skal inddrages i
forbindelse med de specifikke kravspecifikationer. Med
lemsorganisationerne er ikke repræsenteret i alle kommuner,
hvorfor det må afklares, om det er medlemsorganisationerne
centralt, der skal inddrages.
• DSI kontakter alle medlemsorganisationer for at afklare,
hvorledes de ønsker sig inddraget ved udbud, og hvorvidt de
har opstillet krav, der kan henvises til.

S

tomiforeningen COPA er selvfølgelig glad for at kunne
hjælpe ligestillede i et land med meget dårlige vilkår
for stomiopererede. Men vi kan selvsagt ikke hjælpe alle de
mange tusinde personer med stomi i Ukraine. Vores projekt er
at hjælpe i et begrænset område, nærmere betegnet et bestemt
hospital i Odessa, hvor stomiforeningen har et lille kontor. Det
er desværre de hårde kendsgerninger. De personer, vi hjælper,
kan få et nogenlunde normalt liv. Dog kan de ikke selv vælge
pose og plade, men må tage til takke med det der sendes fra
COPA.
Det er mit store ønske, at det om nogle få år vil være muligt
for alle stomiopererede i Ukraine, at det offentlige betaler for
deres hjælpemidler, således alle stilles lige, og det ikke kun er
en heldig udvalgt gruppe personer.

J

eg har fuld forståelse for, at kommunerne skal være økono
misk bevisdte og prøve at få gode indkøbsaftaler. Det er
overhovedet ikke forkert at gøre dette. Vi læser jo også selv i
de mange tilbudsaviser, hvor vi kan spare lidt og gøre nogle
gode indkøb. Men alt har sin pris.
Hvis kommunerne tror, at de kan blive ved med at spare
penge på nye indkøbsaftaler, kan de godt tro om igen. Prisen
er hos nogle leverandører helt i bund. Og hvor lang tid vil den
være der? På et tidspunkt skal der vel tjenes penge, og så er
lavprisfesten forbi.

I

vores lille dejlige land får vi poser, plader m.m. betalt af
den offentlige kasse. Men vi har dog også problemer at
kæmpe for. Mange kommuner er ikke gode til at informere
borgerne om deres nye indkøbsaftaler med leverandører af
stomihjælpemidler.
Det værste eksempel på dårlig service vedr. dette er Vejen
Kommune.
Punkt 1. De informerede overhovedet ikke borgerne om
den nye aftale.
Copa 4/2007
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• Sekretariatsleder: Britta Mogensen.
Sekretariatet
Set.Hansgade 26 B, 4100 Ringsted
Tlf.: 5767 3525 Fax:: 5767 3515
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
10.00 - 14.00; onsdag: 16.00 - 18.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.
Hjemmeside: www.copa.dk
e-mail: sekretariatet@copa.dk
• Landsformand:
Henning Granslev
Bavnegårdsvej 110, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 7021 3525 (KUN hverdage:
bedst 14.00-18.00) • Fax: 7021 3515
e-mail: h.granslev@mail.tele.dk
• Vicelandsformand:
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 5650 8042
• Lokalformænd og -grupper:
Se bagsiden.
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med brevpost til sekretariatet eller mail til
bladet@copa.dk. Andet materiale mod
tages også - efter afale. Materialefrist
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udgivelsen. Annoncemateriale til næste
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• Indstik:
Med forbehold. Nærmere oplysninger om tids
frister mv.: Redaktøren og COPAs sekretariat.
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Foreningens formål:

Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir
opererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af
stomi/reservoir.
Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, COPA.
Copa-blad 4/2007 Guli/august). [Fra første 'Co-Pa' i 1962: nr. 197].
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COPA-kontingent

Almindelige medlemmer: 225,-kr. I år
Pensionist og støttemedlemmer: 125,- kr. / år

Tilbud om rådgivning: Se under lokalforeningerne.

Rådgivning
Alle kan anmode om rådgivning - og
det er gratis. Dette kan gøres ved at
ringe til sekretariatet på
tlf. 5767 3525 eller til en lokalfor
mand. Telefonnumrene på lokal
formændene findes på bagsiden af
dette blad.
Der tilbydes rådgivning til alle
- uanset om man er medlem af
COPA eller ej.
Rådgivningen udføres udelukken
de i henhold til patientens ønsker,
og den kan foretages i hjemmet, på
sygehuset eller telefonisk.
Foreningens rådgivere er alle
stomi- eller reservoiropererede, og
de har et afklaret forhold til deres
situation om at leve med stomi/res
ervoir. De har været på kurser i bl.a.

samtaleteknik, psykologi og anatomi.
Rådgiverne har naturligvis tavshed
spligt.
Rådgivningen vedrører kun det
at leve med stomi/reservoir samt
råd og vejledning af ikke-lægelig
karakter. Ved specifikke spørgsmål
om stomipleje og medicinske forhold
bør man i stedet henvende sig til
sin stomisygeplejerske eller stomi
ambulatorium.
Sekretariatet eller lokalformanden
vil finde den rådgiver, der skønnes
bedst egnet med hensyn til stomi/
reservoir, alder og køn.
Det er ganske uforpligtende at
ringe til sekretariatet eller en lokal
formand, idet Stomiforeningen COPA
er til for dig og din familie/pårørende.

Liste over stomiambulatorier findes i Copa-blade med ulige numre.
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I de gode tider havde alle forhand
lerne af stomihjælpemidler en god
service til brugerne. I dag føler
mange stomiopererede nærmest, at
det er et postordrefirma. Man bliver
aldrig en kendt kunde. Hvert 3. år
kan det være en ny leverandør, man
skal bestille sine hjælpemidler hos.
Det vil sige,at man aldrig mere
bliver en kendt person hos leveran
døren.
Og det er det helt store problem
for mange stomiopererede. Man or
ker eller gider simpelt ikke fortælle
sin livshistorie om problemer med
poser og plader til alle og enhver.
Det kan næsten sammenlignes
med at skulle skifte læge hvert 3.
år. For mange er forholdet mellem
den stomiopererede og forhandle
ren nærmest som mellem læge og
patient.

A

lle disse linier er ikke ligefrem
underholdende og særlig posi
tiv læsning. Men det er de proble
mer,COPA får fortalt på medlems
møder og mange gange pr. telefon.

A

Muskler både på armene og i hovedet

- den nye lokalformand i Arhus

mangler hverken gåpåmod eller ideer

I

PÅ BESØG HOS LOKALFORMANDEN
Copa-bladet indleder her en artikelserie,
hvor vi besøger COPA-lokalformænd.
Vi starter i det midtjyske, COPA-Arhus lokalformand Richard Jeppesen.
Han bor i Allingåbro.

Ca. 20 km udenfor Randers - i øverste vestlige hjørne
af Djursland - ligger Allingåbro. En by som så mange
andre - med hovedgade, bager,slagter, Aldi og en
Dagli'Brugs, m.m.
Her har Richard Jeppesen sammen med sin kone
Christina og to børn fundet deres plet på danmarkskor
tet. Dette blads udsendte har fået lov at komme forbi.
Han finder Byparken 14; der bliver hurtigt lukket op. I
døråbningen står en flot velbygget, ung muskuløs mand
- Richard - til højre for døren ligger en stor bunke
"kampklare/belægningsklare" belægningssten. Indenfor
er der hyggeligt dækket op til to personer med kaffe og
kage. To piger forsvinder ind på deres værelser - og
Richard byder smilende og venligt velkommen.

lt er dog ikke galt. Rigtig
mange stomiopererede får god
service og den rigtige hjælp fra
leverandørerne. Og de bestilte varer
kommer til tiden. På kommunekon
torerne findes der også søde, ven
lige og forstående sagsbehandlere.
Det er som med alt andet, biler,
tv pc, hushandler m.m. Man hører
ofte kun om de dårlige sager.
Så tak til alle gode og forstå
ende personer,der arbejder med
disse sager. Og til de andre - tag
jer nu sammen - lyt til og hjælp de
personer der har problemer ved køb
af deres stomihjælpemidler. Vi er
altså ikke alle standardmennesker,
der kan puttes i en kasse og bruge et
ens produkt.

Hvorfor har du/I valgt
at bo i Allingåbro?
- "Det beror på tilfældighe
der hvor man ender", siger
Richard til den nysgerrige
udsendte bladmand.
-" Christina,min kone,er
opvokset i Randers, og jeg er
opvokset på landet lidt læn
gere ude på Djursland. Min
kone ville gerne fortsætte
med at bo i byen, og jeg ville
gerne fortsætte
med at bo på lan
det. Så Allingåbro
var et kompromis.
Hertil kommer at
vi begge straks
faldt for huset,da
vi så det første
gang".
Ricard fortsæt
ter med at fortælle,
at de alle fire er
meget glade for at
bo i Byparken.
Vi har gode
naboer i et tæt
fællesskab og vi
har ikke mere end
1 /2 times kørsel til
alt - svømmehal,

N

u har jeg ikke lyst til at skrive
mere negativt,selv om det
øsregner og blæser udenfor. Hold
ud. Problemer er til for at løse. Se
lyst på tilværelsen,så går det hele
lettere,og der er sikkert andre,der
har det værre end dig. Når solen
igen skinner så nyd sommeren
og varmen. Og tænk på, at vi da
heldigvis og trods alt lever og bor
rimeligt godt i Danmark.
•
Hilsen og forsat god sommer.
Copa 4/2007
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Richard Jeppesen.

bibliotek,by, natur - ja alt.
Naturog fritidsinteresser?
- "Jeg har dyrket karate,
men det har ligget stille
nogle år. Selvom det er en
"kampsport" - og man kan
læse,at kampsport ikke kan
dyrkes med stomi - så har jeg
om natten ligget og udtænkt
en beskyttelsesdragt. Min
stomisygeplejerske siger,at
hun sagtens kan udtænke en
bandage, så jeg kan stille op
i karate til verdensmesterska
berne. Jeg er temmelig sikker
på, at jeg - på et tidspunkt
- vil genoptage min gamle
sport.
Naturen - ja den har vi
næsten lige ude foran døren".

Har du problemer
med din stomi?
- "Nej,jeg har ikke proble
mer med selve stomien,men
jeg har døjet - og døjer sta-

dig - med følgevirkninger af
morbus Crohn - såsom f.eks.
gigt". Richard fik anlagt
stomi (ileostomi) for små
3 år siden i forlængelse af
morbus Crohn. Det er disse
følgeproblemer til Crohn, der
har gjort, at Richard i starten
af 2007 lod sig overtale af
sin læge til at gå på pension.
Richard Jeppesen og hans Jam ile har ikke langt til naturen. Feks. som her - en idyl ved Randers fjord.

Hvordan har det
været, ikke at skulle
gå på arbejde?
- "Havde du spurgt mig for 3
år siden, om jeg ville holde
op med at arbejde, havde jeg
sagt nej. Det ville være helt
utænkeligt".
Richard er uddannet
tømrer, byggeteknikker og
kloakmester. Da han var på
arbejdsmarkedet gav han sig
100%.
-"Man brænder krudt af,
familien står som tabere",
siger Ricard. -"Mit nye liv
har gjort, at jeg er kommet
tættere på familien. Jeg har
aldrig været med til 'barnets
første skoledag' - det skal
jeg prøve nu, og jeg glæder
mig. Min svigerinde har for
talt mig, at 'family' står for
'fader, 'mother' og 'I love
you '. Sådan skal det være".
- "Men jeg er nødt til at
have noget at rive i. Derfor
er den bunke belægningssten,
du ser ved hoveddøren, mit
sommerprojekt. Tidligere
ville sådan en stak sten være
lagt på en lørdag formiddag.
Nu må jeg gå til og fra, som
det kan lade sig gøre".

Hvad fik dig til at melde
dig ind i COPA?
- "Jeg har været medlem af
COPA i ca. 2 år. Jeg søgte
et netværk. Når man får
en stomi, kan man føle sig
alene i verden. Selv om man
har en familie der støtter og
hjælper, er der noget man
ikke kan snakke med dem
om. Man kan snakke om
praktiske problemer med de

fantastiske stomisygeplejer
sker vi har på ambulatori-

erne, men der er stadig noget
der mangler et sted. Det at

leve med en stomi - der er
det godt at have et netværk af

(fortsætter næste side)

Cohesive SLIMS

Eakin Cohesive SLIMS ringen giver
total hudbeskyttelse rundt om sto
mien. Forhindrer lækage og deraf
følgende hudirritation. Kan anven
des til alle slags stornier.
Cohesive SLIMS giver øget tryg
hed, sikkerhed og mobilitet.

®

Ønsker du mere information eller gratis prøver
kontakt os venligst på tlf. 49 26 13 99.
Produkterne forhandles gennem din sædvanlige
leverandør.

