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Kære medlemmer 
LEDER 

Henning Granslev, 

landsformand 

De sidste par måneder er dagene blevet længere,

og det går raskt mod forårets lyse tid. Måske er 

der også snart ( om et par år) lys forude vedr. proble

met med førtidspensionens bortfald, når man fylder 

65 år og bliver folkepensionist - for nogle bortfalder 

den først ved 67 år. 

I aviser og i TV har et ægtepar fortalt om den 

uheldige situation, når de begge mister deres før

tidspensionstillæg ved det fyldte 65 år. Efter denne 

skæringsdato vil de kun modtage folkepensionist

beløbet. Mange førtidspensionister/handicappede 

har ofte i sort humør sagt, at de ser frem til denne 

fødselsdag, når tillægget bortfalder. Begrundelse 

for at fratage en person tillægget må vel være, at 

man ikke mere har behov for tillægget. Og behovet 

forsvinder vel kun, hvis man er rask og ikke har en 

sygdom/handicap. Selv om lægerne i årevis ikke har 

kunnet helbrede patienten for en sygdom, så sørger 

staten for at han/hun bliver rask, når personen fylder 

65 eller 67 år. 

Nu bliver sagen heldigvis afprøvet ved domsto

lene. Forhåbentligt bliver det til positiv fordel for 

ægteparret, der kæmper for sagen. 

DH (Danske Handicaporganisationer) har i årevis 

prøvet at fortælle politikerne, at det er uhensigts

mæssigt, at førtidspensionstillægget bortfalder ved 

65 år eller 67 år. 

S tomiforeningen COPA får hvert år tildelt en stor

økonomisk støtte fra Tips/Lotto. Beløbet har de 

sidste år været meget stabilt mellem ca. 1.0 og 1.1. 

millioner kroner. Aftalen er lavet mellem Velfærds

ministeriet (tidligere Socialministeriet) og Danske 

Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende 

Invalideorganisationer). Den gældende aftale udlø

ber i år, og der skal nu laves en ny aftale for 2010 til 

2017. 

Alle patientforeninger under DH har været in

viteret til møder vedrørende denne aftale. Da der 
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er meget store forskelle mellem foreningernes 

medlemsantal, har man lavet 3 arbejdsgrupper, 

der skulle prøve at finde en model for de næste års 

udbetalinger af Tips-/Lotto midlerne. 

Der er ikke sket den helt store forandring i 

teksten vedrørende beregning af midlerne for de 

næste år. Der er kun små justeringer i den nye mo

del. Den gamle model havde taget højde for rigtig 

mange kriterier for en så retfærdig model som 

muligt til at tilgodese alle foreningerne. 

Stomiforeningen COPA vil også i den nye model 

for 2010 til 2017 få tildelt det samme beløb som 

tidligere. Det er vi tilfredse med, så derfor vil vi 

stemme ja til det nye udkast. 

Der har i TV ofte været reklame for Tips/Lotto

om alle de store dejlige præmier, man kan 

vinde. Jeg har ikke selv prøvet at være så heldig. 

Der er ca. 40 - 50 kr. i gevinst ud af en betaling på 

ca. 300 kr. hver 5. uge. Det er endnu dårligere end 

aktier. Men pyt, så tænker jeg som i reklamen, OK 

så går pengene til mange gode formål. MEN, hvor

når er det min tur til at vinde en stor præmie??? 

Her i bladet kan du/I læse om årets sommerop

hold. Vil du/I med til Faaborg? Britta tager 

gerne imod tilmeldinger. 

Der er også et tilbud for de unge mellem 18 år 

og 35 år til årets Skanderborg Festival. Var det ikke 

noget - det er et rigtig godt tilbud. Skynd jer at 

sige ja tak. Der skal hurtigt bestilles billetter. 

Der vil her være en god lejlighed til at udveksle 

råd og erfaring om, hvorledes I har taklet jeres 

egen situation med stomi/reservoir; hvad med 

forhøjet SU, sex, arbejde og kæreste m.m. Her kan 

I unge også diskutere, hvad I ønsker jer af tilbud i 

COPA. Det kræver dog også, at man bakker Ung

domsgruppen op til de arrangementer, som I selv 

så gerne vil have tilbudt. 

Jeg håber, mange af vores medlemmer ønsker at 

deltage i nogle af de arrangementer, der er her i 

bladet. Det gælder både på lokal- og på landsplan. 

Husk at det tager samme tid at planlægge et møde 

for få eller mange deltagere. Din lokalformand vil 

helt sikkert blive glad for en masse tilmeldinger, 

heller for mange end for få. Der er jo altid plads til 

en til. • 
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Stomiforeningen COPA 
• Sekretariatsleder: Britta Mogensen.
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Tlf.: 5767 3525 Fax:: 5767 3515
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Tlf.: 7021 3525 (KUN hverdage:
bedst 14.00-18.00) • Fax: 7021 3515
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Tlf.: 5650 8042
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Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA 
Copa-bladet udkommer 6 gange om året, 
d. 10. i ulige måneder. Næste blad udkom
mer I 0. maj 2009.
Oplag m. 2/2009: 4500 stk.
Tryk: Rounborg, Holstebro.
•Ansvarshavende redaktør:
Cand.scient. Ole Vestergaard,
fax: 9849 9889 • mail: bladet@copa.dk
• Læserbreve, indlæg og artikler:

COPA forbeholder sig ret til at afvise/for
korte eller udskyde indlæg. Manuskripter
sendes via bladet@copa.dk eller med
PostDanmark til sekretariatet. Sendes foto/
illustrationer pr. mail, skal det være som
selvstændige påhæftede filer, opløsning
300 pixels. Færdige højtopløselige-cmyk
pdf modtages også efter aftale.

Sidste frist for indlevering af tekst

til næste nummer er 8/04.
COPA behøver ikke nødvendigvis dele 

meninger bragt i bladet. Eftertryk tilladt med 

kildeangivelse, efter indhentet skriftlig tilladelse

hos COPAs sekretariat. 

• Illustrationsannoncer:

Næste blad: Tilsagn senest 8/04.

Højtopløselig-cmyk/300 dpi-pdf sendes på
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ste nummer skal være Copa-bladet i hænde
senest: I 7 /04. 
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Med forbehold. Nærmere oplysninger om tids
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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.
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Seogså:

COPA-kontingent 
Almindelige medlemmer: 225,-kr. / 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/re
servoir. De har været på kurser i bl.a. 

samtaleteknik og anatomi. Råd
giverne har naturligvis tavshedspligt. 

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 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: Se COPA-kalender 2009. 
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Oplægsholdere og COPA-rådgivere 
- der blev fortalt, arbejdet og lyttet 2 dage i Korsør

COPA-rådgiverkursus i Korsør 

Af Henning Granslev 

I weekenden 1. og 2. november var 

36 COPA-rådgivere fra hele landet 

samlet til rådgiverkursus på 

Hotel Jens Baggesens i Korsør. 

Deltagerne ankom lørdag 

formiddag, og efter indtagelse af 
kaffe og lidt brød var alle klar til 

første oplæg. 

O
verlæge Steen Walter fra Odense 

Universitetshospital fortalte alt om 

urinvejssygdomme: urostomi, Indiana 

Pouch, årsagerne til operationer og kom

plikationer med stomien. 

Sten Walter oplyste også, at ca. 

400.000 mennesker "tisser i bukserne", 
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og det tal er altså her i Danmark. Det 

kan f. eks. være et lille dryp, hvis man 

hoster eller nyser. Men da det er et tabu

emne, holder man det for sig selv. 

Der er dog en god mulighed for at 

komme drypperiet til livs. Alle, næsten 

uanset alder, kan lære at lave øvelser, 

der gør musklerne i bækken og blære 

betydelig stærkere. Derved mindskes de 

uheldige lækager ganske betragteligt. 

Den første urostomi blev anlagt i 1952. 

Siden blev der udviklet nye operations

metoder, det var bl.a. Brickerblære, 

Kock' s reservoir, Hemi Kock' reservoir 

og lndiana Pouch. 

Grundene til at få en urinvejsafledning 

kan være rygmarvsbrok. Hvert år fødes 

ca. 50 med rygmarvsbrok. Tidligere 

døde disse børn, inden de blev 15 år. I 

dag kan de med en urinsvejsafledning 

næsten opnå at leve den gennemsnitlige 
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alder for den øvrige befolkning. En 

meget stor del af en urinvejssygdom 

er ofte p.g.a. cancer. Men årsagen kan 

også være en bakterie, man har fået med 

hjem fra en rejse til Afrika. I Nilen og 

mange andre søer og vandløb i Afrika, er 

der (hvis man bader) en risiko for at få 

schistosomiasis (sneglefeber). Bakterien 

fra sneglen kan udvikle cancer i blæren. 

Og en dejlig ferie i Afrika kan i yderste 

konsekvens slutte med en urostomi

operation. Denne risiko er der ikke ved 

badning i søer og vandløb i f. eks. USA 

eller Europa. 

Alle de forskellige urinvejsaflednings

operationstyper blev grundigt gennem

gået på tavlen ved hjælp af lysbilleder 

og overheads. 

Steen Walter besvarede under oplæg

get mange spørgsmål fra salen. 
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Our world is what we make of it™ 

*. 
• • 
* 

*. 
• 
* 

* * 

Ved traditionelle hudplader med forstansede huller eller 
huller, der skal klippes ud, kan der opstå et mellemrum 
mellem hudpladen og stomien, hvilket kan resultere i, 
at tarmindhold irriterer og beskadiger huden. 

Heldigvis findes der en løsning! 

ConvaTec Moldable Technology™ hudplader er en 
fleksibel hudbeskyttelse, som slutter sig om stomien 
uanset dennes form. Dette giver en sikker tætning, 
som holder huden ren og fri for irriterende tarmindhold. 
Det er en komfort, du kan leve med. 

Vil du vide mere om ConvaTec Moldable Technology™, 
formbare hudplader? Ring til vores kundeservice på telefon 
+45 45 87 60 11, eller besøg vores hjemmeside på adressen
www.convatec.dk

*. 

ConvaTee Moldable Teehnology og 
Our world is what we make af It er 
varemærker tilhørende ConvaTee Ine. 
ConvaTee er autoriseret bruger. 
@ 2008 ConvaTee Ine. 

o[ConvaTec 
MOLDABLE 

� technology 

AP-006413-SC 

ConvaTec@ 
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Efter en god frokostbuffet var vi klar til 

næste oplæg. 

Henning Granslev oplyste om det ke

delige og tørre lovstof i servicelo

vens § 112 vedr. personlige hjælpemidler 

og kommunernes forpligtelser, når der 

skal laves udbud af stomihjælpemidler. 

Alle deltagerne fik udleveret relevant 

materiale. 

Stomisygeplejerske Ulla Ostenfeldt 

fra Bispebjeg Hospital skulle holde 

det næste oplæg. Og det var betydeligt 

mere spændende. Oplægget var alt vedr. 

et patientforløb, hudproblemer, kompli

kationer med stomi/reservoir m.m. 