Focuscare Denmark ApS

Hospitals- og sygeplejeartikler
Badevej 2
3000 Helsingør

Focuscare

Tlf. 49 26 13 99. Fax: 49 21 02 57 · Email: info@focuscare.dk · www.focuscare.dk
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ligesindede. Måske især som
mand. Kvinder har nemmere
ved at snakke med hinanden
om al ting. Mænd taler ikke
direkte til hinanden om små
(eller store) problemer. På
COPA-møder snakker mænd
sammen om fodbold, biler og
andet almindeligt. Når man
har stomi, er man nemlig
ikke syg. Pludselig kan der
i samtalen falde en sidebe
mærkning om et stomipro
blem; en anden tager denne
tråd op, og kommer med
et godt råd. Så snakker vi
videre om biler. Som stornist
"hønser man" i starten over,
hvorfor man har fået stomi
- hvorfor netop mig; i et
COPA-netværk finder man
hurtigt ud af, at man sagtens
kan leve med det her".
Hvad fik dig til at gå ind
i bestyrelsesarbejde
COPA-Arhus?
- "Jeg fik en telefonopring
ning fra lokalformand Lis
Lene; hun opfordrede mig til
at stille op. Jeg var i - og er

stadig med i - Crohngruppen.
Jeg svarede hende i spøg, at
skulle jeg med i COPA-År
hus skulle det være som for
mand! Fra mit arbejde som
håndværker, har jeg været
vant til at lede og fordele ar
bejdet. Hun tog mig på ordet,
og mente, at det måske heller
ikke var usandsynligt, at jeg
kunne blive lokalformand".

lige kontorer og i
almindelighed.
Stomister har det
med at forsvinde
blandt rullestole,
sukkersygepatienter
og kræftpatienter. Vi
kommer nemt "i
bunden af dagsorde
nen" - og alt bliver
som det er.
Vi er nødt til at have
rundsave på albuerne.
Gå til 'bordet' og
flytte rundt på
ting".

Hvad er dine
forhåbninger
som ny lokalformand?
- "Jeg vil gerne tilbyde alle
vores medlemmer tryghed.
Det der allerede er arrange
ret, skal der ikke ændres ved.
F.eks. har jeg desværre ikke
endnu været med til vores
svømmeaftner, men syntes
at de er et fantastisk godt
tilbud.
Jeg har forhåbninger om
at komme med nye og andre
input - nå andre grupper.
Løbende prøve nye ting".
Richard fortsætter: - "Vi skal
også blive mere synlige som
forening både på de offent-

(Du kan læse mere om
Richard Jeppesen på
side 24, hvor han
præsenterer sig selv)

COPA-Århus har fået en lokalformand, der både er rar, ung,
har ideer og gåpåmod. Held og lykke i det midtjyske COPA
land. På vej ud får Copa-bladets udsendte lov at se haven, som
Richard godt og grundigt har fornyet. Smukke belægningssten
og smukke blomster. Nej blomsterne er ikke hans afdeling,
får jeg at vide. Her er Christina boss. På Byparken 14 er der
samarbejde og sammenhold.
De to piger kommer ud fra deres værelser - nu kan det være
nok med det besøg. De tager deres far i hånden.
Undertegnede siger farvel - og tak fordi jeg måtte kigge
forbi.
o.v.

Christina og Richards smukke have. Christina er boss m.h.t. beplanmingen - Richard er boss 111.h.1. belægningen.
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Richards sommerprojekt.
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-"Motivation betyder meget for at komme i gang med en
jobsøgning, og den motivation kommer, når man arbejder i
Jobværkstedet. Den enkelte bruger får en klar profil af, hvad
han/hun er god til både fagligt og menneskeligt. Med den
viden kan jobsøgningen målrettes langt mere end hidtil, og
personen har en realistisk opfattelse af jobmuligheder.
Jobværkstedet bringer jobsøger og arbejdsgiver tættere på
hinanden, og det er jo netop formålet med www.ijobnu.dk ",
slutter Stig Langvad.

Fleksjobbere og førtidspensionister
skal motiveres til at søge job

Nyt interaktivt jobsøgningsværktøj skal hjælpe og
motivere flere ledige f/eksjobbere og førtidspensio
nister til at søge job. Beskæftigelsesminister Claus
Hjort Frederiksen roser initiativet, fordi det synliggør
f/eksjobbernes og førtidspensionisternes
kompetencer, frem for deres handicap.

Der er behov for en indsats for at hjælpe og motivere flere
ledige fleksjobbere og førtidspensionister til at søge tilbage
på arbejdsmarkedet. Ofte er de usikre på, hvilke job de kan
varetage og savner erfaring med at sælge sig selv over for en
arbejdsgiver - offentlig eller privat.
Derfor får ledige fleksjobbere og førtidspensionister nu et
værktøj, som afdækker deres jobpotentiale, målretter deres
søgning og letter arbejdsgivernes overblik over deres kvalifi
kationer. Det skal sikre, at deres vej tilbage til arbejdsmarke
det bliver mere målrettet.
Målet er, at ledige fleksjobbere og førtidspensionister, som
kan selv, skal have mulighed for at gøre en aktiv indsats for
selv at finde et job, så de ikke kun er afhængige af offentlige
eller private jobkonsulenter.
-"På dagens jobmarked er det afgørende for samfundet og
for arbejdsmarkedet at udnytte den reserve på mange tusinde
kvalificerede mennesker med handicap. Både virksomhederne
og den enkelte skal fokusere på personens kvalifikationer,
ikke på handicappet", siger Stig Langvad, DSI og fortsætter:

I Jobværkstedet arbejder fleksjobbere og førtidspensionister
målrettet med deres CV og ansøgninger, samtidig med at de
bliver bevidste om deres egne personlige og faglige kompe
tencer og ønsker. Det er et arbejdsredskab, som mennesker
med handicap og andre grupper kan have gavn af, fordi de
bliver motiveret og ansporet til selv at gøre en indsats.
Jobsøgeren kommer gennem tre trin: Forberedelse, Plan
lægning og Jobsøgning. Hvert trin indeholder spørgsmål,
øvelser mm., som hjælper jobsøgeren til at afklare sine kom
petencer og senere skrive en relevant og klar jobansøgning og
CV og til at forberede sig til jobsamtalen.
Jobværkstedet giver også tips og gode råd, som er med til at
guide og motivere ansøgeren.
Jobværkstedet ligger på portalen www.ijobnu.dk, hvor der
også findes jobbank, jobannoncer og råd og vejledning om
støtte- og tilskudsordninger.

Find den løsning som fungerer
bedst netop for dig
Er du tilfreds med din bandage? Så tilfreds, at du kan gøre, hvad du vil i din fritid?
Ingen stornier er ens, og det er ofte detaljerne, der gør forskellen. I vores testprogram
ConTribute får du en enestående mulighed for at prøve dig frem og måske finde den
løsning, der fungerer optimalt for dig.
Vi tror, at vi kan matche dine krav, eftersom ConvaTec er globalt førende inden for stomi
pleje og en af de største leverandører af produkter til sårbehandling. Test os! ConTribute
er et gennemarbejdet testprogram med personlig vejledning lige fra starten. Sammen
finder vi den løsning, du skal prøve, og derefter sender vi prøvepakken hjem til dig.

ConvaTec er globalt førende inden for stomipleje og
en af de største leverandører af produkter til sårbehand
ling. Vores løsninger har bidraget til at forbedre livskvali
teten for millioner af mennesker jorden rundt. Gennem
løbende videreudvikling af vores produkter åbner vi nye
veje til frihed, øget selvbevidsthed og nyt håb i livet.

Tilmeld dig på vores hjemmeside www.convatec.dk/contact, så ringer vi til dig.

Du kan også tilmelde dig ved at ringe direkte til kundeservice på tlf.nr.: 45 87 60 11 eller
frikaldsnummer 80 30 60 11. Vi håber, at vi får mulighed for at gøre dig rigtig glad.
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De Samvirkende lnvalideorganisationer
Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934
DSI er en interessepolitisk organisation, der
arbejder med handicappolitiske emner inden
for alle aspekter af samfundslivet. DSI
rådgiver ikke den enkelte handicappede; det
gør vore medlemsorganisationer. De 32
organisationer i DSI repræsenterer alle slags
handicap og har tilsammen over 330.000
medlemmer.
På landsplan søger DSI at få indflydelse ved
henvendelser til Folketing, regering og
ministerier. DSI er repræsenteret i en række
råd, nævn og udvalg, blandt andet forskellige
klageråd og ankenævn. Ministerierne
anvender DSI som høringspart, når det
gælder lovgivning, der berører mennesker
med handicap.

· Bevægelseshandicap:
• Dansk Fibromyalgi-Forening
• bansk Handicap Forbund
• Dansk Parkinsonforening
• Gigtforeningen
• Landsforeningen af
Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
• Muskelsvindfonden
• Osteoporoseforeningen
• Scleroseforeningen
• Spastikerforeningen
Kommunikationshandicap:
• Dansk Blindesamfund
• Dansk Landsforening for
Laryngectomerede (strubeløse)
• Danske Døves Landsforbund
• Foreningen af Danske DøvBlinde
• Foreningen for Stammere i DK
• HjerneSagen
• Hjerneskadeforeningen
• Høreforeningen
• Ordblindeforeningen

Organisationsopbygning

Mentale handicap/udviklingshæmmede mv.:
• ADHD-foreningen (tidl. DAMP)
• Dansk Epilepsiforening
• Landsforeningen Autisme
• Landsforeningen LEV
• Landsforeningen SIND

32 medlems
organisationer
Repræsentantskab
15 afdelings
repræsentanter

Varigt medicinsk behandlede
I andre handicapgrupper:
• Astma-Allergi Forbundet
• Danmarks Bløderforening
• Danmarks Psoriasis Forening
• Diabetesforeningen
• Landsf. til bekæmpelse af Cystisk Fibrose
• Lungeforeningen Boserup Minde
• Nyreforeningen
• Stomiforeningen COPA
• DSI-Ungdom

Forretningsudvalg
Formand
N - æ- t
s f ormand
/ �_ _ _ _ -�

�

DSI

Medlemsorganisationer

På lokalt plan udpeger DSI's afdelinger
repræsentanter til en række lokale råd, nævn
og udvalg. I alt mere end et par tusinde
tillidsposter landet over. Disse talsmænd
kommer fra medlemsorganisationerne og er
som regel selv handicappede eller pårørende.

--�
Fagudvalg

LA�

8;,ekt!,

I

Sekretariat

'DSI' ændrer navn fra l/1 2008 til 'Danske Handicaporganisationer'.
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ConTribute

- et enestående testprogram for dig med stomi

Find den løsning
som fungerer
bedst netop for dig

..----

----------------

Ja, jeg vil gerne være med i
testprogrammet ConTribute

-,

Navn: _ _ _ ____ _

J
1

Adresse: ______ _________________
_
____ _
Postnr./by: -------------- ------------------------------Telefon:___ _ _
E-mail: __

_
_

Stomitype:_ _ _ ___

Nuværende bandageløsning:
D 1-dels bandage D 2-dels bandage

Klip kuponen ud og læg den i en kuvert. Send den til:
ConvaTec, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby
Informationen, du giver, vil blive behandlet fortroligt og kun være tilgængelig for det rette
personale hos ConvaTec eller anden part, som er ansat af ConvaTec (disse kan være
geografisk placeret i et andet land). ConvaTec vil bruge dine informationer til at kunne
sende dig skræddersyet materiale, personligt rettede tilbud samt interessante tjenester. Du
har ret til at få adgang til at kontroll re. hvilke o lysninger ConvaTec har samlet ind og lag
e
p
ret om dig. Du kan til hver en tid melde dig ud af databasen. ConvaTec vil aldrig videresæl
ge eller videregive dine oplysninger til tredje part. Hvis du har spørgsmål, må du gerne
m
..:n : :s : t �nr �5�7 : �e : p : :ai � c:v:c�an:a:b:s :
l
�
E
__ ...

Er du tilfreds med din bandage? Så tilfreds, at du kan
slappe af og have det sjovt, når du er ude med venner og
bekendte? Ingen stornier er ens, og det er ofte detaljerne,
der gør forskellen. I vores testprogram ConTribute får du en
enestående mulighed for at prøve dig frem og måske
finde den løsning, der fungerer optimalt for dig.
Vi tror, at vi kan matche dine krav, eftersom ConvaTec er
globalt førende inden for stomipleje og en af de største leve
randører af produkter til sårbehandling. Test os! ConTribute er
et gennemarbejdet testprogram med personlig vejledning
lige fra starten. Sammen finder vi den løsning, du skal prøve,
og derefter sender vi prøvepakken hjem til dig.
Udfyld kuponen og send den i en kuvert, så ringer vi dig op.
Du kan også tilmelde dig på vores hjemmeside
www.convatec.dk/contact eller ringe direkte til kundeservice
på tlf.nr.: 45 87 60 11 eller frikaldsnummer 80 30 60 11.
Vi håber, at vi får mulighed for at gøre dig rigtig glad.

ConvaTec er globalt førende inden for stomipleje og en af de største

leverandører af produkter til sårbehandling. Vores løsninger har bidraget til
at forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker jorden rundt. Gennem
løbende videreudvikling af vores produkter åbner vi nye veje til frihed, øget
selvbevidsthed og nyt håb i livet.

Midt i Livet weekend den 31. august - 2. september

På Best Western Hotel Jens Baggesen, Korsør

I

Igen i år holdes arrangementet på:
Best Western Hotel Jens Baggesen
Batterivej 3 - 5
4220 Korsør
Telefon 58 35 10 00
www.hotel-iens-ba,:,:esen.dk
Hotellet ligger tæt på lystbådehavnen og
ed den gamle bydel. Der er indkvarte
ring fra kl. 14.00.

Her er et fint COPA weekend til
bud til den stomi- eller reservoir
opererede med ledsager.
Tilbudet er fortrinsvis for de
35-60 årige. Der er plads til mænd
og koner, personer der trænger til
at slappe lidt af, til nyopererede, gamle
garvede med stomi/reservoir, nye og
gamle medlemmer.
Der er også plads til kørestolsbru
gere. Man skal dog selv sørge for en
medhjælper.

Læs mere om arrangementet i
Copa-blad 3/2007.

..................................................................................................................................
:

Tilmelding

Midt i Livet, den 31.august - 2. september 2007. Best Western Hotel Jens Baggesen, Korsør

: Navn/navne................................................................................................................................................................
: Adresse......................................................................................................................................................................

j Postnummer.............................By..................................................................Tlf. nr...................................................
j COPA medlemsnummer/numre.......................................................................... Antal personer................................

.
: Ønsker at dele værelse med...............................................................................
.
Dvegetar D glutenfri
Deltager i busturen til Møn: D Ja
: Kost: Ddiabetes

Enkeltværelse
Dobbeltværelse
D Nej

D
D

Sendes - hurtigst muligt - på fax. 57 67 35 15 eller i lukket kuvert til:
COPA, Set. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted. Der må gerne sendes en kopi.
De heldige deltagere vil få besked i sidste halvdel af juli måned.
OBS: Send ingen penge nu, da der udsendes girokort efterfølgende.

Invitation til alle stomiopererede
Coloplast Danmark arrangerer
Temadag med fokus på "Pleje af udsat hud"

tll l l1

den 19. september 2007 fra kl. 12.30 - 17.00 på adressen:
Kulturhuset, Dortheavej 61, 2400 København NV

Der er åbent hus i tidsrummet kl. 12.30 -17.00, hvor vi udstiller de nyeste stomihjælpemidler fra Coloplast.
Her kan du få en personlig vejledning om de nye hjælpemidler.
• Kl. 14.00-15.00 vil salgskonsulenUsygeplejerske Helene Mortensen fra Coloplast fortælle om
de nyeste produkter, hvor der også vil blive mulighed for at stille spørgsmål.
• Kl. 15.00 - 16.00 vil stomisygeplejerske Ulla Ostenfeld, Bispebjerg Hospital, fortælle om hud
og hudpleje samt give råd og vejledning om, hvordan man kan forebygge de mest almindelige
hudproblemer, der kan opstå i forbindelse med en stomi.
Arrangementet er gratis, og der vil blive serveret kaffe og kage.
Arrangementet er for alle stomiopererede. På grund af begrænset antal pladser, vil det være nødvendigt at
tilmelde sig. Dette kan gøres til COPA Lokalformand Peter Sørensen, Kbh. / Frb. på tlf. 3538 9148.

Copa 4/2007
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Corsinel
kompressionstrusse
til dig, der har brok
- mange har brug for ekstra støtte ...

Generne ved et brok varierer fra at opleve
tyngdefornemmelse til smerter og forringet
kropsharmoni. Corsinel kompressionstrusse
er lavet af et blødt, komfortabelt materiale,
der giver optimal støtte. Du kan altså bevæge
dig langt friere ...
Derfor kan vi roligt sige: Jo, du kan!

00 Jo, du kan!

Optimal kompression
Corsinel består af 50% elastan og 50% polyamid,

som gør kompressionen mere
fleksibel end traditionelle brok
bandager. Den øverste del
støtter om brokket. Den
nederste del er lavet af et
blødt materiale, som gør
trussen let at tage af og på.
Fleksibiliteten gør, at trussen er
behagelig at have på hele dagen.

Et bredt sortiment til mænd og
kvinder
Corsinel kompressionstrusse sortimentet består af

mange varianter, der tilgodeser forskellige behov hos
både mænd og kvinder med brok.
Det er vigtigt at prøve de
forskellige modeller, så du
kan vælge den model, der
passer dig bedst.
Prøvningen foretages nemt
af fagpersonale f.eks. din
stomisygeplejerske. Du er også meget
velkommen til at kontakte Coloplast Danmark
A/S på telefon 4911 1213. Vi formidler gerne
kontakt til prøvetagning.

w Coloplast

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
DK-2990 Nivå
www.coloplast.dk

NYT FRA
LOKALFORENINGERNE
C

Kommende arrangement

afemøde 8. oktober

Vi starter op efter sommerperioden - mandag den 8/10
med et cafemøde, hvor stomisygeplejerske Ulla Ostenfeld
fra Bispebjerg Hospital kommer på besøg; nærmere omkring
tilmelding annonceres i næste nummer af Copa-bladet.
Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer,
vi glæder os til at se jer alle igen.
P.b.v. Peter Sørensen

fotos og
minder fra
COPA
møder, siden
1990 og
frem til i
dag; det var
dejligLab
genopfriske
de mange
hyggelige
stunder vi
har haft i
godt selskab.
Foreningen
gav kaffe og
ostemad samt lidt koldt at drikke, så der var lidt at forfriske sig
med både under billedeshowet og bagefter, hvor hyggesnakken
gik.

S

Lørdag den 29. september \ il ,·i afl1olde bankospillet som I
ble\ snydt for i foråret.
Der ,·il som de andre år ,ære flotte og gode præmier.
Så mød op og tag gerne familie og venner med. Vi har altid
en hyggelig og dejlig eftermiddag.
Dato: Lørdag den 29. september.
Tid:
Kl. 13.00
Sted:
Ældresagen. Præstevænget 20, Ballerup
Tilmelding senest den 23. september:
Carina: ti f. -J.-J.91 6 I 99
Ulla : tlf. 3678 6056.
Vi glæder os meget til at se jer.

Siden sidst

Kommende arrangement

kovtur

G

Skovturen den 16/6 omtales i næste nummer af Copa-bladet.

Sidst på året satser vi på et "Good old days show" med
buffet i Herstedøster Forsamlingshus(Albertslund). Vi ken
der endnu ikke datoen, men mere i næste nr. eller måske til
bankospillet.
Vi håber I har haft og fortsat vil have en dejlig solrig og
varm sommer.
P.b.v. Marianne

INVITATION

Coloplast Danmark inviterer til temadag
19. september: "Pleje af udsat hud".
Se side 10
Copa 4/2007

ood old days show
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Siden sidst

dflugt til Skåne lørdag den 12. maj

V i havde rekord i medlemstilslutning til vores bustur til
Skåne. Det var dejligt at gense de "gamle" medlemmer, der
altid deltager, når vi har medlemsarrangementer, men denne
gang var der også en del nye. Velkommen til dem. Håber de
har fået lyst til at komme til nogle af vore andre arrangemen
ter også. Vejret var med os, skønt det ikke var sommervarmt.
Den nye "middelalderby" Jakriborg var ganske interessant.
Her var man kun en times kørsel med tog fra København.
Efter dette korte ophold kørte vi videre til Lund. Vi havde en
meget engageret og kompetent dansktalende guide til at vise
os rundt i domkirken. Hun var både historiker og forfatter
med speciale i netop Domkirken i Lund, så hun var en meget
vidende og medrivende person. Domkirkens historie er utrolig
interessant. Bagefter spiste vi frokost på "Kulturen". Det er
verdens næstældste frilandsmuseum, men mindre end vores
i Brede. Vores guide her fortalte på et meget tydeligt svensk
mange anekdoter om de forskellige huse og livet der.
Turen fortsatte i bus til en gammel dansk kongelig privile
geret kro, hvor vi fik kage og eftermiddagskaffe. Klokken var
efterhånden blevet mange, og turen gik nu mod Helsingborg
og færgerne, for igen at vende hjemad.

Jakriborg.

Kommende arrangement

V

i ses næste gang
22. september

Nu er det tid til at nyde
sommeren, så næste
medlemsarrangement bliver
lørdag den 22. september
kl. 14.00 i

Kedelhuset i Hillerød.
Nærmere om arrangemen
tet bringes i septembernum
meret af bladet.
Alle medlemmer ønskes en
rigtig god sommer.
P.b.v.

Gisela Schjøtt
13
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P

tænkt
som en
mulighed for
at strække
ben og ind
tage en lille
forfriskning,
men det viste
sig hurtigt at
kirken var
mere m
teressant end
som så.
Ved kirkens indgang blev man mødt af orgelspil af den sted
lige organist, hvilket gav kirkerummet et højtideligt præg.
Kirken, der er Sjællands eneste rundkirke, blev færdigbygget
i 1170 af Sune Ebbesen, der var en af Hvideslægtens rigeste
mænd. Oprindelig var der otte rundkirker på Sjælland, men
kun Bjemede Rundkirke eksisterer den dag i dag. Kirkens
mure er visse steder over 1,5 meter tykke. Selve kirkens over
bygning bæres af fire store granitsøjler, det tager meget udsyn
fra kirkegængerne inde i kirkerummet. Over selve kirkerum
met er en Oversal, som man får adgang til gennem en meget
smal mørk trappe, der er udført i den tykke kirkemur. Fra
Oversalen er der god udsigt til det omkringliggende landskab.
Efter et alt for langt ophold til diverse gøremål ilede vi vi
dere til vort næste stop, nemlig Mullerup Havn ved Storebælt.
På havneområdet ligger en meget smuk kro, nemlig Skipper-

Siden sidst

er Herlufsen på besøg

Den 17. april 2007 var der annonceret medlemsmøde i
Sagahuset med stomisygeplejerske Per Herlufsen fra Hvid
ovre Hospital.
20 fremmødte medlemmer fik nogle dejlige timer sammen
med Per, der fortalte levende om de forskellige former for
brok, der stort set næsten altid opstod hos en stomiopereret, og
de muligheder der var for operation.
Derudover fortalte han om en undersøgelse af hudproble
mer hos stomiopererede, der var lavet i det tidligere Roskilde
amt. Hudproblemer i forbindelse med en stomi viser sig at
være mere udbredt, end man umiddelbart tror, og at der er
mange forskellige former.

G

od nyhed

Ved mødet var også vores to lokale stomisygeplejer
sker, der kunne fortælle, at man nu igen har fået egne lokaler,
og er flyttet op på afdelingen igen. Der er åbent onsdage i
ulige uger, men stomisygeplejerskerne kan selvfølgelig også
kontaktes udenfor de_nævnte onsdage.
COPA Bornholm skal hermed opfordre medlemmerne til at�
bruge ambulatoriet med de ting der må opstå.
P.b.v. Inge Skovgaard'P

Siden sidst
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ommertur 10. juni til
Birkegårdens Haver ved Ruds Vedby

I strålende solskin var der busopsamling i Roskilde, Greve og
Køge. Ad landevej 150 gik turen til vores første stop, nemlig
Bjernede Rundkirke mellem Sorø og Ringsted. Opholdet var
Copa 4/2007
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kroen,der er nyopført efter en brand i 1996. Kroens ydre er
genskabt i den oprindelige romantiske stil med bindingsværk.
Fra kroen er der fri udsigt over havneområdet til øen Mus
holm,halvøen Reersø og Storebæltsbroen. Efter en tiltrængt
frokost kørte vi videre til vores primære rejsemål, Birkegår
dens Haver.
Birkegården var tilbage i 1970 et mindre husmandssted,
da den nuværende familie overtog den. Da man i 1996 fik
anlagt en sø ud for stuehuset,viste det sig at være startskudet
til anlæggelse af haverne. Således forefindes i dag en dansk/
engelsk have med et væld af blomster, en japansk inspireret
have med søer, meditationshave, vandrehave m.v. Herudover
ses klosterhave,kunstnerhave med mange spændende sten og
træfigurer. Derudover er der legeplads, butik,cafe m.v.
Vi sluttede dagen med kaffe og Birkegårdens berømte
lagkage inden vi godt trætte efter dagens mange indtryk begav
os hjemad.
P.b.v. Jette Frederiksen