Der er planlagt et patientforløb, hvor 

der er tid til at forberede patienten til 

det nye liv med en stomi/reservoir. Det 

akutte forløb er selvfølgelig meget hårdt. 

Pludselig skal patienten gennemgå en 

operation og vågne op med en "lille rød 

studs" på maven. 

I det planlagte patientforløb er der tid 

til samtale med patient/pårørende, oplyse 

om livet med stomi, kost, arbejde, fritid 

og tilbud om at tale med en ligestillet 

COPA rådgiver. 

Når patienten udskrives, er der styr på 

poseskift på det niveau, der er aftalt med 

patienten. Måske kan det være nødven

digt i en periode at få hjemmesygeplejen 

til at komme for at skifte posen. 

Der aftales individuelle antal besøg 

på stomiambulatoriet - det kan være 

IO - 20 -30 - 45 -60 - 90 dage efter 

operationen. Ved besøget på stomiambu

latoriet tjekkes hud, stomiens størrelse, 

patientens vægt og alt, hvad patienten 

ønsker at tale om. 

Stomisygeplejersken kan tilbyde en 

faglig viden om stomi, da hun/han har 

en stor erfaring fra mange andre med 

stomi/reservoir - kort sagt - professionel 

hjælp. 

En COPA rådgiver kan tilbyde et 

besøg af en ligestillet person. Vi har selv 

en stomi/reservoir, og vi kender til de 

problemer der kunne komme, når man 

vender tilbage til dagligdagen. 

Som rådgivere skal vi gemme vores 

gode råd, til vi er klar over, hvad ud

fordringen er for den anden person. Vi 

har været, hvor patienten er lige nu. En 

rådgiver kan skabe fællesskabet for ikke 

at være den eneste med stomi/reservoir. 

Den gode rådgiver er afklaret med sin 

(fortsætter side 8) 
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SenSura 

Smart toilettaske 
til dig m·ed stomi 

En toilettaske med plads til det hele er ikke til 
at undvære, når man er stomipatient. I den viste 
toilettaske får du plads til både dine toiletartikler og stomibandager. 
Toilettasken er ikke bare rummelig, men har også en "indbygget" krog til 
ophængning, hvorved bandageskift kan foretages let og enkelt med alt 
nødvendigt inden for rækkevidde. 

Har du en stomi, vil vi gerne tilbyde dig toilettasken uden beregning.

Coloplast 

Det eneste, du skal gøre, er blot at udfylde og indsende kuponen på siden her, 
hvorefter du modtager toilettasken med posten. Vær opmærksom på, at der kan 
gå op til 4 uger, fra vi modtager din bestilling, til du modtager 
toilettasken. 

Tilbuddet er gældende så længe lager af toilettasken haves. 
r 

i 
§ 

······ · .............................................................. ..... .... ............................ ··· ·� ..... · ............... E'n. cirkel 
.. · · ... >{l i····

i 
af sikkerhed ill 

Udfyld kuponen og indsend den til: 

Coloplast Danmark A/S, Møllevej 1'1-15, 2990 Nivå, Att.: Kundeservice. 

Du kan også bestille toilettasken på www.coloplast.dk 

D Ja tak, jeg er stomipatient, og vil gerne modtage en toilettaske uden beregning fra Coloplast

Jeg har en: D Kolostomi D lleostomi D Urostomi

Jeg bruger en stomipose fra: D Coloplast D Anden producent

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: 

Telefon: 

By: 

e-mail: 

Jeg er indforstået med, at oplysningerne bliver registreret, så jeg kan modtage skriftlig og telefonisk information fra Coloplast. 

0 
0 

"' 
'1: 

� 
� 
© 

� 
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egen situation, kender egne grænser, og 
tør give noget af sig selv. Og hvad der 
er meget vigtigt: Man kan kun hjælpe 

dem, der vil hjælpes. Man kan så et 
frø. Et menneskes livsførelse vil ikke 

nødvendigvis ændre sig på grund af 

operationen. 

Der var mange spørgsmål fra rådgi
verne, som Ulla Ostenfeldt besvarede og 

diskuterede med rådgiverne. 

Efter dette oplæg var der tid til at gå en 

tur ud i den friske luft, inden vi skulle 
have en dejlig aftensmenu - røget laks 
med sprød salat, ølmarineret kalvetyk

steg med gem i.ise og blød chokoladedes
sert med hindbær. Hotel Jens Baggesen 
var så venlig at overraske med desserten 

på husets regning. 

Om aftenen var der god tid til socialt
samvær. Det er vigtigt at få talt 

med sine COPA venner og tage sig tid 
til at udveksle råd og erfaringer med 

både gamle og nye rådgivere. For at gøre 

aftenen lidt hyggelig, var der sørget for 
kaffe/te med sødt og lidt natmad til en 

go 'nat øl. Det var jo lørdag aften. 

Søndag morgen var der et par små 

skønhedsfejl ved morgenbordet. De 
blev dog hurtigt rettet af det altid venlige 
personale. 

Så var vi alle og Marie Thurah fra Kræf
tens Bekæmpelse i København klar til 

dagens program om rådgiverens pligter, 

krav til frivillige, samtale med ligestil

lede m.m. 

Marie Thurah startede med at oplyse 

om de generelle takt og tone regler for 
en rådgiver. Man kommer til den aftalte 

tid. Man har respekt for den person, der 
har bedt om råd/besøg. 

Man skal være klar over, at personen 
har været gennem flere faser, chok-, re
aktions- og bearbejdningsfasen. Der kan 

også være personer, der udtrykker en 

vrede over den nye situation, hvor man 

kan føle afmagt, frygt/angst for døden, at 

friheden til at gøre som man har lyst er 

væk, og mange kan føle ensomhed. 

Da mange af vi "gamle" rådgivere har 

lidt svært med at skulle have rollespil, 

havde Maria Thurah lavet et par cases 

(fra det virkelige liv), som vi skulle tage 
stilling til. Her var der mange forskellige 

meninger om, hvordan man skal hjælpe 

(fortsæt/er side JO) 
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Ny Gore™ medicinsk membran sikrer øget 
luftgennemstrømning og fuldstændig beskyttelse 
mod væske-ind- og udtrængning 

Optimal balance mellem luftgennemstrømning 

og effektiv lugtkontrol 

• Nyt stort aktivt filterareal sikrer effektiv lugtkontrol • Det unikke AF300 design giver

• Ny Gore™ medicinsk membran beskytter filtret mod enhver form for længere levetid for filtret og øger

væske - både udefra og indefra - uden brug af filterlabel dermed stomiposens bæretid

Bestil gratis prøve her ··::::
� - - - - -

Aktivt kulfilter absorberer 
uønsket lugt 

Stomitype: __ ___ ___ ___ ___ __ Navn: _ _ ____ ___ _ _ _ ___ __ 

Stomistr.: ___ __ _ ____ _ _ ___ _ 

Nuværende produkt: _ _ _ _______ __ _ 

D Ja tak, jeg vil gerne modtage information fra Hollister i forb. med
lancering af nye produkter, nyt informationsmateriale el.lign. 

Send eller fax kupon til: 

Dansac & Hollister Danmark • Danstrupvej 25F • 3480 Fredensborg 
Tel. 4846 5100 • Fax 4846 5110 • www.hollister.dk 

Adresse: _ ____ _ _ ____ _ _ _ _ __ 

By: ___ _ _____ _ __ Postnr.: _ __ _ 

Email: _ _ ____ _ _ ____ _ _ _ _  _ 

#Hollister 
Attention to detail. Attention to Life. 
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en person, der beder om råd fra en lige

stillet rådgiver. 

Selv om det kan være svært at tage 

stilling til nogle sager på et stykke papir, 

var der gode og konstruktive forslag til 

at løse disse "cases". 

For at der også skulle være noget til 

de helt nye rådgivere, var der et oplæg 

til gruppearbejde med kommunikati

onsøvelser. Resultatet af gruppearbejdet 

blev så diskuteret i forsamlingen. 

Efter alt det hjernearbejde med at tænke 
og diskutere var det tid at få fyldt op i 

mave/tarmsystemet. 

En god og veltilberedt buffet var klar 

til indtagelse. Mætte i hovedet og mave 

sagde vi farvel til COPA-venner og 

hotellets personale. 

T
ak til oplægsholdere, rådgiverne, 

Hotel Jens Baggesen og til Kræftens 

Bekæmpelse for økonomisk støtte til 

rådgiverkurset. 

Henning Granslev 

PRODUKTINFORMATION 

Produktinformation fra Focuscare Denmark ApS 

Nye Pelican 1- dels poser til ileostomi og urostomi 
Meget hudvenlig klæber, fleksibel og tynd. 
Nem indbygget lukning på den tørnbare pose. Vandtæt filter på tømbar pose. 
Beklædt med blødt hudfarvet stof med slids så man kan se stomien, når der er behov ved påsætning. 
Urostomiposen har en blød prop, for bedre komfort. 

Pelicansortimentet er udvidet med en BØRNESERIE 
Sikker hydrokolloid, ultratynd og fleksibel hudklæber. 
Der findes 3 poser i serien: en lille neonatalpose tømbar (opklipbar 0-40mm), en børne tømbar 
samt en børneurostomipose (begge opklipbare 10-50mm). 
Poserne er med klar folie men beklædt med silkeblødt stof med påtrykte Teddybjørne. 
De tørnbare poser er med tyndt vandtæt filter og integreret lukning og urostomiposen 
har tilbageløbsventil. 

Perform - NYT produkt til at kontrollere posens indhold 
De små gel poser der kommes i stomiposen fortykker det tynde indhold og giver derved tryghed 
og mindre tendens til lækage især om natten. 
Udbulning af posen og lyde fra skvulp samt lugt formindskes. 
Pakke med 60 poser. 

Produkterne fås hos din sædvanlige leverandør. 
Kontakt os venligst for gratis prøver: 
Focuscare Denmark ApS., Østervangsvej 21, 8900 Randers 
Tlf: 4926 1399 e-mail: info@focuscare.dk www.focuscare.dk 
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Hvor gammel kan man 
forvente at blive? Det er ikke ligegyldigt, hvor man

bor, hvis man ønsker at leve 
længst muligt. Der er nemlig forskel 
på middellevetiden i de danske 
kommuner. 

Det er borgerne i bl.a. Rudersdal 
nord for København, der med en 
middellevetid på 79,3 år kan se frem 
til at leve længst. 

Bor man f.eks. i Nakskov er man 
knap så heldig. 
Kilde: 

medicin&meninglbrief. 

Lægemiddelindustriforeningens nyhedsbrev. 