F

Coloplast
fejrer 50 års
jubilæum

Coloplast blev grundlagt
i 1957 og har dermed 50 års
fødselsdag i år.
Dette er blandt andet
blevet markeret ved,
at alle afdelinger har
fået mulighed for at
møde
"Slut
bruge
ren" af deres
produkter. Fra
COPA er vi mange
der har deltaget i
forskellige former for
foredrag og arrange
menter hos Coloplast
landet over.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at gæste Coloplast i
Humlebæk ikke færre end 3 gange.
Her har jeg haft mulighed for at fottælle lidt om mig selv,
om li et som stornist samt en del om COPA og COPAs
historie.
Det har været en fantastisk oplevelse,jeg har aldrig
før prøvet at skulle holde et "foredrag",så det var med
bævende hjerte og sommerfugle i maven,at jeg den første
gang kørte mod Humlebæk.
Men det gik godt,og jeg må sige, at jeg er blevet
fantastisk flot modtaget hver gang.
Det store spændende punkt var,om man kunne fange
publikum, det lykkedes. Så var næste spørgsmål,om der
var nogen der ville stille spørgsmål,jo tak det var der!
Stor tak til Coloplast for at få lov at besøge jer på denne
måde, det har været meget spændende.
Tove Christiansen

Kommende arrangement

oredrag med Karl Hult

I samarbejde med Colitis Crohn foreningen har vi arran
geret et spændende foredrag: Rask, men med stomi - hvad så?
Hvornår:
Tirsdag d. 4 september kl. 19.00 - 22.00
Hvor:
Lægecentret, Frydenhøj Alle 73.
v. Hundige Station.
Der går bus og tog til stationen. Herfra følges de opsatte skilte
til lægecentret.
Karl har haft Colitis Ulcerosa og fik stomi for 3 år siden.
Han vil bl.a. fortælle og vise billeder om: Hvordan fungerer
dagligdagen? Hvordan er det at rejse i USA - Indien?
Hvordan planlægges den næste rejse til Kina?
Der vil blive serveret øl og vand i løbet af aftenen og alle
vil få rig lejlighed til at stille spørgsmål.
P.b.v. Jette Frederiksen
Kommende arrangement
""'"
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oskilde Kloster, Roskilde Museum
og Vagabonden

ørdag d. 15 september kl. 09.30 mødes vi på parkeringsplad
sen ved indgangen til Roskilde Kloster, Sankt Peters Stræde 8,
Roskilde (parkering på klostergrundenf
Def gamle Dominikanerkloster ruminer i dag en riddersal,
kirke og saloner med mange spændende møbler og111alerier.
Vi skal høre om Dominikanermunkene og om "Livet på et
Adeligt jomfrukloster i gamle dage''. Varighed I fime og 5
min. • Efter klosterbesøget går vi over til Roskilde Museum
Sankt Ols Gade 15. hvor vi skal se byens udvikling fra
år 990 til 1970. På udstillingen kan vi bl.a. se Uroksen fra
Himmelev, et væld af gamle oltidsfund fra Middelalderen,
Lejre-fundet, Roskilde billeder, Gustav Wied, sølv,glas,
porcelæn, legetøjssamling, hedebobroderier, industrihisto
rier m.v. • Fra museet vandrer vi via Torvemarkedet ned ad
Algade til "Vagabonden". hvor vi skal slutte med frokost.
Egenbetaling: 125,-/200,-kr. for medl. og ikke medl.
Tilmelding på ti/: 4673 0587 senest 9. septe111be1:
Turen arrangeres i samarbejde med CCF Roskilde.
P.b.1•. Johnny
(COPA-Roskilde.fi)l'{scetter næste side)
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COPA-Roskilde fortsat:
Kommende arrangementer

F

oredrag om osteoporose
Fra Osteoporoseforeningen i Roskilde har vi fået invita
tion til 2foredragsaftener i henholdsvis Roskilde og i Ølby.
Vi er blevet inviteret , fordi mange stomiopererede er blevet
behandlet med prednisolon under deres sygdom, og man ved,
at prednisolon kan være en af mange årsager til osteoporo
sens opståen.
Foredragsholder ved begge foredrag er overlæge Henrik
Anker Sørensen.
Emnet vil være: Rygsammenfald.
Det koster kr. 25,-at deltage og Osteoporoseforeningen
beder alle tilmelde sig i forvejen til formand i Roskilde lokal
forening: Monique Madsen på tlf.: 264 5 8334.
Foredrag i Roskilde:
Tirsdag d. 25/9 kl. 1 7. 00- 19.00
på Roskilde Bibliotek, Dr.Margrethes Vej, Roskilde.
Foredrag i Ølby:
Tirsdag d.23/!0kl. 17.00-19.00
på Ølby Bibliotek, Ølbycentret.
P.b.v. Jette Frederiksen

Regnskabet blev godkendt. Der var ingen forslag.
Valg til bestyrelse:
Torben Hansen og Bente Hansen ønskede ikke genvalg.
Grethe Krog blev ny formand.
Der blev valgt 2nye bestyrelsesmedlemmer.
Under eventuelt: Snakken gik fint omkring rådgivning og
muntre oplevelser.
Da mødet var forbi takkede vi alle Torben for en stor indsats
som formand gennem mange år.
Bestyrelsen blev konstitueret den 31-05- 07.

Bestyrelsen COPA Vestsjælland
Grethe Krog
formand

Arly Christiansen
næstformand genvalgt
Hans Aage Krog
kasserer
Lene Christiansen
sekretær genvalgt
Vinni Tersløse-Jensen
bestyrelsesmedlem

d· . Vestsjællafld

I

'.
1-,_�r
·r

Eddy Tersløse-Jensen
suppleant

Lokalformand:

Grethe Krog
Syvendeskovvej33
Undløse
4340 Tølløse
Tlf.: 5918 9693

Carl Dammann
revisor genvalgt

U

�om e de arrangement

dflugt 8. september

Hu k.::udflugten den .september til Frederiksborg slot
ved Hillerod. m d pi ning på restaurant Leonora derefter
guidet rur på slottet
Senesre ri/111e/di11g den 1-1. juli:
ene Christiansen tlf. 5926 4288 eller til formanden.
Skriftlig invitation er udsendt.
Turen er med bus, egenbetaling I 00kr.gæster 250kr.
P.b.v. Grethe Krog

N

Siden sidst

y lokalformand i COPA-Vestsjælland
Formanden bød velkommen til15medlemmer.
Formandens beretning: D@t erfoctsat svært med tilslutning
til vore arrangementer, men vi.Jik lavet en god udflugt, og en
hyggelig julefrokost.
Vi skal sørgefor handicapegnede lokaler og_ egnede
udflugtsmål (handicaptoiletter og ramper) når,,vi arrangerer
noget, så alle kan deltage.
Torben Hansen - nuforhenværende lokalformand i COPA-Vestsjælland
-.fiktakfor en stor indsats gennem mange å,:

Siden sidst

E

n dejlig dag

Fredag d. 1.6.2007 havde vi arrangeret en udflugt. Inte
ressen hos medlemmerne var desværre lille, men vi gennem
førte turen alligevel, og det fortrød vi ikke.
Det var flot vejr, solen skinnede og det var lunt. Peter Han Copa 4/2007
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sens Gamle Have er absolut et besøg værd. Man får brugt alle
sine sanser. Flotte blomster, fantastiske anlæg og en vidunder
lig fred kun brudt af fuglenes sang og frøernes kvækken. Mæt
te af indtryk blev den medbragte mad nydt i træernes skygge.
Så gik turen til Sukkermuseet i Nakskov, hvor vi fik forevist
2 småfilm om sukkerroer, og derefter blev vi guidet rundt
på museet. Spørgelysten var stor, for der var mange ting, der
vakte minder frem hos os alle.
Da vi havde drukket vores kaffe, sagde vi farvel til hinan
den. Det havde været en dejlig dag.

S

Storstrøm Nord

1 ,,...,

Lokalformand:
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 5650 8042
E-mail: eterem@privat.dk

Kommende arrangement

ommerfest i Guldborg

Siden sidst

Sommerfesten afholdes d. 18 august kl. 13.00 og lige
som sidste år på Guldborgvej 276, Guldborg. Menuen er som
sædvanlig en hemmelighed, men vi kan dog løfte sløret lidt,
der bliver lavet "Elmers sild". Foreningen sørger for mad og
kaffe/te samt kage. Drikkevarer medbringer man selv, og som
noget nyt også glas, kopper, bestik og tallerkener ( af hensyn
til opvasken). Egenbetaling er 30 kr.
Tilmelding senest d 10. august:
Marianne tlf. 5487 3100 eller Lizzi tlf. 5477 1608.
Vi glæder os til at se Jer, og håber på godt vejr .

A

N

Så lykkedes det omsider!
Med sparsomme tilmeldinger i hus kørte vi mod Andelslands
byen Nyvang om morgenen d. 2. juni.
En lejet minibus og to privatbiler udgjorde den lille ka
ravane. Først en dejlig køretur via Stege, Lund, Karise og
Næstved for at samle op og derpå sight-seeing på landevejen
mod Holbæk. Undervejs var der mulighed for at fugte tørstige
ganer og lidt hyggesnak, inden vi indtog landsbyen. Første
punkt på dagsordenen var en tur med hestevogn. Dette var
især populært hos de to deltagende børn, der sad i første parket
ved siden af kusken. Hyggelige klip-klap lyde ledsagede os,
og da turen var slut, blev der klappet heste i stor stil.
Efter køreturen fandt selskabet en lun plet i det fri og spiste
medbragt/indkøbt frokost. Det kan oplyses, at priserne på
stedet er yderst rimelige - 30 kroner for 3 pæne stykker smør
rebrød. Så var der samlet kræfter til at besøge brugs, mejeri,
kirke, husmandssted og ikke mindst slagteren, hvor der blev
købt ølpølser og andet godt. I smedien fik børnene hjælp til at
smede kroge til ophængning af skoletasker. Det blev gjort med
stor koncentration og_kraftudfoldelse. Frederik var lige så sort
som smeden sel� da det hele var overstået. Amalie klarede
øvelsen uden større tilsmudsning.
Så var det-bleveLtid til at nyde kaffen og de medbragte
kager, mens de trætte_ben-fik- hvilet ud.

Kommende arrangement

ftentur til det nye kloster i Maribo

Vi er ikke nemme at slå ud af kurs, så vi vover pelsen
igen. Vi har dette fantastiske tilbud til Jer: En aftentur til det
nye kloster i Maribo. De sidste brikker er ikke helt på plads,
men nu er I varskoet. Se nærmere i næste blad.

O

yvang var målet

Kommende arrangement

verlæge holder foredrag om brok

Lørdag d 13. oktober 2007 har vi inviteret overlæge
Niels Qvist fra Odense Universitetshospital til at komme og
holde foredrag og vise film om forskellige former for brok,
årsagen til brok og eventuel løsning af problemet.
Det foregår i Frisegade, Nykøbing F. kl. 13.30. Der bydes
på kaffe/te og kage, og der vil være mulighed for at købe øl og
vand.
P.b.v., Lizzi Christiansen
Mød nu op.

(COPA-Sforsfrøm Nordfor/sæl/er næste side)

Er det dig eller din stomi, der former din hverdag?
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag d. 18. september 2007.
Stedet er Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby.
Der vil være en stomisygeplejerske, der vil fortælle om hudproblemer hos stomiopererede med baggrund i en
stor undersøgelse, der bl.a. har fundet sted i Danmark.
Derudover, under overskriften "Intuition - vejen til større selvindsigt" vil Jeanne Fairy, intuitiv coach, give dig
et indledende kendskab til din intuition, og hvordan den virker i praksis. Ting går ikke altid som forventet, som
metider må vi sadle om og sætte nye mål. Her kommer intuitionen dig til gode - hvis du tør stole på den. Hun
vil udfordre dig til at se dig selv i øjnene og få det maksimale ud af de muligheder der ligger for dig - privat som
erhvervsmæssigt.
Der vil være demonstration af den nye modellerbare hudplade fra ConvaTec, samt mulighed for en personlig
vejledning af en konsulent.
Se mere i næste nummer af COPA-bladet eller på ConvaTecs hjemmeside www.'convatec.dk
Tilmelding: convatec.danmark@bms.com eller per telefon: 4587 6011.
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Deltagerprisen var oplyst til kr. 50.- pr. person, men lokal
foreningen havde spenderbukserne på, så arrangementet var
gratis, til glæde for de deltagere, der altid trofast møder op. En
dejlig dag var ved at være slut og det sidste punkt var "afleve
ring" af deltagerne på de respektive opsamlingssteder, så alle
kom godt hjem.
Tak for herligt humør hos alle deltagerne.
Husk: Høstfest på "Skovfogedstedet" lørdag d. 22. september
kl. 13.00. Deltagerpris: kr. 150.- Børn halv pris. Tilmelding:
senest d. 1. september på henholdsvis 5538 5836 eller 5650
8042. Det er i god tid, men så er I advaret. Vi vil så vidt mu
ligt prøve at arrangere samkørsel, hvis der er brug for det. Det
skal I huske, når I melder Jer ti I. Læg mærke til at der ikke
står: hvis I melder Jer til. Man skal jo være optimist.
Med ønsket om en rigtig god sommer!
P.b.v. Merete Møller

U

B

Kommende arrangement

J

Kommende arrangement

ulekomsammen

Julekomsammen den 7. december. Mere herom i næste
nummer.
P.b.v. Poul Erik Andersen

Er det dig eller din stomi,
der former din hverdag?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved onsdag d. 24. oktober 2007
Der vil være en stomisygeplejerske,
der vil fortælle om hudproblemer hos
stomiopererede med baggrund i en stor
undersøgelse, der bl.a. har fundet sted
i Danmark.
Derudover, under overskriften
"Intuition - vejen til større selvindsigt"
vil Jeanne Fairy, intuitiv coach, give dig
et indledende kendskab til din intuition,
og hvordan den virker i praksis. Ting går
ikke altid som forventet, sommetider må vi sadle
om og sætte nye mål. Her kommer intuitionen dig
til gode - hvis du tør stole på den. Hun vil udfordre
dig til at se dig selv i øjnene og få det maksimale
ud af de muligheder der ligger for dig - privat som
erhvervsmæssigt.
Der vil være demonstration af den nye modeller
bare hudplade fra ConvaTec, samt mulighed for en
personlig vejledning af en konsulent.
Se mere i næste nummer af COPA-bladet eller
på ConvaTecs hjemmeside www.convatec.dk
Tilmelding: convatec.danmark@bms.com eller
per telefon: 4587 6011.

Kommende arrangement

dflugt 11. august

Sommerudflugt til Fåborg og
Lyø den 11. august
Den 11. august er der sommerudflugt til Fåborg
og Lyø. Vi starter på _Fåborg museum,
hvor vi skal se bilieder malet af vore kendte
Lyø idyl.
malere,og derefter skal vi-en nir til Lyø
i det sydfynske øhav.
_Lyø er et fantastisk spændende øsamfund, og Lyø by er
med sine smalle gyder og gamle huse,mange fra
l 700-tallet, et af de mest spændende landsbymiljøerj Dan
mark.
Programmet ser således ud:
Mødes vi ved parkeringspladsen ved Lyø
Kl. 09.30
færgen på Fåborg havn.
Rundvisning med guide på Fåborg museum.
Kl. 10.00
Afgang med Lyøfærgen.
Kl. 12.00
Ankomst til Lyø hvor vi bliver afhentet på
Kl. 12.40
havnen med hestevogn, derefter
er der frokost, senere er der rundtur
på øen hvor vi kan nyde den flotte natur.
Afgang fra Lyø.
Kl. 17.00
Ankomst til Fåborg havn.
Kl. 17.40
Betaling: Egenbetaling 150 kr. for medlemmer,
og 300 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest den 31 juli:
Poul E. Andersen, tlf 6615 8512 eller mobil 3011 4296.
Copa 4/2007

owling

Bowling 27. september.
sæt allerede nu X i kalenderen ved den 27. september.
Mere herom i næste nummer

Kommende arrangement

T

ag med til Den Gamle By i Århus

Lørdag den 11. august arrangerer COPA-Vej le en tur til
Den Gamle By, som er et levende billede af livet, som det var
i de gamle danske byer. Mød fortidens mennesker. Se deres
stuer og køkkener, nyd duften i deres haver. Smag, lugt og
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prøv historien. V i kører med bus fra Thykjær og starter fra:
Kolding Banegård
kl. 08.00
Fredericia Banegård kl. 08.30
Vejle ved Banegården kl. 09.00
Hedensted (Statoil)
kl. 09.15
Horsens Banegård
kl. 09.30.
Der vil, efter opsamling i Horsens, blive serveret kaffe/te,
rundstykker samt en lille en til halsen.
Der vil være frokost iDen Gamle By, drikkevarer kan
købes.
Denne herlighed koster:
Medlemmer
200,- kr.
Ikke medl.
300,- kr.
Børn u/12 år
100,- kr.
Gerne hurtig tilmelding og ikke senere end 5. august:
Else Rasmussen, tlf.: 7552 4512
eller
Hanne Westergaard, tlf.: 7564 1086.
Vi glæder os til at være sammen iDen Gamle By.
P.b.v. Hanne Westergaard

Siden sidst

U

dflugt til Dansac

En tidlig morgenstund, vejret var perfekt, bussen sam
lede op tre steder i Sønderjylland - 48 medlemmer på tur fra
Sønderjylland.
Første stop var rastepladsen ved Middelfart, rundstykker
blev fortæret og en lille en til halsen blev serveret til at køre
videre på.
Dansac på Sjælland nåede vi til kvart i elleve. Her blev vi
modtaget af Ole og Carina samt personalet på fabrikken. Der
var rundvisning på fabrikken og medlemmerne fik indblik i
hvordan poser og plader bliver lavet.
Efter turen på fabrikken gik vi tilbage til mødelokalet, hvor
Ole fortalte om genopbygningen afDansac gennem årene og
hvordan posernes udvikling er blevet til.

STØTCOPA

Send stemplede frimærker til:
Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, 1. tv.
5000 Odense C

(COPA-Sønderjyllandfonsæller næste side)

Kirudan
www.kirudan.dk

Kirudan A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
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Herefter fik vi et lækkert stort ta' selv bord med mange ret
ter. Det var virkelig lækkert.
Tilbage til mødelokalet, hvor kaffen blev serveret og to
store jordbærtærter. Alle blev rigtig godt mætte. Carina for
talte om poser/plader og diverse tihg, der kan bruges til huden.
Dagen var slut og vi fik medbragt sandwich til aftensmaden på
hjemturen.
Turen gik videre til Fredensborg Slot og til Orkidehuset
- efter en times pause gik turen hjemad igen.
Vi spiste sandwich da vi kom over Storebæltsbroen og
derefter gik turen tilbage til Sønderjylland.
Jeg håber alle har haft en god tur, selvom dagen startede
tidligt og de sidste først var hjemme kl. halv ti - rigtig godt
trætte.
Tusind tak til Dansac for en dejlig dag. Tak til Carina og
Ole samt personalet på Dansac.
Held og lykke til Ole, når han går på pension.

F

Siden sidst

G

Mange mødte op og deltog i COPA- Ribes ordinære
generalforsamling den 25. april i Væksthuset i Varde. Bordene
var til lejligheden nydeligt dekoreret med blomster og levende
lys. Efter valg at dirigent og stemmetællere, aflagde formand
Lona bestyrelsens beretning, for det forgangne år.
Beretning og regnskab var omdelt, så medlemmerne læste
med, og eet medlem fik ordentlig sat fut i fejemøget da både
beretning og regnskab futtede af. Flammerne nåede loftet,
inden de kvaltes af Dansk vand. Virkelig et fyrigt indslag.
Beretning og regnskab godkendtes, det samme gjorde en
fyldig aktivitetsplan (bare vi når det). På valg var 2 bestyrel
sesmedlemmer og 2 supplanter, og bestyrelsen ser ud som
følger:
•FormandLona
• .Væstformand Anders
•KassererJohn
• Bestyrelsesmed/em Regnar
• Bestyrelsesmedlem Christina
• 1. supplant Margit
• 2. s-upplant Nene
• Revisor Nino
• Revisorsupp/ant Anni.

Kommende arrangement

oredrag den. 3. oktober

Møde/foredrag på Rødekro-Kro onsdag den 3. oktober
med Alf Thomsen. På besøg kommer Focuscare Denmark og
viser nyheder. Nærmere herom i næste blad.

I

Kommende arrangementer

nfo Cafe

Sønderborg Sygehus

Første onsdag i hver måned kl. 10.00 - 13.00.

Kommende arrangementer

I

nfo Cafe

Aabenraa Sygehus

6. august og 5. november 2007; der vil være en rådgiver
tilstede.

Efter veloverstået generalforsamling havde vi fornøjelsen a(at
møde Jane Christensen, der er uddannet sårsygeplejers-ke. Med
sig havde Jane - en udvekslingsstudent fra Brasilien, Fernanda.
Fernanda skulle være· dansk' i bare 11 måneder, og klarede

Alle ønskes en god sommer.
P.b.v" Christa Jensen

Copa 4/2007

eneralforsamling på højt blus
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vort sprog ganske glim
rende. Fernanda ople
vede dermed også lidt
om stomi, et godt grin
og dansk hygge udenfor
hjemmet.
Jane arbejder for firmaet
;r���.:S::i Abena, der blandt andet
har leverancerne af
Fornøjelig generalforsamling.
stomiprodukter til Ny
Varde Komune. Abena producerer ikke selv stomiprodukter,
men er et agenturfirma, der kan levere samtlige stomipro
dukter, der er på det danske marked. Jane fortalte om Abena,
Kjærulf og overtagelsen af firmaet Sækko og ikke mindst at
Abena er en ren dansk virksomhed, med 785 ansatte i Dan
mark, og 1200 på verdensplan. Abena har 7 sygeplejere ansat
til at rådgive om stomiprodukterne, der leveres fra dag til dag.
Jane kom ind på det frie leverandørvalg samt den stadige
og hurtige udvikling i stomiprodukter. Her i 2007 introducerer
Abena bestilling på nettet.
Efter lidt om Abena, besigtigede vi Janes medbragte sto
miprodukter + cremer - de må være gode - for de svandt, som
dug for solen. Jane bad os notere vore navne og adresser;
og et par dage senere bragte posten en herlig gavekasse, fyldt
med lutter gode sager - og flere cremer. Tusind tak til Abena,
og ikke mindst til Jane Christensen.
Efter generalforsamling og fortælling om Abena nød vi alle
et par stykker brød med øl/vand, efterfulgt af kaffe og et hav
af Abenakringle.
Hyggelig snak. Hyggelig aften.
P.b.v. John Kylzl

Siden sidst

F

rivillighedsmesse

Lørdag den 28. april var stomiforeningen COPA repræ
senteret med en stand på frivillighedsmessen i Ribe. Lona og
John havde en velproportioneret stand, med alt hvad der hører
til: Tilsendte materialer fra COPA, Dansac og Coloplast. Det
var en seance på otte timer og konklusionen var klar:
- De fleste besøgende på messen var ikke klar over
stomiforeningens eksistens - det blev de!
- Gennem de besøgendes fortællinger blev det klart, at
der er stor brug for en samlende forening.
Gennem fortællingerne hørte vi at plejepersonalet for stomio
pererede havde rigtig meget at lære. De forskellige ansatte på
områdecentre og institutioner takler poseskift helt forskelligt,
med lækager og hudproblemer til følge, og vi omtalte rådgiv
ning af plejepersonalet, så de
kan høre om stomi/problemer
Her er alt, hvad der skal til.
og ensartet
poseskift,
evt. med en
stomisyge
plejerske fra
et af stomi
firmaerne.
Flere institu
tioner ønske
de Copa
bladet tilsendt,
ligeledes ga flere tilsagn om
medlemskab af COPA.

(COPA-Ribe fortsætter næste side)

Kirstine, Mardam
Vi har altid
førende
produkter
på lager!
Coloplast

e

dansac
# Hollister
@)ConvaTec
(]J�ol FOO"lO

- når det gælder:

Stomi-artikler
Sårbehanlingsbandager
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
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Kommende arrangementer

Er det dig eller din stomi,
der former din hverdag?

ræfpunkt for stomister

Fyraftensmøde i stomiforeningen COPA-Ribe.
Træfpunktet giver mulighed for råd, vejledning, eller bare en
god snak over en kop kaffe eller te.
• Vi mødes i Varde:
Væksthuset, Storegade, onsdag den 18. juli
og onsdag 15. august fra kl. 16.00 til kl. 17.30.
• Vi mødes i Vejen:
Huset, Østergade 2, Veien, onsdag den 18. juli
og onsdag 15. august fra kl. 16.00 til 17.30.

Å

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved torsdag d. 11. oktober

Der vil være en stomisygeplejerske,
der vil fortælle om hudproblemer hos
stomiopererede med baggrund i en stor
undersøgelse, der bl.a. har fundet sted
i Danmark.
Derudover, under overskriften
"Intuition- vejen til større selvindsigt"
vil Jeanne Fairy, intuitiv coach, give dig
et indledende kendskab til din intuition,
og hvordan den virker i praksis. Ting går
ikke altid som forventet, sommetider må vi sadle
om og sætte nye mål. Her kommer intuitionen dig
til gode - hvis du tør stole på den. Hun vil udfordre
dig til at se dig selv i øjnene og få det maksimale
ud af de muligheder der ligger for dig-privat som
erhvervsmæssigt.
Der vil være demonstration af den nye modeller
bare hudplade fra ConvaTec, samt mulighed for en
personlig vejledning af en konsulent.
Se mere i næste nummer af COPA-bladet eller
på ConvaTecs hjemmeside www.convatec.dk
Tilmelding: convatec.danmark@bms.com eller
per telefon: 4587 6011.