Lægers brug af 

nye lægemidler 

Middellevetid i danske 
kommuner 

-74,50-76,35år 
Cl 76,36-77,10år 
c:J 77,11 - 78,00 år 
a!!l76,01-79,30år 

Kilde: Senøtor$ker Knud Juel 
Statens lnstrtltl Folkesundhed medion&men,nglbnef 
Lægem!ddelindustnfOJeroogens nyhedsbrev 

Anvendelsen af 15 nye 

lægemidler i 2007 og 2008* 

(.,. ,:,,,,dl., '"'""dl i 1. "''''' 2008, 
.�,=:"r..,., • 13 -14 fOfskellige nye lægemidler 

• 10-13forskellige nye lægemidler 
8 - 9 forskellige nye lægemidler 

KIide: DU-Ml: medicin&mening/brief 
lægemiddelindustriforeningens nyhedsbrev. 

U d af de 15 nye lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen i 2007 og 2008 har vurderet i forbindelse med en tilskuds
ansøgning, har lægerne i f.eks.Thisted alene taget de 8 i anvendelse i første halvår af 2008. Modsat har lægerne 

i f.eks. København (Amager, Vesterbro/Christianshavn), Hillerød, Roskilde og ydre Århus i løbet af første halvår af 
2008 udskrevet recept på næsten alle, det vil sige 14 af 15 lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen siden 
1. januar 2007 har vurderet efter virksomhedernes ansøgninger om tilskud.

Kilde: 

medicin&meninglbrief. Lægemiddelindustriforeningens nyhedsbrev. 

Brug tid på det du 

holder af - ©g bestil 

dine varer, når det 

passer dig! 

.onemed.dk 
utik er åben 24 timer i døgnet! 
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COPA sommerferietilbud 2009 
Tag med på ferie i Faaborg 

Stomiforeningen COPA 
har i år reserveret plads til 
60 personer på Hotel 

Faaborg Fjord.fra mandag den 15. juni 

til lørdag den 20. juni. Opholdet tilby
des stomi/reservoiropererede samt deres 
ægtefælle/samlever. 

Hotellet ligger smukt ned til vandet 
lidt uden for Faaborg. Men det er lidt be
sværligt for tog-/busrejsende at komme 
til hotellet, så der bliver arrangeret 
bustransport fra og til Odense Banegård. 
Prisen for bussen er 150 kr. pr. person 
tur/retur. 

Hvis man under opholdet ønsker at 
tage en tur til Faaborg, er det meget let. 
Bus nr. 930 og 932 til Faaborg holder 
lige ud for hotellet, og turen tager kun 
5 min (der er ca. 2,5 km.) 

Under opholdet kan man slappe af 
på sin egen lille terrasse eller på hotel
lets store terasse, der ligger smukt med 
udsigt over det Sydfynske Øhav. 

Prisen er pr. person i 
dobbeltværelse 2300 kr. og 
i enkeltværelse 2600 kr. 

Ønskes ekstra nat er prisen pr. person i 
dobbeltværelse 288 kr. og i enkeltvæ
relse 388 kr. 

Bestilling og betaling for dette 
- direkte til hotellet.

Betalingen dækker følgende: mandag 
- buffet og en øl/vand, aftensmenu og
kaffe, tirsdag til fredag alle måltider og
en øl/vand til frokost, festmiddag fredag
aften incl. ½ fl. vin, lørdag morgenbuffet
og alle udflugterne.

Bekræftelse, girokort og program il 
blive sendt fra sekretariatet 
ca. 20. april. h.g. 

Faaborg. 

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

l Tilmeldingsblanket

1 
COPA sommerophold 1s.juni til 20.juni 2009

Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg, tlf. 6261 1010 

I 
www.hotelfaaborqfjord.dk

Hotellet er røgfrit. 

-

Planlagt program 
Mandag den 15. juni 

Ankomst og indkvartering. 
Buffet fra kl. 12 til kl. 14. 
Om aftenen vil en repræsentant fra 
Abena vise nye stomihjælpemidler. 

Tirsdag den 16. juni 

Eftermiddagstur til 
De japanske Haver i Nr. Broby. 

Onsdag den 17. juni 

Eftermiddagstur til Svendborg. 
Først bytur på egen hånd, herefter 
sejltur med M/S Helge. 

Torsdag den 18. juni 

Heldagstur til Langelandsfortet, 
rundt på Langeland og bytur på 
egen hånd i Rudkøbing. 

Fredag den 19. juni 

Dagen til egen disposition. 
Om aftenen er der festmiddag med 
musik og dans. 

Lørdag den 20. juni 

Morgenbuffet og afrejse. 

- - - - - -

Hotel Faaborg Fjord. 

Medlems/støttemedlemsnummer ........................................................................................ . 

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

, 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Navn(e) .............................................................................................................................. . 
De japanske Have,'. I 

I 

I 

I 

Adresse .............................................................................................................................. . 

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

D Jeg ønsker enkeltværelse D Vi ønsker dobbeltværelse 

D Er kørestolsbruger D Speciel kost... ............................................................ . 

D Deltager i udflugten tirsdag til De japanske Haver 

I D Deltager i udflugten onsdag til Svendborg 
D Deltager i udflugten torsdag til Langeland 

I D Ønsker bustransport til og fra hotellet. Pris kr. 150 pr. person - opkræves på girokortet. 

Blanketten sendes i lukket kuvert (gerne kopi) eller på fax. 5767 3515 I 

I 

så den er fremme hos Stomiforeningen COPA, Rønnedevej 10. 1, 4100 Ringsted 

senest mandag den 30. marts 2009 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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MIS Helge. 

Langelandsfortet. 

- - -

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Let valg 
En mand var indlagt på Rigshospitalet for at fa et nyt hjerte. Dagen før den store operation kom overlægen ind til 
ham og orienterede om de forskellige donorer, han kunne vælge mellem. 
Du kan vælge mellem to, eller rettere tre hjerter, sagde overlægen. - Det mest attraktive hjerte har tilhørt en kendt 
idrætsmand, 26 år - død i en bilulykke. Det andet har tilhørt en fremtrædende sopran, en ung dame på 28 år, skudt 
i forbindelse med et jalusidrama. Endelig kan jeg jo nævne, at en gammel bankchef på 86 år, som døde af 
alderdom i går, også har doneret sit hjerte. 

Tja, da tror jeg at jeg tager bankchefens hjerte, svarede patienten uden betænkningstid. 

Men dog, sagde overlægen, hvorfor vælge et hjerte fra en gammel udtjent mand - det synes jeg ikke er noget klogt valg. 

Åh jo da, svarede patienten. Ud fra mit kendskab til bankchefer, har dette hjerte aldrig været i brug. 

din 

vittighed 

til 

Copa-bladet 

Har du en vittighed 
eller en sjov oplevelse 
så send den til Copa
bladet. 

De sjoveste 
sommeroplevelser og 
de sjoveste vittigheder 
vil blive honoreret med 
en COPA-"mulepose". 

Send til: 

COPA 
Rønnedevej 10, 1. 
4100 Ringsted 

eller 

bladet@copa.dk 

Vi glæder os til at dele 
dine grin med andre. 

- Far, hvorfor går
du og mærker på
hestenes ben og
bagdele?
- Det er fordi, jeg
måske vil købe en
af dem, lille Ole.
- Så tror jeg, post
budet vil købe mor.

• lleostomi

• Urostomi
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Så er her nogle af PELICANPOSERNES fordele ,som kan 

gøre livet lettere! 
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En gang Østerbro - altid Østerbro 
PÅ BESØG HOS EN COPA LOKALFORMAND 

Peter Sørensen, 

lokalformand København I Frederiksberg 

E
n dag -for nogle måneder siden
- havde undertegnede som Copa

bladets udsendte - fået lov til at besøge
lokalformand Peter Sørensen på privat
adressen, Århus Plads 6, 2.th.,
København Ø.

Når man bor vest for Storebælt, er 
man altid spændt på, hvad der kommer 
til at ske i den store by. Jeg fik hurtigt 
den første oplevelse. Det var første gang 
jeg skulle ringe på Peters dør, så jeg 
ville gerne have en lille buket blomster 
med. I Århusgade lå en FAKTA-med 
et "dagens buket' skilt". Jeg var eneste 
kunde, og eneste medarbejder sad ved 
kassen - nej han lå - med hånden under 
hovedet hen over samlebåndet og læste 
ugeblad. I takt med en stigende irritation 
over, at båndet begyndte at køre med 
min buket, steg hans interesse for uge
bladet. Jeg ventede - pludselig startede 
en overnaturlig overkropsballet - hvor 
han formåede at løfte sig lidt, scanne bu
ketten forbi sig, slå ind på kassen, læse, 
vende blad og lægge sig igen; alt uden 
øjenkontakt eller tale. Jeg havde lagt 
aftalte penge -efter nogen tid tog han 
mønterne uden at se på dem! Bon? Nå 
det bruger man nok ikke i Århusgade, så 
pyt. Jeg var vildt imponeret, og forstod 

COPA 

København / Frederiksberg 

249 medlemmer 
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pludselig de FAKTA-reklamer jeg har 
set i TV -"det tager kun 5 minutter at 
handle i FAKTA." Det skal indskydes, 
jeg kommer fra en landsdel, hvor der 
ikke er FAKTA-butikker. Sikken en tillid 
til kunderne og sikken forståelse for fir
maets motto; ekspeditionen havde varet 
5 minutter! Mundlam og opløftet kunne 
jeg begive mig fra butikken til 2. sal i 
nummer 6; buketten syntes dog- FAK
Tisk - undervejs at komme til at se mere 
og mere sølle ud. 

Peter lukker glad op og byder på kaffe; 
Nete - Peters kone -skjulte pænt. h i 
hun syntes, buketten var lidt svag. Hun 
sagde tak uden at fortrække en mine. 

ete og Peter ventede på, at et stort 
nyt garderobeskab skulle komme med 
"3x35", så forskellige møbler m.m. 
var samlet i stuen. Dette midlertidige 
flytterod kunne ikke skjule, at Nete og 
Peter bor meget, meget hyggeligt; blandt 
de sammenstuvede møbler stod en PC, 
med skærmen tændt -på en COPA-side. 
Peter er ON. 

En kat løber ud af stuen, en anden 
gemmer sig under en stol. Vi bænker os 
med 3 krus kaffe. 

Hvorfor bor I på Østerbro? 

-"Vi bor her, fordi der er mange mulig
heder - og tæt på. Jeg (Peter) kommer 
fra Roskilde - jeg flyttede til København 
i 1978 på grund af kærlighed". ete får 
et lille klem. - "Vi har boet her siden." 

Hvornår fik du stomi? 

-"I 1996 - 3 8 år gammel - fik jeg fore
taget en kolostomi efter et sygdomsfor
løb på et par år. Stomien gav mig livet 
tilbage. 

Inden jeg blev syg var jeg instruktør 
og vagtmester hos Falck på Polititorvet. 
I 1998 blev jeg førtidspensionist -dog 
ikke på grund af stomien." 

Hvad.fik dig ind i COPA? 