Kommende arrangementer

rets bustur

Denne gang kører vi til Jyllands østkyst.
Vi starter som altid, morgenfriske, og med godt humør,
tidligt lørdag den 11. august. Vi besøger et par spændende
destinationer i dagens løb, så sæt allerede nu et stort kryds i
kalenderen - det var den 11. august.
Indbydelse tilsendes naturligvis.
P.b.v. John Kyhl

Rådgivning på Århus Sygehus THG
indgang 1 A, 2. Sal

Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.
9. august kl. 16.00-17.30
23. august kl. 16.00-17.30
6. september kl. 16.00 - 17.30
20. september kl. 16.00- 17.30

Stomiposer til Ukraine

OBS: Ved alle arrangementer i Århus amt er der mulighed for
at medbringe "overskudsposer" og aflevere dem til
bestyrelsen. Vi vil samle dem sammen og sørge for,
at de kommer til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Aktivitetskalender COPA. Århus

COPA-arrangementer i /oka/f'orening COPA-Viborg:
Kontakt venligst lokalformanden.
Copa 4/2007

19. september

22

Silkeborg

E

Siden sidst

Siden sidst

S

kstraordinær generalforsamling
d. 30. maj

ommerudflugt til Ree Park

Den 2. juni havde vi sommerudflugt til Ree Park, Ebel
toft safari.
Efter opsamling i Århus og Randers ankom 37 glade Copa
medlemmer til Ree Park kl. 10.45. Så havde vi lige tid til en
øl/sodavand inden det gik løs i en Land Rover med rundtur i
hele parken med guide.
Vi kørte rundt i alle verdens kontinenter: Sydamerika,
Afrika, Nordamerika, Europa og Asien.
I Afrika kom vi meget tæt på de store oksegnuer og watus
sikvæg samt zebra. Når jeg siger tæt, er det tæt, vi kunne
næsten klappe dem, hvis vi altså havde turdet. Efter denne
rundtur var det tid til at spise.
Vi skulle spise i saloonen i Deadwood. En rigtig gammel
dags saloon med sand på gulvet og rigtig svingdør som fra
diverse westerns at gå ind af Her fik vi en buffet af laks, kyl
ling, skinke med flødekartoffel og ost.

Onsdag d. 30. maj havde vi ekstraordinær generalforsamling
på Langenæs Handicapcenter, hvor hovedformålet var at
vælge ny lokalformand.
Niels Brund blev valgt som dirigent, og han konstaterede,
at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i.h.t. vedtægterne.
Richard Jeppesen blev enstemmig valgt som ny formand,
og den nyvalgte formand Richard Jeppesen rejste sig og præ
senterede sig selv.
Under eventuelt havde vi en drøftelse om COPA-Århus vil
være medlem af 'Patient Information i Silkeborg Kommune'
- forkortet PISK. Det blev besluttet, at bestyrelsen vil søge
mere information om foreningen og herefter tage stilling til
indmeldelse.
Ligeledes under eventuelt takkede Niels den afgående
formand Lis Lene for det store indsats hun har gjort for COPA
igennem mange år - både som menig bestyrelsesmedlem og
som formand.
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, kaffe og kage.

Næste punkt man kunne opleve var falkoneropvisning. Her så
vi en falkoner optræde med først en ugle, en falk, en høg og til
sidst en ørn. Det var et fasinerende show, hvor nogle børn fik
lov at få fuglene til at lande på dem. Herefter gik vi til næste
oplevelse, som var bjørnefordring i Nordamerika.
I pressen har I måske hørt/set, at der er bjørneunger i Ree Park
og JA DET ER DER. VI SÅ DEM SELV ..... og hvor var de
nuttede. De legede og pjattede med hinanden og deres mor.
Der kunne vi have stået endnu og kigget, men vi skulle jo
også se resten af parken.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig således:
Formand:
Richard Jeppesen
Kasserer:
Helle Jørgensen
Sekretær:
Elsemarie Kraul
Mariann Olesen
Bestyrelsesmedlem:
Niels Brund
Bestyrelsesmedlem:
Jennifer Christensen
Suppleant:
Bent Iversen
Suppleant:
P.b.v. Niels Brund

(COPA-Arhus fortsætter næste side)
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Kommende arrangement

om til hyggeligt samvær i Silkeborg

Vi giver dig gn tryg hverdag

Vi mødes onsdag d. 19. september kl. 19 i lokale 4,
Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg. COPA er vært ved en
kop kaffe og kage. Vi håber at se rigtig mange til behageligt
samvær med andre stomister. Ring og hør nærmere, vi glæder
os til at møde jer.
Kirstine Nonbo tlf. 8685 3085 er kontaktperson. ,- ·

B

Siden sidst

owling i Randers

Efter den s1ore skuffelse, at vi måtte aflyse bowlingen
på grund af den influenzaepidemi, der hærgede sidste gang
prøvede vi igen den 24/5. Selv med den korte tilmeldingsfrist
var der alligevel mødt 17 personer o_p til en ufrolig hygge]jg_
aften i bowlingens tegn.
lgen denne aften var det dejligt at se et Rar nye ansigter,
som dog hurtigt faldt ind i den åbne jargon, der kendetegner vores sammenkomster. Efter en time med meget sjov og
imponerende bowlingspil fra mange sider, havde vi alle fået
opbygget en naturlig sult og var klar til at indtage vore pladser
og nyde bordets glæder. Menuen bestod af veltilberedt steak
med pomfritter og salat, og som dessert var der fri isbar, den
var der flere, der besøgte op til flere gange. Under middagen
var der som sædvanligt ingen problemer med at holde gang i
snakken, der omhandlede alt mellem himmel og jord.
Efter en hyggelig aften skiltes vi i højt humør, og vi glæder
os allerede ti I næste gang.
P.b.v., Richard Jeppesen

Fuldt sortiment i stomihjælpemidler og dag til
dag levering. Vore sygeplejersker kan rådgive
og vejlede dig.

� 86 109 109
www.danpleje.dk

.1DANPLEJE

SYGEPLEJEARTIKLER & HJÆLPEMIDLER
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Vi gik rundt i små grupper og så blandt andet geparderne,
men de var nu lidt dovne og sov til middag. Sidste punkt på
rundturen var inden i abeøen. Her er stribede lemurer og DE
er sjove. Vi går rundt inde blandt dem og de er ikke bange for
noget. Faktisk var det sådan, at man skulle holde på løse gen
stande ellers kunne de finde på at snuppe dem. De havde også
unger, de er ikke ret store MEN DE ER MEGET SØDE. De
havde en energi uden lige og for rundt og drillede alt og alle.
Kl. 16.30 gik turen atter hjemad efter en oplevelsesrig og
spændende dag. Vi siger tak til de, der var med og til Jer an
dre: Kom hellere med næste år, ellers går I glip af noget.
God sommer.
P.b.v. Helle Jørgensen

Ny formand siger goddag

Efter den pæne modtagelse ved den ekstraordinære general
forsamling, vil jeg gerne præsentere mig selv for dem, som
ikke kender mig på forhånd.
Mit navn er Richard Jep
pesen, jeg er 37 år, har været
gift med Christina i ca. 10 år,
vi har 2 piger på 5 og 9 år og
vi bor i Allingåbro på nord
djursland. Jeg fik anlagt ile
ostomi i 2004, et lille år efter
at jeg fik konstateret Morbus
Crohn og blev i januar 2007
nødt til at acceptere at for
lade mit arbejde og modtage
pension pga. følgevirknin
gerne af min Crohn.
Først vil jeg gerne takke
den øvrige bestyrelse for
den opbakning jeg fik, da
jeg tilkendegav, at jeg gerne
ville stille op som formand
her i Århus afdebngen. Det
skal ikke være nogen hem
melighed, at det knevede
lidt overvejelse, da jeg jo kun har været medlem i ca:"2 år og
derved ikke kender ret meget til bes yrelsens arbejde. Men

med den store hjælp som jeg allerede kan se, at de øvrige fra
bestyrelsen er klar til at yde, og det, at de er klar til at holde
mig lidt i snor her i starten, er jeg klar til at klø på med krum
hals og forsøge at gøre en indsats for vores forening.
Jeg skal prøve at fortsætte det gode arbejde som Lis Lene
Ødum og bestyrelsen hidtil har stået for, men mit håb er da
også, at vi skal udvikle os som forening, hvor vores største
opgave er at være der for medlemmerne. Det kan ske både ved
at styrke og udvide det stærke og stabile netværk, vi allerede
har med hinanden, men også ved at holde øje med de ting, der
sker omkring os og derved være på forkant med udviklingen.
Man må sige at med både svømmeaftner, bowlingaftner og et
varieret udvalg af udflugter, som f.eks. sommerudflugten til
Ree Parken i Ebeltoft her i år, allerede har mange tilbud til en
hver smag, men når jeg ser mig om, kan jeg se, at vi især har
en rigtig god opbakning af de medlemmer med en alder over
de 50 år, så jeg kunne godt tænke mig at børe fra jer andre i
alderen 15 til 50 år. Mangler I noget i jeres hverdag, eller bar
I nogle ønsker, som I mener, at vi som forening kan gøre an
derledes eller måske kan gøre bedre i fremtiden. Der kan også
være nogle, der har et rigtigt godt forslag til et arrangement,
der kan tiltrække nogle af de yngre medlemmer, så de også
kan have glæde af at komme ud og være samme med andre i
samme situation. Jeg vil altid være åben over for gode forslag,
eller skulle der være nogle, der sidder og brænder inde med ris
eller ros, vil jeg meget gerne høre fra jer.
Crohngruppen vest er også et utroligt godt tilbud, som jeg
selv har haft meget glæde af, her er det især det sociale og
samværet med ligestillede, der er i højsædet, det kan jeg godt
tænke mig spredes til feks. ngdomsgruppen, der desværre
ligger lidt tille i øjeblikket. Er der ikke et par ildsjæle, der
kunne tænke ig at være med til at få de unge ud af busken.
Så giv mig et praj og lad os ise mangfoldigheden i forenin
gen, så mange flere får I t til at m Ide sig ind og støtte vores
formål.
Til slut vil jeo gerne ige tak il Lis Lene for det store ar
bejde hun har lagt i foreningen de sidste år. Det er dejligt som
ny formand at.kunne o errage en post i en forening, hvor alt
går i bedste ånd, og hrnr man altid bliver
dt med smil og
positive si.nd fra alle sider. det Yil jeg gerne arbejde for,_aCdet
fortsætter i fremtiden.
Hilsen
Richard Jeppesen

Er det dig eller din stomi, der former din hverdag?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag d. 11. oktober 2007
Der vil være en stomisygeplejerske, der vil fortælle om hudproblemer hos stomiopererede med baggrund i en
stor undersøgelse, der bl.a. har fundet sted i Danmark.
Derudover, under overskriften "Intuition - vejen til større selvindsigt" vil Jeanne Fairy, intuitiv coach, give dig
et indledende kendskab til din intuition, og hvordan den virker i praksis. Ting går ikke altid som forventet, som
metider må vi sadle om og sætte nye mål. Her kommer intuitionen dig til gode - hvis du tør stole på den. Hun
vil udfordre dig til at se dig selv i øjnene og få det maksimale ud af de muligheder der ligger for dig - privat som
erhvervsmæssigt.
Der vil være demonstration af den nye modellerbare hudplade fra ConvaTec, samt mulighed for en personlig
vejledning af en konsulent.
Se mere i næste nummer af COPA-bladet eller på ConvaTecs hjemmeside www.convatec.dk
Tilmelding: convatec.danmark@bms.com eller per telefon: 4587 6011.
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Lokalformand:
Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56,
9400 Nørresundby
Tlf.: 4050 0990

Yderligere
kontaktperson:
Irene Bertelsen
Tinsoldaten 23, 9230 Svenstrup
Tlf.: 9838 0713

Siden sidst

eneralforsamling

Dresfeldt aflagde beretning og kassereren fremlagde regnska
bet. Begge dele blev godkendt uden særlig mange kommen
tarer, og derefter fremlagde formanden bestyrelsens ideer til
aktiviteter, bl. a. en eftermiddag i Osvald Helmuth-stil afholdt
i Hobro og mere faglige aktiviteter sammen med Kræftens
Bekæmpelse og Colitis-Crohn foreningen.
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen, men til
gengæld takkede et nyt medlem for den interesse, der blev vist
ham fra COPA på Den Internationale Stomidag.
Der var genvalg over hele linien. Irene Berthelsen og Bjarne
Baarup blev genvalgt til bestyrelsen og Lene Iversen genvalgt
som suppleant. Flemming Jacobsen og Christian Ravn blev
genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen hyggede vi os med lidt mad fra
kroens buffet.