-"Havde hørt om COPA på hospitalet og 
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i 1998 begyndte jeg at komme i COPA
København/Frederiksbergs lokalafde
ling. I 2001 blev jeg lokalformand og i 
2003 sagde jeg ja til at komme i COPAs 
forretningsudvalg -jeg sagde ja, fordi 
jeg brænder for COPAs IT-muligheder." 

Hvad går dine COPA dage med? 

-"Lokalforeningen København/Frede
riksberg har møder ca. 8 gange om året. 
Jeg er end idere involveret i stomisko
len på Hvidovre Hospital, har aftaler 
med Rigshospitalet om undervisning 
af SOS -elever og har undervisning 
af sygeplejersker. Hertil kommer alle 
de andre aktiviteter jeg har via lands
foreningen: Forretningsudvalgsmøder, 
hovedbestyrelsesmøder, Midt i Livet, 
COPAs-hjemmeside, lokalforeningens 
hjemmeside -Forum, m.m. 

Vores møder i lokalforeningen Køben
havn/Frederiksberg er altid hyggelige, 
og der er altid et godt fremmøde. Har 
aldrig måttet aflyse et arrangement på 
grund af manglende tilslutning. Der er et 
godt sammenhold blandt de fremmødte 
COPA-medlemmer her i København." 

Hvad synes du om arbejdet i 

COPAs forretningsudvalg og 

hovedbestyrelse? 

-"Det er godt at være med til at præge 
COPAs hverdag og fremtid -men jeg 
synes der sker for lidt disse to steder. 
COPAs fremtid er spændende. Der kom
mer mere konkurrence, og det gælder 
om at være på forkant og tilpasse sig 
folks ønsker. Det kræver en meget aktivt 
hovedbestyrelse at sælge og markedsføre 
COPA. Både lokalt og på landsplan skal 
vi ruste os, for at kunne modstå de nye 
udfordringer der tegner sig." 

Hvad sker der på COPAs IT front? 

-"Der skal COPA give information, in
formation og information. Jeg har været 
så heldig at være inspirator og idemand. 
COPA-Forum gik i luften 2003. Både 



unge og gamle bruger det. Man kan her 

være anonym, man kan gå på aften, nat 

og weekend. Altså når det passe en, og 

få chat vedrørende rådgivning og alt, 

hvad man som stornist har brug for at 

diskutere. Sundhedspersonale er også 

begyndt at bruge COPAs Forum. Et ek

sempel på spørgsmål man kan få: "Hvor 

tager man temperaturen på en mand, der 

har fået fjernet endetarmen? Interessen 

for "Forum" er stigende. Hertil kommer, 

at alle også kan stille spørgsmål pr. mail. 

Jeg har i dag ca. 200 online rådgivninger 

om året. 

På Facebook er COPA også repræ

senteret. En gruppe COPA-medlemmer 

har startet en stomigruppe på Facebook 

- og der har vi den fordel, at vi kan sætte

ansigt på hinanden (vi kan sætte billeder

ind). Fortælle om os selv og danne

netværk. Vores vennekreds på Facebook

øges uge for uge."

Hvad laver du, 

når du ikke arbejder for COPA? 

-"Jeg læser meget, og jeg tegner. (På 

forsidefotoet kan man se en af Peters 

tegninger, red.). Vi er "bedsteforældre" 

for venners børn. Vi har en søn på 25 

år - men ingen børnebørn. Vi hygger 

med kattene. Katte er en interesse vi har 

fælles. Jeg har haft kat, siden jeg mødte 

Nete i 1978. Først havde vi almindelige 

huskatte. I dag har vi to Maine Coon 

- de er 5 år gamle, en han og en hun.

Maine Coon er verdens største katterace.

De opfører sig som hunde - kommer

i bad - vi kan "snakke med dem". Det

betyder ikke noget for os, at det er to ra

cekatte - vi vil ikke tage dem på udstil

ling - men i dag ville vi slet ikke kunne

undvære katte af netop den race."

Hvor er du og COPA om 15 år? 

-"Nete og jeg er så glade for at bo i den

ne lejlighed, at vi aldrig flytter herfra. 

Vi skal bæres ud. Med hensyn til COPA 

- mon ikke jeg bliver ved med at sidde

meget foran COPA-skærmen."

D
et tror undertegnede på - det er 

ikke tomme ord, når Peter fortæl

ler, han brænder for IT. Samtidig har 

undertegnede altid kendt Peter som 

en meget hjælpsom person. Han er en 

sjælden og god blanding - ham Peter. 

Som sine Maine Coon katte er han en 

rigtig "arbejdskat". COPA København/ 

Frederiksberg kan være glade for, at de 

har netop ham. 

D
et er tid til at sige farvel. Parkome

teret var ikke udløbet - en anden 

"tovlig" ting - parkometrene altså - de 

har her i den store by, selv om man ikke 

er i centrum. 

Nedenfor Nete og Peter er der en 

hyggelig indhegnet legeplads med flotte 

træer og hyggelige bænke. "Voksne 

ingen adgang uden børn". Man skal godt 

nok være trænet for at bo i København -

Peter og Nete kan slet ikke undvære det. 

Peter.s store 
interesser: 

Maine Coon og 
tegning. 

Nete og Peter. 

o.v.

Århus Plads, København Ø 
--
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Maine Coon katten 
og dens historie 

"Som med mange andre 
naturkatte, kan man kun 
gisne om hvordan Maine 
Coon katten er opstået. 
Der findes mange 
legender herom. 

En er, at Maine Coon 
katten er produktet af blandingen mellem 
en huskat og en vaskebjørn (racoon). 
Dette er dog genetisk umuligt. 

En anden version, den mest romantiske, 
er at en søfarer ved navn Samuel Clough, 
skulle smugle Marie Antoinette fra Frankrig 
til Wiscasset i USA. Hun blev halshug-
get inden flugten, men kaptajn Clough 
fik hendes ejendele med sig til USA, og 
deriblandt var der 6 langhårskatte. Disse 
skulle så have lagt grunden til Maine Coon 
katten. 

En tredje version handler om en søfarer 
ved navn Coon, som siges at have bragt 
Angora og Perser katte med sig hjem til 
USA's østkyst, hvorefter der begyndte at 
dukke langhårskillinger op i mange af de 
kuld, som blev født. Disse katte blev kaldt 
Coon's katte, og siden hen Maine Coon 
katte. 

Sandheden er nok snarere, at Maine Coon 
katten er skabt ved blanding af flere for
skellige typer langhårskatte, som Maine's 
søfarere bragte med sig hjem. 

Disse kan have været Norske Skovkatte 
og Angorakatte, men det er kun gætteri. 

Maine Coon katten er ganske enkelt 
endnu et bevis på, at den der er bedst eg
net, overlever. Den er en arbejdskat, rustet 
til at klare sig selv i barske omgivelser. 

Udstillingsmæssigt var Maine Coon kat
ten populær allerede i 1800-tallet. I 1878 
kunne man på en udstilling i Boston se 
en halv snes af racen. I 1895 i Madison 
Square Garden, var det en Maine Coon, 
der blev Best in Show. 

I begyndelsen af 1920'erne forsvandt 
racen fra de amerikanske udstillinger, fordi 
Perserkatten og andre eksotiske katte, 
bragt til USA fra bl.a. Europa, i mellemti
den var blevet mere interessante. Det blev 
derfor hårde tider for Maine Coon katten. 

I 1959 blev racen erklæret for uddød 
og i 1973 skrev en avis simpelthen, at 
racen slet ikke eksisterede. Det gjorde 
den i høj grad og takket være stædige 
opdrætteres tro på sagen, blev The Maine 
Coon Breeders and Fanciers Association 
MCBFA) stiftet i 1968. 

Herefter tog alle de amerikanske klub
ber Maine Coon katten ind i varmen igen, 
d.v.s. til godkendelse, registrering og med 
ret til titler. 

( .... ) 

Staten Maine har erklæret racen for stat
skat, og den regnes bestemt for at være 
et nationalt klenodie, som fremhæves ved 
enhver given lejlighed. På katteudstillin
gerne er det, efter Perserkatten, den race, 
der bliver repræsenteret ved det største 
antal udstillede katte". 

Kilde: www.mainecoonklubben.dk 
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PRODUKTINFORMATION 

Nu kan du få store poser og plader i SenSura Flex og SenSura Click! 

Nu behøver du ikke længere bekymre dig, fordi du har et 

stort output fra stomien eller en stor stomidiameter 

- de store poser og ringstørrelser i SenSura Flex

eller

SenSura Click er løsningen.

SenSura Flex med den fleksible klæberkobling fåes i 

størrelserne XL (ringstr. 70 mm) og XXL (ringstr. 90 mm). 

SenSura Click med ringkobling fåes i størrelse Maxi (ringstr. 70 mm). 

I begge systemer fåes Convex Light basispladen i 70 mm - til lave stornier. 

Har du brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Coloplasts kunderådgivere på telefon 491 l 1213. 

Vinderne er fundet 
Coloplast har foræret COPA 100 biografbilletter. I sidste nummer af 
Copa-bladet skulle du svare rigtig på tre spørgsmål. 

De rigtige svar 

1. SenSura Flex findes både til kolo- og ileostomiopererede?

• Ja

o Nej

2. SenSura Flex bandagen er en

o 2-dels stomibandage med mekanisk kobling

o I -dels stomibandage

• 2-dels stomibandage med klæberkobling

3. Nordisk Film har som logo

• En isbjørn

o En hval

De 50 vindere har fået besked og billetterne direkte sendt. COPA ønsker til lykke. Vindere er nævt nedenstående. 

J. Løvendahl-Rasmussen 0100 Torshavn H. Andersen 6840 Oksbøl 
K. Nonbo 8600 Silkeborg C. Iversen 5270 Odense N 
T. Thomsen 2730 Herlev A. M. Mattson 8270 Højbjerg 
F. Jensen 3700 Rønne P. H. Jørgensen 4623 Ll. Skensved 
B. Holst 4000 Roskilde B. Nørdam 8900 Randers C 
H. Bargmeyer 6400 Sønderborg D. Buntzen 4623 Ll. Skensved 
L. Porsley 2630 Taastrup V. Nielsen 2400 København NV 
K. Lamberth 2870 Dyssegård S. Bak 3670 Veksø 
G. Sørensen 6950 Ringkøbing A. Beck 2880 Bagsværd 
D. Pedersen 3700 Rønne K. Pedersen 3050 Humlebæk 
H. Nathan 2830 Virum P. V. Pedersen 6000 Kolding 
B. Mauritzen 2700 Brønshøj J. Matzen 6230 Rødekro 
P. Vraa 8870 Langå A.Wyi 2100 Køøbenhavn Ø 
A. Julin 8920 Randers NV B. Skovsgaard 4760 Vordingborg 
D. Rasmussen 8751 Gedved L. Christiansen 2680 Solrød Str. 
J. Jensen 4520 Svinninge E. Pedersen 2670 Greve 
P. Olsen 3320 Skævinge N. L. Jensen 4654 Faxe Ladeplads 
G. Samuelsen 4520 Svinninge H. Strunge 5540 Ullerslev 

S. Kristensen 8350 Hundslund A. Hauge 8920 Randers NV 
A.D. Kusk 6731 Tjæreborg R. Træholt 9550 Mariager 
E. Andreassen 2400 København NV L. H. Jensen 7800 Skive 
S. Carstens 4600 Køge J. Hedehus 8220 Brabrand 
U. Jacobsen 2970 Hørsholm D.N. Jensen 8600 Silkeborg 
B. Nyborg 8700 Horsens D. Starzec 4800 Nykøbing F 
D. Tække 8600 Silkeborg N. Larsen 9500 Hobro 
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Trykring om stomien 
Det er nu meget 
rart at være 
opfinder og 
ingeniør, når man 
har problemer 
med sin ileostomi 
og et nyt udstyr. 

Og jeg har løst 
mit eget problem, 
som måske også 
andre har i en 
lignende 

'

situation, så derfor denne lille notits. 
Jeg er begyndt at bruge 2-delt udstyr fra Hollister 

Conform 2. Men jeg havde problemer med at udstyret forblev 
tæt og lå kompakt omkring stomien, selvom jeg kombinerede 
udstyret med en formbar barrierering. 

Det er så heldigt, at udstyret består af en hudplade med et 
koblingsarrangement på, som er påsat via et bælg eller rørar
rangement. 

Jeg benytter nu rørarrangementet som holdelomme for en 
fast trykring som i hulstørrelse passer specifikt omkring den 
aktuelle stomi, og som i ydre diameter passer i lommen bag 
koblingen for posefikseringen. 

Der opnås med systemet, at en barrierering eller hudpladen 
konstant vil blive presset imod hudoverfladen og roden af 
stomien, hvorved at udstyret ikke mere er kritisk og hvor det 
holder meget længe, før det skal skiftes. 

Så noget er der ved at være opfinder, når man er tvunget ind i 
denne branche. 

Var der nogle ligefæller og kollegaer som også ville prøve 
udstyret (trykringen) så var dette nok muligt. 

Men kontakt COPA - som har mit navn og min adresse. 

Hilsen 

ileostomist gennem 34 år 
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Gaver og arv 
Bogført 118 - 31/12 2008 

Anonym .............................................................. 125,00 kr 
Kjestine Rasmussen - FRIMÆRKER ................. 120,00 kr 
I. Jørgensen ....................................................... 125,00 kr 
Margit de Groot... ............................................... 125,00 kr 

COPA takker på det hjerteligste. 

Klar besked 
Afdelingssygeplejersken havde indprentet 
sygeplejeeleverne, at de ikke måtte fremhæve 
nogen af lægerne frem for en anden/andre. 

En dag hørte hun en af eleverne svare i 
telefonen: 'Vi har seks læger her på afdelingen, 
men jeg kan desværre ikke anbefale nogen af 
dem'. (NORJLCO j/2008 side 30)

En franskmand, en italiener 

og en nordmand 
Sidste nat elskede jeg med min kone.fire gange, 
pralede franskmanden. Og i morges serverede hun 
dejlige pandekager og fortalte mig hvor højt hun 
forguder mig. 
Åh, sidste nat elskede jeg med min kone seks

gange, svarede italieneren, og i morges serverede 
hun en dejlig omelet og fortalte mig, at hun aldrig 
kunne elske med nogen andre end mig. 
Nordmanden sagde ingenting - men franskmanden 
kunne ikke lade være med selvtilfreds at spørge: 
Nå, hvor mange gange elskede du så med din 
kone sidste nat? En gang, svarede nordmanden. 
Kun en gang? gryntede italieneren arrogant. Og 
hvad sagde hun til dig i morges? Hun sagde - du 
må ikke stoppe. (NORILCO 612008 side 30) 

STOMOCUR®

Et stomisystem, der løser problemer 

� ' 
• 

For nogle er huden lidt BESVÆRLIG 

Prøv STOMOCUR MicroSkin - vores nyeste pro
dukt. 
Det er let, det er sikkert og hyper fleksibelt. 

Kontakt os og få tilsendt STOMOCUR-prøver. 

Produkterne får du gennem din sædvanlige leverandør. 

Hvidehusvej 34. 3450 Allerød I �� Roland Tlf 4814 2080 • Fax 4814 2038 

H 1th 
E-mail info@roland1.dk 

ea care www rolandhealthcare dk 
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Peter Sørensen, 
Århus Plads 6, 2.th., 2100 København Ø 

Tlf.: 3538 9148 
E-mail: nepe@privat.dk

http://kbh-frberg.copa.dk/ 

Siden sidst 

Generalforsamling 
Generalforsamling den 20/2 refereres i næste Copa-blad. 

Kommende arrangement 

Cafemøde med Dansac-Hollister 
Kom og se film 

onsdag den 25/3 klokken 14.00 
i kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 

2700 Brønshøj 
Vi starter med at få varmen, over en kop kaffe/te og lidt blødt 

brød, og giver så ordet til en repræsentant fra Dansac-Hollister, 

der vil vise os filmen 'Livet med stomi'; vi får også set produkt

nyheder, og der er mulighed for at stille spørgsmål. 

Vi slutter senest klokken 17.00. 

Tilmelding: Peter Sørensen telefon 3538 9148 eller mail 

nepe@privat.dk senest 1413. 

Kommende arrangement 

Vi mødes foran Post & Tele Museet 
Tirsdag den 5/5 
Post & Tele Museum 
Købmagergade 37 
Vi mødes foran museet klokken 13.45-14.00. 

Det er nemt at komme til Post & Tele Museum. Stå af ved 

enten Højbro Plads, Christiansborg Slotsplads, Kongens 

Nytorv eller Nørreport Station. Herfra er der mellem fem og ti 

minutters gang til museet ad Købmagergade. Der er elevator på 

museet. Medbragte tasker deponeres i aflåst skab i stuen, husk 

en l O'er til skabet (tilbagebetales). 
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Vi bruger ca. l ½ time på selv at gå rundt, og samles på aftalt 

tidspunkt, i cafeen med udsigt over byens tage hvor vi får en 

kop kaffe/te med kage ti I. 

Det er den 5/5 de lyse nætter starter, hvor er det dejligt med 

udsigt til en dansk sommer. 

Tilmelding: Peter Sørensen telefon 3538 9148 eller mail 

nepe@privat.dk senest 21/4. 

P.b.v. Peter Sørensen 

Marianne R. Bodi 
Søborg Hovedgade 211, 4-A 
2860 Søborg 
Tlf.: 2343 0353 (bedst 16-18)

. . . . . . • .. 0 0 

Carina Christiansen,
Sønderlundsvej 21, st.tv., 2730 Herlev 

Tlf.: 4491 6199 

Siden sidst 

Hyggelig aften med præmier 

til både vindere og tabere 
Vi havde en meget hyggelig aften med bowling og hygge ved 

den velfortjente middag bagefter. 
Der var en god kampånd holdene imellem - desværre havde 

det ene hold problemer med det tekniske anlæg, men det var 

ikke forgæves at kæmpe videre. Igen i år fik både vinder- og 
taberhold præmier. 

En stor tak til Carina for en god aften. 

Kommende arrangement 

Forny garderoben inden sommer 

Modeshow med fa. Friendtex den 18. april kl. 13.00 
Vi må måske hellere forny garderoben inden sommerferien, så 

vi har fået fa. Friendtex og dermed Jette til at komme og vise 

den nye forår-og sommerkollektion frem. 

Dato: lørdag den 18. april kl. 13 

Sted: Præstevænget 20, Ballerup. 

Tilmelding: Carina tlf. 4491 6199 senest tirsdag 14. april. 



Kommende arrangement 

Skovtur 
Skovturen med København/Frederiksberg bliver 

lørdag den 6. juni. 

Men mere i næste nr. ang. tidspunkt, og om vi 

skal satse på gummistøvler eller sommersko. 

Kommende arrangement 

Sig godnat til dyrene i Zoo 
Vi siger godnat til dyrene i Zoologisk Have 

torsdag den 27. august. 

Vi mødes foran Hovedindgangen til 

Zoologisk Have kl. 18.45. 

Rundvisningen begynder kl. 19 og slutter kl. 21. 

Tilmelding: Carina tlf. 4491.6199 

senest 6. august. 

Kommende arrangement 

Tag med til banko inden du 
holder allehelgensaften 
Og vi slutter året af med en omgang bankospil 

den 31. oktober kl. 13. 

Meget mere i næste nr. 

Christian Stentoft 

Thorkildsvej 78 

3700 Rønne 

Tlf.: 5695 2133 

Siden sidst 

P.b.v. 

Marianne R. Bodi 

Gule ærter betyder på 
Bornholm - generalforsamling 
Generalforsamling 24. januar 

Sagahuset Rønne. 

Vi startede traditionen med gule æ1ter med flæsk 

og pølse. 

Efter spisningen startede generalforsamlingen 

med valg af Cai Andersen som dirigent. 

Formanden fik igen ordet og aflagde beretning i 

henhold til dagsordenen. 

Vi fik som vanligt en god orientering om året der er gået. 

Beretningen blev godkendt. 

Aktivitetsplanen for 2009 blev uddelt til medlemmerne, så vi kan glæde 

os til gode stunder. 

Christian Stentoft aflagde regnskab, der kom mange gode kommentarer, 

men ingen kritik. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budget blev positivt modtaget. 

Der var genvalg på alle poster. Nyvalgt som revisorsuppleant 

Cai Andersen. 

Der var ingen kommentarer under eventuelt. 

Generalforsamlingen sluttede med kaffe. 

Kommende arrangement 

Tag med til bowling 17. marts 
Næste arrangement bliver 

17.03.09 - spisning og bowling i Bowlinghallen. 

P.b.v. Inge Andersen 

BIBRAUN 
SI-IA R \G EX PER- SE 

Softima® tømbar med Roll'Up 

- Endnu et nyt udløb fra B. Braun

Roll'Up = rul let op 

• Nyt enkelt udløb

• Nem håndtering

• Langt udløb - giver mindre risiko for sprøjt

• Let at rengøre

• Blomsterformet klæber giver behagelig

og sikker tilpasning til hudens konturer

• Langt filter sikrer optimal

lugtneutralisering og luftpassage

• Forefindes også i konveks udgave

• Roll'Up udløb fås også i

2-dels bandagen Softima Key

For information og vareprøver kontakt B. Braun Kundeservice 

B. Braun Medical A/S· Solbjergvej 3, 5. sal· 2000, Frederiksberg· Tlf. 3331 3141 · www.bbraun.dk 
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Kommende arrangement 

Tag med til Stevns 

Gisela Schjøtt 

Birkemosevej 30 
3550 Slangerup 

Tlf.: 4733 4434 

Sommerudflugt til Koldkrigsmuseum Stevnsfort 

lørdag den 16. maj. 