Lørdag den 14. april afholdt COPA-Nordjylland gene
ralforsamling på Skalborg Kro med følgende dagsorden:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

På et bestyrelsesmøde har vi konstitueret os,
så bestyrelsen nu ser således ud:
Jørgen Dresfeldt
• Formand:
• Næstformand:
Irene Berthelsen
• Kasserer:
Jytte Baarup
• Sekretær:
Bjarne Baarup
• Bestyrelsesmedlem: Villy Pedersen.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede
regnskab fra sidste kalenderår til godkendelse.
Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kom
mende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Siden sidst

U

dflugt til Coloplast i Thisted

Torsdag den 24. maj var vi på udflugt til Coloplast i
Thisted. Bussen fra Frederikshavn over Hjørring og Aalborg
ar hos Coloplast kl. 12.00, hvor vi blev modtaget af Anne
Marie Fåborg og Jytte, som var vores veloplagte værter ved en
overdådig frokost.
Efter frokosten fortalte
Anne-Marie os om Coloplasts
historie, så vi havde lidt ballast
til den efterfølgende rund
visning på fabrikken.
Desværre dumpede vi lige
ned midt i medarbejdermøder
om de igangværende lønfor
handlinger, så det var begræn
set, hvor mange-maskiner, der
var i sving. Men vi så da nogle
afde helt nye produktionslinier
Anne--i\lfarie..FåborgjjJrræller om
køre-- så nye, at de endm1 var
Coloplasts historie.
i indkøringsfasen.
Ved 16-tiden var vi færdige på Coloplast og kunne så køre
hjem igen - både trætte og mætte.
En stor tak ti I Coloplast og de to medarbejdere A,me-Marie
og Jytte for en god dag.

Før generalforsamlingen fik vi en kop kaffe og et rund tykke.
Selve generalforsamlingen forløb, som man næsten kunne
forvente. Søren Bendixen blev algt som dirigent, Jørgen

Genera/forsamling COPA-Nordjylland
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Kommende arrangement

n eftermiddag i Osvald Helmuths tegn

Søndag den 30. september har vi planlagt en eftermid
dag i Osvald Helmuths tegn på Musikcafeen i Hobro.
Der vil blive arrangeret bus fra Frederikshavn ned over
Hjørring og Aalborg.
Vi mødes kl. 11.30 og spiser i Musikcafeen, og kl. 13.00
kommer Stig Nørregaard fra Ry Højskole og tager os med i
en musikalsk rundrejse i Osvald Helmuths enorme univers
og fortæller om denne store kunstners turbulente liv. I pausen
drikker vi kaffe. Ca. kl. 16 kører vi en lille sightseeing i Hobro
og omegn, hvorefter bussen atter kører mod Frederikshavn.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Evt. spørgsmål kan rettes
til Jytte og Bjarne Baarup, tlf. 9852 0983.
Pris: kr. 125 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlem
mer. Mere detaljerede oplysninger i september nummeret.

K

Kommende arrangement

ræft og seksualitet

Kræftens Bekæmpelse arrangerer sammen med os og
andre foreninger en temadag i Haraldslund Vand- og Kultur
hus mandag den 17. september med bl. a. læge og sexolog
Marianne Bruhn. Pris pr. person kr. 100. Lige nu ved vi ikke
andet.

J

Kommende arrangement

ulefrokost

Sæt kryds i kalenderen lørdag den I. december. Da afhol
der vi julefrokost kl. I 2.00 på Skalborg Kro.
P.b.v. Bjarne Baarup
Bjarne Baarup har "sakset"denne klumme fra
Nordjyske Stiftstidende onsdag den 23. maj 2007
Lige et øjeblik

Ædel del blot til pynt

I går kunne man i denne spalte læse om en
vinkende tissemand. Det fik mig straks til at
tænke på min gode gamle ven - vi kan jo
kalde ham bedstefar - som efter alvorlig
sygdom havde fået lavet dobbelt stomi.
Bedstefar har to børnebørn, to herlige tøser
med gang i, men en dag var den ene af dem kom
met i det eftertænksomme hjørne med hensyn til
bedstefars sygdom. Det førte følgende samtale med
sig:
-"Bedstefar, er det godt nok rigtigt, at du ikke kan
gå på toilettet som andre mennesker?"
-"Jamen, det er det da. Bedstefar er blevet opere
ret og har fået sådan en pose på maven i stedet for."
lidt senere:
-"Men bedstefar, er det også godt nok rigtigt, at du
heller ikke kan tisse som andre mennesker?"
-"Ja, det er rigtigt nok. Bedstefar har også fået
sådan en pose på maven til det."
Meget senere:
-"Men bedstefar, kan man så egentlig ikke sige, at
din tissemand sådan set kun er til pynt?"

Copa 4/2007
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Kontaktper.;on,
F,ank Berthelsen
Danasvej 9
8450 Hammel
Tlf.: 8696 6511

Siden sidst

ulefrokost i Crohngruppen

Da julen som bekendt jo kun varer til påske, var der igen
blevet tid til den årlige julefrokost i crohngruppen vest.
Fredag den 27-4 var den store dag, som i år skulle fejres på
behørig vis i lokaler hos Bow'n fun, Skanderborgvej i Århus.
Vi var på trods af det pragtfulde vejr denne dag, ca. 12 perso
ner forsamlet til en festlig aften der virkelig tog kegler. Efter
den store gensynsglæde ved at se hinanden, var vi klar til at
indtage lokalerne. Først skulle der findes sko, men når der
skulle bruges sko fra størrelse 37 til 47, viser det jo lidt om
mangfoldigheden i gruppen. Efter udvælgelsen af sko var vi
nu klar til at indtage banerne og her var mangfoldigheden i
gruppen igen tydelig. En kort forklaring er nok på sin plads.
En "strike" er når en kugle i et forsøg vælter alle keglerne,
men det skal være på ens egen bane, det gælder ikke hvis kug
len forvilder sig over på nabobanerne. Reglen siger, at kuglen
helst skal blive på ens egen bane og eftersom vi ikke alle var
lige gode, var vi nogle der var glade for de dybe render i siden
af banen, de har nok forhindret mange kugler i at tage på ud
flugt til andre baner. Her kunne vi, som ikke var så dygtige, jo
lidt misundeligt se, hvordan andre lavede den ene ægte strike
efter den anden, men sjovt det var det jo alligevel.
Efter en time med højt humør på banerne, var vi nu klar til
det mere al orlige, den store buffet. Her var virkelig noget at
gå i gang med. Lige fra tarteletter, frikadeller og flere slags
kød, til mange slags salater og til slut ikke-at forglemme "is
baren". Vi var flere der var glade for at have været så forudse
ende-at tage bukser på med variabel livvidde.
-Som sædvanligt når vi mødes, var det en aften med godt
humør og en god stemning over hele linien. Til slut vil vi
gerne takke Hammel Tømre..r og Maskinsnedkeri A/S, der bar
været så utroligt flinke at sponsere et flot beløb til vores aften.
Med venlig hilsen
Crohngruppen

Kommende arrangement

D

ag bliver til aften 15. november

Der bliver allerede arbejdet hårdt på at lave noget nyt,
en crohnaften, der i år vil afløse vores ellers så populære
crohndag.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 15/11 2007
fra kl. 19.00 til 22.00.
Vi ønsker jer alle en forsat god sommer, med mange
soltimer.
Med venlig hilsen Crohngruppen
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COPAs sekretariat, tlf. 5767 3525.

•

Kommende arrangementer udover Skanderborg Festival
annonceres på www.copa.dk i forummet og i Copa-bladet.

Siden sidst
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afe Baresso besøg desværre aflyst

P.g.v.
Peter Sørensen

Der var planlagt et cafe besøg på Cafe Baresso den 2/6.
Vi måtte desværre aflyse grundet manglende tilmelding.

Er du ung - så kom og sig din mening

eller et, der ligger den 5.-7. oktober 2007. Begge seminarer
starter fredag kl. 16.30 og slutter søndag kl. 13.00. Du kan
tilmelde dig seminarerne, uanset hvad dit handicap er, og hvor
i landet du bor. Det koster ikke noget at deltage. DSI betaler
din transport til og fra Pindstrnp Centret.
På centret vil der være ansat hjælpere, og du kan desuden
medtage dine egne, faste hjælpere. Men mor og far må blive
hjemme. Kontakt DSJ for de nærmere detaljer.
Det, som deltagerne fortæller om, bliver samlet i en rap
port, der vil blive fremlagt på en konference næste forår. En
konference for politikere og de unge selv. DSI vil desuden
- ud fra de unges udsagn - samle en tjekliste til handicapor
ganisationerne og kommunalpolitikerne, så de får mere viden
om, hvad unge mennesker med handicap mener, og hvordan
de ønsker at blive inddraget i de beslutninger, der vedrører
deres hverdagsliv.
Alle interesserede er velkomne til at kontakte projektkonsu
lent Eva Seyffert fra DSI på tlf. 3638 8516 eller sende en mail
til es@handicap.dk for nærmere oplysninger. Se også hjemDS!
mesiden www.handicap.dk/projekter/born-unge

Er du mellem 14 og 18 år? Har du en funktionsnedsættelse?
Har du lyst til at fortælle om din hverdag, om skolen og
fritiden, og har du lyst til at være sammen med andre unge en
weekend? I så fald vil De Samvirkende Invalideorganisatio
ner (DSI) meget gerne høre fra dig.
DSI har sat sig som mål at opsamle børn og unges erfarin
ger, så de kan blive kendt og brugt i handicaporganisationer
ne. Og måske påvirke landets bømepolitik. Derfor atbolder
DSI to weekendseminarer for unge med handicap.
De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1/1 2008 Dan
ske Handicaporganisationer) er den paraplyorganisation, som
de fleste handicaporganisationer er medlem af.
Begge weekendseminarer foregår på Pindstrup Centret
på Djursland. På hvert seminar skal 20 unge mødes og tale
om, hvordan det er at være ung med handicap. De skal ikke
repræsentere en organisation - kun sig seh-. Og der skal ikke
kun snakkes; der er planlagt mange andre akti\·iteter. her
under brug af centrets sYommehal. Du kan \·ælge mellem et
seminar, der ligger i \\eekenden den l-t.-16. september 200

STOMI/BROK

Specialfremstillede støttebandager og undertøj
• Optimal pasfo
• Korrekt placeri
• Holder et brok e
• Giver god støtte
• Komfortabel i brug

Elo
GARMENTS

Rekvirer brochure på:
Tif.: 64 46 13 30
Fax: 64 46 18 30
E-mail: info@stomibandager.dk

- soft as silk, strong as steel

Elo GARMENTS ApS · Bredgade 16 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 13 30 . Fax 64 46 18 30
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Tina, Christina og Ida, 3 dejlige badenymfe,:

Capo giver is.
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ndnu en dejlig tur

25. maj drog Junior-COPA på den årlige
pinsetur. I år deltog 17 unge i alderen fra 10 til
18 år og Lalandia var målet for turen. Der var
lejet 3 huse til opholdet, og som tidligere var det
dejlige huse med al ønskelig luksus. De unge
mennesker fik sig indrettet, og så var vi klar til
Niklas glæder sig ri/
at nyde et par dage i det dejlige Lalandia.
tre dage sammen med
Selvfølgelig var første stop badelandet. Først
sine venner i Lanadia
da alle havde svømmehud mellem både fingrer
og efterlader dette
og tæer blev bassinerne forladt, og det blev tid
3 tal i en "spist"
kødpølsemad.
til at vende hjem ad ti I frokost. Der blev støbt
lys og lavet bolsjer. Der blev også spillet fodbold,
og det til den store guldmedalje og helt uden mavepumpere.
Der blev også sat tid af
,, til hygge i husene, og
de gode venskaber blev
meget hurtigt genopfri
sket. Det er umådeligt
dejligt at opleve, hvor Jet
de unge finder sammen på
ny, også selvom der går
et halvt år siden de sidst