Bestyrelsen er nu så langt med planlægningen af vores som

merudflugt, at vi kan tage imod tilmeldinger. Hvis vi først 

skriver om turen i næste nummer af bladet, bliver tilmeldings

fristen efter vores mening for kort. Her kommer lidt omtale af 

den planlagte tur. 

Turen begynder kl. 8.30 med opsamling i Helsingør, dernæst 

opsamling i Hillerød kl. 9.00 og til slut opsamling i Ølstykke 

kl. 9.30. Vi forventer at være hjemme igen kl. 18.30. 

De nøjagtige opsamlingssteder oplyses ved tilmelding, men 

for de medlemmer, der har været med på udflugt tidligere, er 

det de sædvanlige opsam

lingssteder. Adresserne 

samt tidspunkterne vil 

blive omtalt igen i maj/juni 

nummeret af Copa-bladet. 

Vi kører med vores 

sædvanlige busselskab 

til Vallø Slotskro, hvor 

der bliver serveret en let 

frokost omkring kl. 11 .45. 

Efter frokosten går turen 

videre til Koldkrigsmu

seum Stevnsfort. Her 

venter en guide på os kl. 

14.00, og vi bliver ført ned 

i den underjordiske del af 

museet. Her er der kun 10° 

C, så husk endelig 

noget varmt overtøj 

til denne del af turen. 

Rundvisningen varer 

I ½ time og man 

går ca. 3 km. 

Efter rundvisningen er 

vi sikkert blevet kaffe

tørstige, og turen fort

sætter derfor til Højerup

Stevnsforte/ der i 2008 overgik til at ,·ære et 

museum for den kolde krig, er et spændende 

museum at besøge, idet hele fortet befinder sig 

ca. 20 meter nede i Stevns Klinr. 

lund ved Fakse, hvor eftermiddagskaffen skal nydes sammen 

med et stykke kage. Er der nogen der ønsker en ostemad i 

stedet for kage, bedes dette oplyst ved tilmelding. 

Tilmelding senest denl 3. maj: Bodil Gønss, tlf. 4817 3613 

eller til Gisela Schjøtt, tlf. 4733 4434. 

Ifølge guiden kan en gruppe højst være på 30 personer. Der

for er der begrænsede pladser til dette arrangement. 

Copa 2/2009 

Siden sidst 

COPA 
på 
stand 
Brugerbutikken på 

Hillerød Sygehus 

afholdt et arrange

ment i anledning af 

. patientforeninger

nes dag. 
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den 11. december 2008. Det var samtidig Brugerbutikkens 

3 års fødselsdag og i den anledning var 2 af patientforenin

gerne inviteret til at komme og synliggøre sig. 

COPA var repræsenteret med en stand sammen med Hø

reforeningen. Der kom en del besøgende, og jeg fik også talt 

med en sygeplejerske fra ma e-tannkirurgisk afdeling. Hun fik 

nogle brochurer med op til afdelingen. så der kunne blive lagt 

nogle i patienternes ophold rum. Dagen sluttede med en læk

ker lagkage. og repræsentanter for Brugerbutikken overrakte 

1.500 kr. til børneafdelingen. Disse penge er blevet samlet ind 

i en stor mælkejunge, som står uden for Brugerbutikken. Her 

kan forbipasserende så smide penge i, h is de har lyst, og som 

det kan ses, blev det til et rigtigt pænt beløb. 

Siden sidst 

Generalforsamling 
Sammensætningen af bestyrelsen efter generalforsamlingen 

offentliggøres i næste nummer. 

P.b.v. 

Gisela Schjøtt 



Kommende arrangement 

Jette Frederiksen 
Kirkegårdsvej 7 

Gundsømagle 
4000 Roskilde. 
Tlf.: 4673 0587 

www.roskilde.copa.dk 

Tag med til vandaerobic 
- svømning d. 22/3 i Greve Svømmehal

Traditionen tro afholder COPA en dag for stomister i Greve

Svømmehal. Vi får lov at komme, når svømmehallen lukker,

så vi har det hele for os selv. Det er som sædvanlig livredder

Bodil Egeriis der står for dagens motionsprogram i form af

Vandaerobic.

Vi mødes i forhallen kl. 14.00 og starter med en kop kaffe 

og derefter går vi til omklædningen. Vi slutter dagen kl. 16.30. 

Dette vil være den foreløbig sidste gang vi kan svømme i 

Greve Svømmehal, idet hallen bliver lukket i en længere pe

riode for at gennemgå en større renovering. 

Tilmelding senest d. 1713:

Tove Christiansen på tlf.: 4613 9628 eller 

mail: tove@christiansen.mail.dk 

Pris pr. næse: kr. 25,-

Kirudan 
www.kirudan.dk 

Tag med COPA -Roskilde i Greve Svømmehal. Forforeløbig 
sidste gang - hallen lukkerfor en længere periode. 

Kommende arrangement 

Tag med ti I Fyn 
Sommertur d. 21/5 

Sommerturen går denne gang til Fyn, 

nærmere betegnet til Kerteminde. 

Vi kører i bus dertil og skal nyde en 

god frokost på en restaurant med 

udsigt over vandet. 

Johannes Larsens hjem fi'a 

I 90 /-64. 

i dag en del af 

Johannes Larsen Museet. 

Når vi har spist, besøger vi Johannes Larsen Museet. 

(COPA-Roskilde.fortsæl!er næste side) 

hed 
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Kirudan A/S 
Kornmarksvej 15-19 

2605 Brøndby 
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Efter vi har set museet, 

bliver der serveret kaffe 

og kage i museets Cafe. 

Herefter går turen tilbage 

til Køge/Roskilde. 

Johannes Larsen dekorerede i 

I 916 sin spisestue med 

landskabsmotiverfi-a 

Kertemindes omegn. 

Kort om Johannes Larsen: 

"Johannes Larsen (1867-1961) var det 

mest prominente medlem af gruppen af 

Fynbomalere. 'Fynboerne' havde i høj 

grad deres udgangspunkt i Kerteminde 

- 'den kønneste lille by i verden', som

Johannes Larsen udtrykte det om sin

barndoms by.

På Møllebakken boede Alhed og Johannes Larsen, samt 

Anna og Fritz Syberg. 1 perioder holdt Christine og Sigurd 

Swane også til ha Tilsammen dannede de en kunstnerko

loni, der trak mange andre billedkunstnere og fo1fa1tere til 

byen". 

Der vil som sædvanlig blive holdt opsamling (og afsætning) 

flere steder: 

• kl. 8.30 Ny Østergade i Roskilde v. sygehuset

• kl. 9.00 Greve Svømmehal

• kl. 9.30 Køge Station ved turistbusholdepladsen.

Vi beder alle møde op 10 min. før bussens planlagte afgangs

tider. 

Hjemkomst vil være omkring kl. 18.30. 

Pris for denne tur: medlemmer kr. 150, 

ikke medlemmer kr. 250 

Tilmelding Johnny Frederiksen tlf.: 4673 0587 

senest d. 1515. 

Kommende arrangement 

P.b.v. Tove Christiansen 

. . 

Grethe Krog 

Syvendeskovvej33 

Undløse 

4340 Tølløse 

Tlf.: 5918 9693 

Generalforsamling 25. marts 
Som omtalt i sidste blad holder vi generalforsamling tirsdag 

den 25. marts kl. 16.30 i 

Asnæs forsamlingshus 

Esterhøjvej 26 

4550 Asnæs. 
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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Aktivitetsplan for 2008

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Arly Christiansen - villig til genvalg. 

Lene Christiansen - villig til genvalg. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 

Vinni Tersløse-Jensen ønsker ikke genvalg. 

Valg af suppleant for 2 år 

Eddy Tersløse-Jensen ønsker ikke genvalg 

Valg af revisor+ suppleant. 

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest 15. marts. 

Efter generalforsamlingen byder lokalforeningen på vaim mad. 

Vil du spise med? Så skal du tilmelde dig 

Lene Christiansen tlf. 5926 4288 

eller Grethe Krog tlf. 5918 9693 senest den 15. marts. 

Vi har fået Bent Kjærsgård & Co. til at komme og under

holde os. 

Kommende arrangement 

Tulipantur til Gavnø Slotspark 
Torsdag den 14. maj tager vi en tur til 

Gavnø med bus. 

Turens indhold: 

• Buskørsel

• Spisning på kro (2 retters menu) - hvor? Ikke fastlagt endnu.

• Billet ri/ Gavnø, med adgang til slot, park og bryggeri.

• Kaffe og kage i Cafe Tulipanen.

Turen starter fra Holbæk kl. I 0.00 og vi er hjemme igen kl. ca. 

18.30 opsamling Holbæk og Sorø. Turen koster 300 kr. for 

medlemmer og støttemedlemmer, ikke medlemmer 500 kr. 

Tilmelding er bindende, skal forudbetales. Alle, der vil med, 

får tilsendt turbeskrivelse og kontonummer mærket bustur. 

Tilmelding til Lene Christiansen tlf. 5926 4288 

eller Grethe Krog tlf. 5918 9693 

sidste frist for tilmelding den 15. april. 

P.b.v. Grethe Krog 



Kommende arrangement 

• • • ® ijo 
Merete Møller 

Ærtebjergvej 28, Lund 
4660 Store-Heddinge 

Tlf.: 5650 8042 
E-mail: eterem@privat.dk

Generalforsamling 
Afholdelsen af årets generalforsamling blev adviseret i sidste 

blad; men her følger yderligere detaljer: 

Vi mødes som oplyst torsdag d. 2. april kl. 17.00 i Futu

raCentret, Ringstedgade 20 i Næstved. Eventuelle forslag til 

behandling skal være formanden i hænde senest d. 25. marts. 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 

Følgende er på valg: Bestyrelsesmedlemmerne Lissi Fri

mand og Inger Bøjtrup samt revisor Jette Moran og revisorsup

pleant Per Møller. 

Lokalforeningen har kun en suppleant; men vi vil gerne have 

endnu en af slagsen, så interesserede må meget gerne møde op 

og give sig til kende. Det er ikke farligt og gør heller ikke ondt. 

Vi håber, mange af jer vil komme og være med til at give 

inspiration til nye og spændende aktiviteter. Lokalforeningen 

byder på smørrebrød efter generalforsamlingen, så vi beder 

om ti !melding af hensyn til dette - men husk at alle lokalfor-

STOMI/BROK 

eningens medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden 

tilmelding. 

Her er, hvad man har tænkt sig at fremlægge af aktiviteter 

- men datoerne ligger dog fast:

Aktivitetsplan for 2009

• Lørdag d. 6.juni

Udflugt efter kør-selv princippet. Samkørsel kan evt.

arrangeres.

• Lørdag d. 26. september

Høstfest på "Højeruplund" v. Stevns Klint.

• Lørdag d. 3. oktober

Stomidag i Næstved.

• Lørdag d. 24. oktober

Temamøde i Næstved.

• lørdag d. 5. december

Julernøde i Haarlevhallen, Haarlev.

Mød op og hør nænnere om aktiviteterne - og I kan jo selv 

være med til at bestemme indholdet, hvis bestyrelsens forslag 

ikke falder i smag. 

Tilmeldingsfrister og evt. deltagerpriser vil fremgå af de kom

mende blade. 

Sidstefristfor tilmelding til spisningen er d. 25. marts: 

Jan Bøjtrup på tlf. 5538 5836 

eller Merete Møller på tlf. 5650 8042. 

Vi glæder os ti I at se rigtig mange af jer. 

P.b.v. Merete Møller 

Specialfremstillede støttebandager og undertøj 

• Optimal pasfo

• Korrekt placeri af stomihul

• Holder et brok e tivt på plads 

• Giver god støtte

• Komfortabel i brug

• Ingen generende søm

• Hurtig l

• Fremstil

Rekvirer brochure på: 

sport oC intimt brug, 

GARMENTS 
- soft as silk, strong as steel

Tif.: 64 46 13 30 

Fax: 64 46 18 30 Elo GARMENTS ApS · Bredgade 16 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 13 30 . Fax 64 46 18 30 
E-mail: info@stomibandager.dk E-mail: sales@eto-garments.com · www.eto-garments.com · www.stomibandager.dk
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Marianne Andersen 

Mejerivej 4, 4892 Kettinge 

Tlf.: 5487 3100 

Kommende arrangementer 

COPA Lolland/Falster 
Kommende arrangementer COPA Lolland/Falster kontakt 

venligst lokalformanden. 

Poul Erik Andersen 10 
Mullerupvænget 12 

5230 Odense M 

Tlf.: 6615 8512 

. .

Dorte Hansen 

Lahnsgade 84 C, st. 

5000 Odense C 

Tlf.: 6590 6106 

Kommende arrangement 

Tur ud i det blå 
Lørdag den 16. maj har COPA Fyn 

lavet en aftale med Bergholdt busser, 

at vi skal en tur ud i det blå, 

og det bliver en heldagstur. 

Programmet ser således ud: 

Afgang kl. 7.00 Ved SG-Hallen Svendborg 

do kl. 7 .20 Lidl Ringe 

do kl. 7.45 Rosengårdscenteret v/ Gul indgang 

do kl 8.00 Dannebrogsgade 

do kl 8.30 Nyborg v/ Statoil. 

Pause undervejs hvor der serveres kaffe, rundstykker og lidt 

godt til halsen. 

Hjemkomst ca: 

kl. 17.30 

kl. 17.50 

kl. 18.15 

kl. 18.30 
kl. 19.00 

SG-Hallen Svendborg 

Lidi Ringe 

Rosengårdscenteret. 

Dannebrogsgade. 

Nyborg v/ Statoil. 

Egenbetaling har vi sat til: 150 kr. pr. person. 

Tilmelding: 

Poul Erik Andersen. Telefon. 6615 8512 Mobil 3011 4296 

E-mail: ipea@webspeed.dk

Sidstefrist for tilmelding er: 30. april.

P.b.v. Poul E. Andersen 
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Siden sidst 

Alle genvalgt 
Generalforsamlingen d. 8. februar 2009 blev afholdt i Hjall_else 

Forsamlingshus med følgende dagsorden: 
I) Valg af dirigent
2) Formandens beretning

3) Regnskab 

4) Aktivitetsplan for 2009

5) Indkomne forslag 
6) Valg til bestyrelse:

7) 

På valg: 
Poul Erik Andersen (modtager genvalg) 
Jørgen Rasmussen (modtager genvalg) 
Tove Woldby (modtager genvalg) 
Valg af revisor: 
Gerda Pedersen (nuværende revisor) 
Valg af revisorsuppleant: 
Doris Grave (nuværende revisorsuppleant) 

Evt. 

Efter formandens velkomst og forsamlingens accept af den 

foreslåede dirigent fortalte Poul E. Andersen om årets gang hos 

COPA Fyn. 
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Beretningen blev godkendt. 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt. 

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter i 2009: 

• 16. maj 2009: Heldagstur ud i det blå.

• Efterårstur i september og et julearrangement i december

• Endvidere vil den internationale stomidag i oktober blive

markeret.

Forsamlingen udtrykte ønske om at fortsætte sejlturene til en af 

øerne, gerne i løbet af august. Øvrige ønsker er noteret og vil 

blive behandlet af bestyrelsen. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Alle opstillede bestyrelsesmedlemmer, re isor og revisorsup

pleant ble genvalgt. 

Der var for lag om en hjemmeside for lokalforeningen. 

Efter generalforsamlingen ar der pisning og 

fremmødte for 

et par hygge

lige timer. 

P.b.v. 

Tove Woldby 
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Hanne Westergaard 
Violvej 126 B 

8700 Horsens 
Tlf.: 75641086 

h.westergaard@stofanet.dk

Kommende arrangement 

Svømning 
Her i vinterkulden er vi nogle friske "stomister" der nyder det 

våde element i svømmesalen på Bankagerskolen i Horsens. 

Der er også plads til dig, og vi har en gang tilbage i denne 

sæson. Det er 

lørdag den 04. 04 kl. I 5. 00. 

Du er meget velkommen til at deltage og i ser frem til at byde 

dig velkommen. 

Da vi gerne vil give dette tilbud til så mange af vore medlem

mer som muligt har vi gang i forhandling med Fredericia 

kommune om brug af skolens svømmesal. Vi håber meget på 

et positivt resultat, så der kan blive svømning i næste sæson. 

Kommende arrangement 

Få svar på alle dine rejsespørgsmål 
Som omtalt i sidste nummer afbladet har vi arrangeret et møde 

på Vejle Sygehus, hvor du kan få svar på alle de spørgsmål 

der må være, når vi skal ud at rejse, enten på charter eller på 

langture. 

Følgende emner ogflere bliver behandlet: 
• Opbevaring af plader og poser i fremmed klima:

varmt klima - varmt og fugtigt klima - koldt klima.
• Bus og flyrejse, hvad betyder det for bandager?
• Kabinetrykkets betydning for stomi.
• Badning (holder pladen fast/ forstærkning).
• Hvordan skal jeg beregne hvor meget jeg skal medbringe.
• Min kuffert forsvandt under flyveturen, hvordan får jeg

genforsynet plader og poser m.m.?
• Er der kostregler, som jeg skal være opmærksom på når

jeg rejser.
• Hvad gør jeg hvis jeg får "turistdiare".
• Hvad gør jeg hvis jeg får forstoppelse.
• Hvilket vand kan jeg bruge i min stomipleje (flaskevand,

kloreret drikkevand)?
• Øvrige rensevæsker?
• Skal jeg medbringe særlige ting på rejse?
• Skiferie - stomiskjold?
• Kan jeg finde stomisygeplejersker i alle lande?
• Er guider, hotelpersonale og kabinepersonale orienteret i
elementær viden om stomi?

• Er guider og hotelpersonale i stand til at hjælpe stomister
til speciallæge eller specialsygeplejerske?

• Forsikring (sygesikringskort, blåt kort og
rejse( syge )forsikring)

• Hvad siger sikkerhedsreglerne om stomimaterialer, værktøj
og skyllevæsker?

• Kropsvisitation
• Hvilke muligheder er der i fly og lufthavne for stomipleje?

• Kan stomister få tildelt ekstra bagagevægt til

stomimaterialer?
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Du kan stadig nå at tilmelde dig. 

Mødet er den 28.03 kl./4.00. 

Tilmelding Steen Samuelsen 

mail: steen.samuelsen@g.mail.com eller tlf.: 4333 148. 

Andre datoer du bør sætte kryds ved i din kalender 

15. august

Lørdag den 15.08 arrangeres udflugt til Egeskov.

Mere om dette i næste blad.

3. oktober

Bestyrelsen er i gang med at finde ideer til

den internationale stomidag der er den 03.10.

21. 1101•ember

Rettelse: Generalforsamlingen er den 21.11

på Den Gyldne Hane i Kolding.

Vi glæder os til at se jer ved vore arrangementer. 

P.b.v. Hanne Westergaard 

Kirstine, 
,ttardam 
- når det gælder:

Stomi-artikler

Sårbehandlingsbandager

Inkontinens-produkter

* Portofri levering fra dag til dag

* Fordelagtige priser

* Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48, 7500 Holstebro 

Tlf. 97 42 32 33 (08.30-16.00) 

Fax 97 42 80 14 

E-mail: post@hardam.dk

www.hardam.dk
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Christa Jensen 
Korshøj 5, Asserballe 

6440 Augustenborg 
Tlf.: 7447 3370. 

Åben rådgivning Sønderborg Sygehus 
Mød en COPA-rådgiver 

Første mandag hver 3. måned 
mandag 8. juni kl. 10.00 - 13.00 

mandag 7. september kl. 10.00 - 13.00 
mandag 7. december kl. 10.00 - 13.00 

Anne Lise Hansen 

tlf. 7452 0091 • achansen@webspeed.dk 

Aktivitetskalender COPA Sønderjylland 
25. marts Generalforsamling 
15. april Tønderaften 

22. maj Bustur 

3. oktober Stomidag 
22. november Julefrokost

Kommende arrangement 

Husk generalforsamling 
På Rødekro Kro onsdag den 25. marts kl. 19.00 

med spisning kl. 18.00 på Rødekro Kro. 

Er man ikke interesseret i 
spisning kan man deltage i 
generalforsamlingen kl. 19.00, 
som er for alle COPA 
Sønderjyllands medlemmer. 

Dagsorden i januar-februar bladet. 

- ,,� - .... - ;.,.�: :•

�-"�-� 
Røde-Kro i Rødekro. 

På besøg kommer Danpleje Århus og viser nyheder v/Pia 
Jensen. 

Tilmelding til spisning senest den 20. marts: 

Carl Christian tlf. 7472 3981 
eller 
Christa tlf. 7447 3370 / 4157 3370. 
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Kommende arrangement 

Hyggeaften i Tønder 15. april 
Hyggeaften i Tønder på Omsorgscentret, Ribe Landevej 39, 
Tønder onsdag den 15. april kl. 19.00. 

• Kabaretgruppen underholder.
• Kaffe med hjemmebag serveres.
• På besøg konuner Dansac og viser nyheder v/Carina
Pedersen.

Kom og få en hyggelig aften. 
Tilmelding senest den 8. april: Carl Christian tlf. 74 72 3981. 

Kommende arrangement 

Bustur 22 . maj 
Så tager COPA Sønderjylland på bush1r til 
Hjerl Hede - fredag den 22. maj. 

Bussen har opsamling flere steder 
- man kan sagtens komme med på turen.
Mere orientering på generalforsamlingen
eller i næste blad maj-juni.

Man kan også kontakte 
Christa pr. telefon, hvis man ønsker 
at blive orienteret om turen. 