Der er ogsa is 1il dem somfakrisk er rigrig srore.'
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Og 'knageme', om så
ikke der skulle bades lidt
igen.
Søndag formiddag drog vi
til Tyskland. Det var lidt
spændende, om vi kom
i land alle mand, for det
var ikke alle der havde
medbragt pas. En enkelt
deltager havde lige så
bestemt sit pas m€d, men
søndag formiddag var det
og den medbragte kapjtal,
påJ11ystisk vis forsvundet.
Men vi var klad
En havde en lang
frakke på, og aftalen blev,
at den lille med den lange
frakke, skulle bæres på
skulderne af den stakkels
unge mand, der havde
glemt sit pas. Men hel
digvis endte vi ikke som
kriminelle, alt foregik i
god ro og orden, og ingen
ville se vores pas.
Der blev vanen tro,
slæbt hjem af gode sager.
De stakkels svage og syge
børn! Heldigvis kunne 3

af slagsen tåle en hel kasse sodavand i løbet af en eftermiddag. Et ungt menneske kunne
endda klemme 1 kg lakridskonfekt og 500 g Hariboguf ned lige inden aftensmaden.
(Med til historien hører, at vi faktisk så dem kl. 1.00 om natten, og da så alle godt ud og
der var tilsyneladende ingen mavekneb eller "let gang over gården" at spore).
Søndag eftermiddag stod det igen på badning, og søndag aften kom de unge i spillehal.
Efterfølgende nød vi den dejligste buffet på Mamma's restaurant i Lalandia.
Aftenen sluttede i sommerhusene, og de unge mænd lagde ansigt til en fantastisk makeup.
Der blev hygget, ja, det gjorde der!
Kl. 00.30 syntes "lejrchefen", dog: "Nu er det nok". Der blev kommanderet "i seng",
og ro blev der ....................i hvert tilfælde i ca. 15 min. Kl. 01.00 blev der virkelig talt
med store bogstaver. Det har sikkert også set kosteligt ud at en gal mand med "sove-hår"
og i hvide underhylere, kom farende op af trapperne, men endelig blev der ro.
Sandelig siger jeg eder, det var en fryd, at hamre vildt og inderligt på de unge menneskers
døre kl. 8.00 næste morgen. Alle trak dynen dydigt om ørerne, så de store fødder stak ud
for neden. De tænkte helt klart deres, da fru Nielsen gav den for fuld udblæsning midt i
lokalet, og gud hvor havde de godt af det!
Men dejligt at de ikke var blevet helt skræmte af den foregående nats skæld ud, de søde
små!
Mandag gik med oprydning og efter en dejlig tur på skøjtebanen vendte vi
alle næsen hjem ad.
"' Tak til jer alle for endnu
en dejlig tur.

Hvordan ka11enfinder jeg så den
skraldespand?
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Mange hilsener
fra os voksne
tier var med på tur.
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Vi ses til næste år'

Støt handicappedes
rettigheder i EU

Målet er at indsamle en million underskrifter i hele EU, så
enhver støtte er tiltrængt. Ideen om en underskriftsindsam
ling er opstået, fordi der i udkastet til ny EU-forfatningstrak
tat står, at man med en million indsamlede underskrifter har
krav på at få taget et forslag om lovgivning op til overvejelse
i EU-systemet. Forfatningstraktaten er som bekendt ikke
vedtaget, så på nuværende tidspunkt er underskrifterne først
og fremmest moralsk bindende.
Den 4. oktober 2007 vil de indsamlede underskrifter blive
overdraget til Europa-kommissionen, Europa-Parlamentet
og det portugisiske formandskab for EU. I Danmark støttes kampagnen af De Samvirkende Invalideorganisationer
(DSI), der er det danske medlem af Europæisk Handicapfo
rum.
Hvis du ønsker at støtte kampagnen ved at indsamle
underskrifter på papir, kan du udskrive en særlig blanket fra
kampagnes hjemmeside, eller fra DST's hjemmeside
www.handicap.dk. Send underskrifterne ind til DSI, så sen
der de dem videre til Bruxelles.

Ved at indsamle en million underskrifter
ønsker de europæiske handicaporganisationer
at ændre EU's politik over for mennesker med
handicap.

Europæisk lovgivning indeholder kun få og spredte hensyn
til mennesker med handicap. De europæiske handicapor
ganisationer kræver nu at få indført klare og håndgribelige
rettigheder i EU-lovgivningen. Rettigheder, som kan bruges
praktisk i hverdagen af europæere med handicap.
For at opnå dette har paraplyorganisationen Europæisk
Handicapforum (EDF) sat et ambitiøst mål: Der skal ind
samles en million underskrifter til støtte for kravet. Denne
indsats kan du støtte ved at "skrive under" på hjemmesiden
www. l million4disability.eu. Følg det danske flag, så finder
du en dansksproget side.
Du kan desuden støtte kampagnen ved at sprede budska
bet til familie, venner og bekendte. Det gøres nok lettest ved
at sende ovenstående link i en e-mail til folk i din omgangs
kreds. E-mails kan jo spredes hurtigt, og på den måde kom
mer budskabet så langt ud som muligt.

Gør handicapsagen synlig. Bak op om kampagnen
www.1million4disability.eu
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Kontaktperson:
Susanne Jakobsen, Elsdyrvej 15, Strandhuse
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Udflugten går til Egeskov Slot, som er Europas bedst bevarede renæssance-vandborg, dvs.
en borg der står på pæle i vand. Uden om slottet ligger et stort haveanlæg, hvor du bl.a.
finder bambus-labyrinten, dufthaven, fuchsiahaven og urtehaven.
Du kan også se: Falckmuseet, Veteranmuseet, Motorcykelmuseet, Købmandsmuseet,
Dukkehuset, Landbrugsmuseet, Den gamle smedje, Hestevognsmuseet m.m. Der er
mulighed for Tree Top Walking, hvor du kan gå på hængebroer i trætoppene 10-15 meter
oppe.
Egeskov Slot ligger i 5772 Kværndrup, Egeskov Gade 18, ca. 25 km. syd for Odense.
Både Marguerit ruten og regional cykelrute nr. 55 lægger vejen forbi.
Dagens program:
Kl. 1 1 °0 Ankomst og mødested ved indgangen, hvor vi vil byde velkommen og servere en
øl/ vand.
Kl.12°° Frokost i Cafe Jomfru Rigborg.
I forbindelse med frokosten, er det meningen, at vi drøfter gruppens ønsker og
planer for fremtiden. Vi håber på, at en af vores lægefaglige konsulenter kommer
og deltager i udflugten.
Kl. 14 °0 Bliver der serveret en kop kaffe.
Herefter er der fri mulighed for, på egen hånd, at benytte sig af parkens
forskellige aktiviteter.
Arrangementet er gratis for alle medlemmer. FAP betaler for indgang til
park/labyrint/museer samt frokost og kaffe. Der er egenbetaling på 250,00 for alle andre.
Frist for tilmelding er onsdag den 15. august. Send nedenstående tilmelding til: COPA,
Sekretariatet, Set. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted
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FAPs udflugt til Egeskov Slot den 15. september 2007
Navn: ......................................................................................................................

Medlemsnr.: ........... •

. :E

Adresse: ............................................................................................................................................................ •
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Telefonnr.: .............................................

• ..J

Copa 4/2007

Antal deltagere: Medlem: ....... lkke medem....... •
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Besøgsstatistik på
COPA-hjemmeside
2005-2006

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006

Herunder følger lidt statistik over besøg på
www.copa.dk. Desuden er der en lille opsummering af
nye tiltag på hjemmesiden.
Generelt har der været et stigende antal besøg lige
.
siden starten af 2005. Det skyldes ikke mindst at COPA
hele tiden forsøger at udvikle og forbedre hjemmesiden.
•Forummet er for alvor kommet i gang, og mange
stiller spørgsmål, får svar og hjælper andre.
• Desuden er der i 2006 kommet en ny sektion med
artikler. Her kan man blandt andet finde udvalgte
artikler fra bladet.
• 2006 var også året, hvor der blev lagt øget fokus på
lokalforeningerne.

kr.
Kontingenter................................................. 491.589
Gaver og arv................................................
53.730
Støtte formålsbestemt................................. 437.777
Tips og lotto................................................. 1.073.914
Deltagerbetaling........................................... 241.400
O
Andre tilskud................................................
Renteindtægt...............................................
84.346
Annonceindtægt........................................... 404.485
INDTÆGTER I ALT...................................... 2.787.241
UD
Copa-bladet................................................. 474.980
Sommerlejr................................................... 284.518
Familieweekend........................................... 191.038
Junior-COPA................................................
34.707
135.946
Midt i Livet..................................
O
Ungdommen ...............................::::::::::::::::::
72.784
Rådgiveruddannelse
::
·
·
Medlemsudgifter........· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· ·..· ·...· .· .· .· .· .· .· ..· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· 333.112
25.913
.
Gave Litauen.
· ...'.'.'.·.-. ..........................
· :.'
· :.
· :
· :.
· :.·:::.·.:.
21.544
Kørs�I. rådgiv�i��:.:.
Udstillinger, PR............................................
40.798
7.389
FU-møder.....................................................
36.710
HB-møder....................................................
4.392
Andre møder................................................
Interessegrupper..........................................
12.859
Formandsrejser............................................
19.303
Internationale møder
42.071
23.606
Brochurer..................·.·.·..· · .·..· ·..· ·..· ·..· .· .· .· .· ·..· ·..· ·..· .· .· .· .· .· .· ·.:·..· :::
Lønninger..................................................... 512.241
Lokaleomkostninger.....................................
72.984
Administrationsomkostninger....................... 143.723
t
. ....
�:�: :�......... ... . . ..· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·..· ·.·..· ·..· ·.·..· ·..· .· .· .· .· .· :·.:·.:::::
20.00�
OMKOSTNINGER I ALT.............................. 2.510.618

Nederst på forsiden på hjemmesiden er det nu nemt at se
om der er et arrangement i netop DIN lokalforening i den
nærmeste fremtid.
Har du forslag til nye ting på www.copa.dk, så kontakt
COPA eller skriv det i forummet "Vedrørende COPAs
hjemmeside" på COPAs hjemmeside.
COPA web-statistik 2 0 0 5
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Omkostninger i alt ........................................ 2.510.618
9.000
Hensættelse primo tilbageført, gaver...........
Foretagne hensættelser............................... 150.000
OMKOSTNIGER .......................................... 2.651.618

, Unik
, Tolal

INDTÆGTER IALT ...................................... 2.787.241
UDGIFTER IALT.......................................... 2.651.618
DRIFTSRESULTAT...................................... 135.623
Kursregulering..............................................
82.158
DRIFTSRESULTAT EFTER
KURSREGULERING ................................... 217.781

0

01/06 02/06 03106 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06
Måred

genkapital pr. 1. januar 2006..................... 2.103.786
i
rets resultat................................................ 217.781
EGENKAPITAL I ALT.................................. 2.103.786

Med venlig hilsen
Peter Mogensen
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Al henvendelse skal ske til:

COPA

Returneres ved varig adresseændring

pp

"Magasinpost"

Set. Hansgade 26 B
4100 Ringsted
tlf.: 57 67 35 25

LOKALFORENINGER / GRUPPER

DANMARK

.(Landsforeningen: tlf. 57 67 35 25)

Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende til 31.12.2006.
Undtagen herfra er København/Frederiksbergs, Storstrøm Nords og Lolland/Falsters lokalforeninger.
København / Frederiksberg
Peter Sørensen *)
Århus Plads6, 2 .th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 38 91 48

Lolland-Falster

Århus

Marianne Andersen
Mejerivej4
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 3 I 00

Richard Jeppesen
Byparken14
961 Allingåbro
Tlf.. 6 4 02 70

Storkøbenhavn

Fyn

MarianneHemmingsen
Spurveskjul I
2830 Virum
Tlf. 45 83 52 58

Poul Erik Andersen *)
Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 66 15 85 12

Jørgen Dresfeldt
øndre Kongevej56
9400 ;--;ørresundby
Tlf.: 40 -o09 90

Nordjylland

Forældregruppen
Frederiksborg

Gisela Schjøtt *)
Birkemosevej30
3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 44 34

Bornholm

Christian Stentoft
Thorkildsvej78
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 21 33

Vejle

Else Rasmussen
Bjolderupvej18
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 45 12

Vestsjælland

Grethe Krog
Syvendeskovvej 33, Undløse
4340 Tølløse
Tlf.: S918 96 93

Ungdom

Kontakt
COPAs sekretariat
Sønderjylland

Christa Jensen
Korshøj5
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 74 47 33 70

Roskilde

Jette Frederiksen
Kirkegårdsvej7
Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 05 87

Rolf"\iel en
Bøgesko,Hovej9 B
_60 \'iby J
Tlf.: - r 6-07 Fax: 86 28 78 31

Ribe

Lona Spaanheden **)
Ådalen4 E
6710 Esbjerg V
Tlf.: 41 17 70 51

Ringkøbing

Niels Smed Christensen

Crohngruppen
Øst: Merete Møller

Ærtebjergvej28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42
Vest: Frank Berthelsen
Danasvej9
8450Hammel
Tlf.: 86 96 65 11
Familiær Adenomatøs Polypose
gruppen

Susanne Jakobsen
Elsdyrvej15, Strandhuse
6000 Kolding
Tlf.: 75 56 57 00