Tilmelding til turen senest den 15. maj: 
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Carl Christian tlf. 7472 39 81 
Christa tlf. 744 7 3370 / 4157 3370. 

Glæd dig. Hjerl Hede 
er el af Danmarks 

smukkeste natur
område,; hvor vidt

strakte heder og næ
sten uvejsomt egekrat 

omkranser 

Danmarks største 

hedesø - F/yndersø. 

Midt i dette unikke 

vestjyske 

hedelandskab er 
Hjerl Hedes 

Fri landsmuseum 

placeret. 

Pbv.Christa Jensen 



Lona Spaanheden 
Ådalen 4 E 

6710 Esbjerg V 
Tlf.: 4117 7051 

lo.spa@hotmail.com 

Kommende arrangement 

Indbydelse kommer med posten 
Generalforsamling 

torsdag den 23. april kl. 18,30 

"Huset", Kirkegade 53, Esbjerg 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Fom1anden forelægger beretning til godkendelse

3. Kassereren forelægger revideret regn kab til godken

delse

4. Bestyrelsens handleplan for det næste år

5. Behandling af indkomne forslag

Forslaa skal være formanden ihænde senest 8 dage
b 

før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er kasserer John Kyhl og bestyrelsesmedlem

Margit Jensen og supplant Nene Kyhl

7. Valg af revisor og revisorsupplant

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad og drikke. 

Tilmelding til maden senest den 21. april: 

Lona tlf. 4117 7051 - John tlf. 2122 0053. 

Siden sidst 

P.b.v. John Kyhl 

Niels Smed Christensen 
Tværvej 4, 7790 Thyholm 

Tlf.: 9787 5290 

Hyggelig eftermiddag 
Vi havde i 2008 valgt at holde vores julefrokost til middag 

d. 14.december. Det var på Borbjerg Mølle Kro, og 21 glade

medlemmer mødte op.

Vagn Færch 
Norgaardsvej 112 B 

7800 Skive 
Tlf.: 97 52 16 86 

·······························································:

KLIP UD 

TIL OPSLAGSTAVLEN 

SOMMERUDFLUGT LØRDAG DEN 6-6 

Bestyrelsen har holdt møde og vores sommerudflugt er 

blevet fastlagt, datoen er lørdag den 6-6-09, vi lejer en bus 

stor eller lille alt efter deltagerantal. 

Turen skal køres rundt om Mariagerfjord, kaldet Dan

marks smukkeste fjord, hele hlfen vil blive meget smuk, 

ruten er ikke helt fastlagt, men vi kan allerede nu oplyse, at 

bussen vil starte så langt mod nordvest som der er tilmel

ding fra og køre via Skive og Viborg til Mariager (rosernes 

by) her il der blive serveret frokost, senere på turen rundt 

skal vi drikke kaffe ved det helt fantastiske udflugtssted 

Bramslevbakker, alene oplevelsen af dette helt specielle 

natursted er hele turen værd. 

Hele turen vil kun koste 100,- kr. for støttemedlemmer og 

medlemmer; 150,- kr. for ikke medlemmer 

( drikkevarer egen regning). 

I næste Copa-blad gives yderlige oplysninger om turen, 

f.eks. starttidspunkt og opsamlingssteder. Starten bliver ca.

kl. 9.00 fra Thy, og hjemkomst forventes ved 17.30 tiden.

KÆRE MEDLEMMER tilmeld jer allerede nu, 

det bliver en fin tur og vi vil så gerne se jer. 

Tilmelding kan ske til POUL JØRGENSEN TLF: 9752 7271. 

Poul vil også gerne give jer flere oplysninger. 

NB: Se så her: Turen bliver kun gennemført ved mindst 

20 deltagere sidstefrist for tilmelding er 29-5. 

Vi glæder os i bestyrelsen. 
:.............................................................. .

P.b.v. Poul Jørgensen 

Borbjerg Mølle er en meget gammel kro, og der er en dejlig 

atmosfære. Vi spiste i Møllestuen. Kroejerne samler på elefanter, 

så der var elefanter rundt omkring i alle afstøbninger. 

Der var mange gæster, så der var lidt kø ved ta' selv bordet, men 

det tog vi med godt humør. Efter maden spillede vi som sædvanlig 

banko, og hyggede os. 

Vi havde en hyggelig eftermiddag, og sluttede af med kaffe 

og småkager. 

P.b.v. Ingeborg Christensen 
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Richard Jeppesen 
Byparken 14 

8961 Allingåbro 

<::) Tlf.: 8648 0270 

aarhus@copa.dk 

Aktivitetskalender COPA Århus 
18. marts
31. marts

Silkeborgklubben 
Århusklubben 
Svømning Århus 
Silkeborgklubben 
Bowling Silkeborg 
Århusklubben 
Silkeborgklubben 

2. april
15. april
22. april
28. april
20. maj

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. 

19. marts kl. 16.00 - 17.30 
2. april kl. 16.00 - 17.30 

16. april kl. 16.00 -17.30 
30. april kl. 16.00 -17.30 
14. maj kl. 16.00 -17.30 

Kommende arrangement 

Svømmeaften torsdag d. 2. april 
Foråret nærmer sig og det samme gør vores svømmeaften nr. l i 
år (vi arrangerer en svømmeaften igen til efteråret). 

Vi mødes torsdag kl. 18.00 ved billetlugen til Spanien, ja 
altså svømmebadet "Spanien" i Århus midtby, ved rutebilsta
tionen. Her vil vi nyde en svømmetur, eller blot flyde rundt 
i vandet (du skal ikke nødvendigvis kunne svømme), vi kan 
nyde massage ved vandtryk, spabad, sauna og dampbad ....... . 
eller.de af mulighederne som vi nu har lyst til, men en tur i 
bassinet skal vi dog. 

Du kan trygt tilmelde dig, der er altid COPA-rådgivere med 
i omklædningsrummet og i vandet. 

På grund af begrænset deltagerantal, går vi efter "først til 
mølle" princippet, så skynd dig at tilmelde dig, - dog har 
1. gangs- og nyopererede medlemmer første prioritet.

Atter er COPA gavmild med et godt tilskud: Vi giver indgangs
billetten til svømmehallen samt et væsentlig tilskud til de af 
svømmerne der efterfølgende ønsker at gå med på restaurant / 
spisested, hvor vi i nyder god mad og et glas vin / vand i hyg
geligt og muntert samvær. 

Egenbetaling her er blot et lille beløb på 50,- kr. pr. person 
for deltagelse i spisningen. 

Tilmelding senest d. 30. marts (men gerne nu) til 
Mariann tlf.:8696 3449 og 2019 3449. 

Med venlig hilsen Mariann Olesen 
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Kommende arrangement 

Spisning, bowlingdyst og isbar 
Bowling i Silkeborg onsdag den 22. april kl. 17.30. 
Så er det igen tid til at swinge bowlingkuglerne i Silkeborg. 
Det bliver denne gang hos Bowl'n'Fun, Brokbjergvej 12. Bus
serne m. 6 og nr. 8 går lige til døren. 

Så onsdag den 22. april kl. 17.30 starter vi med spisning, som 
består af en lækker buffet, hvor der er noget for enhver gane og 
enhver smag. 

Kl. 19.00 - 20.00 bowler vi, og efter en veloverstået festlig 
bowlingdyst nyder vi den skønne ta' selvisbar med kaffe/te ad 
libitum. 

Vi glæder os til at se jer alle til en festlig aften, hvor vi får 
rigelig med tid til at hygge os sammen, og dyste om mesterska
bet i bowling. Alle kan deltage, også de, der aldrig har prøvet 
det før. 

Pris pr. person er kun 50 kr. 

Vi vil gerne have tilmelding i god tid, og senest onsdag den 

15. april, da vi skal reservere baner, og vi skulle gerne have
baner nok til alle.

Så ring og meld jer til Mariann på tlf. 8696 3449 / 2019 3449. 
Med venlig hilsen Mariann Olesen 

Kommende arrangement 

Sommerudflugt 2009 
Vi beder Jer krydse af i kalenderen 
lorda0 den 20. juni. Da skal I nemlig på 
den årlige sommerudflugt med 
COPA-Århus. Turen i år går til SAMSØ. 

De nærmere detaljer vender vi tilbage 
med i næste blad. Dette bare en lille forvarsel, 
så dagen kan blive booket. 

Vi forventer en busrundtur på Samsø og selvfølgelig med 
passende indlagte spisepauser ( det er jo en COPA-udflugt!) 

Pbv. Helle Jørgensen 

Kommende arrangementer 

Silkeborgklubben 
Vi mødes igen den 3. onsdag i måneden i 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. 

Næste møder er: 

18. marts kl. 19.00 • 15. april kl. 19.00

20. maj kl. 19. 00

Kirstine Nonbo tlf. 8685 3085 er kontaktperson. 

Kommende arrangementer 

Århusklubben 
Kom til hyggeligt samvær i Århus. Vi mødes i lokalerne på 
Langenæs Alle 21, Århus. Kom og få en hyggelig aften med 
andre stomister, hvor kaffen er varm, humøret højt og snakken 
omhandler alt mellem himmel og jord. På grund af varierende 
tilslutning, skal du huske at tilmelde dig ved Erik. 

Der er planlagt møde: 

31. marts kl. 19.00 • 28. april kl. 19.00

Tilmelding til Erik Hjerresen tlf. 2167 3583. 

P.b.v. Richard Jeppesen 



Jørgen Dresfeldt 
Søndre Kongevej 56 
9400 Nørresundby 

Tlf.: 4050 0990 
� 

� 
Irene Bertelsen 

Tinsoldaten 23, 9230 Svenstrup 
Tlf.: 9838 0713 

www.nordjylland.copa.dk 
nordjylland@copa.dk 

Rådgivning på Aalborg Sygehus Nord og Syd 
Mød en COPA-rådgiver 

NORD: Vi træffes i forhallen (patient til patient) på Aalborg 
Sygehus Nord den sidste torsdag i hver måned kl. 10-12. 
(dog ikke juli og december). 
SYD: Vi træffes ved kir.gas.amb. Aalborg Sygehus Syd 
den sidste torsdag i hver måned kl. 13-15. 
(dog ikke juli og december). 

Hjemmesiden 
De billeder, jeg har lagt ud på vores hjemmeside 
www.nordjylland.copa.dk er i en kvalitet, som skulle gøre det 
værd at hente de billeder, man er mest interesseret i. 
Nu kommer de sidste fra mit lager. Det er fra generalforsam
lingen i 2007, udflugten til Coloplast i Thisted og Musikca
feen i Hobro. Disse billeder vil kunne hentes fra den 10. i 
måneden, hvor bladet udkommer. 

Læg også mærke til E-mailadressen: nordjylland@copa.dk 
Den kan I også bruge til at indsende ideforslag til fremtidige 
arrangementer. Det skulle jo gerne være jeres ønsker, der 
bliver opfyldt og ikke bestyrelsens. Bjarne Baarup 

Kommende arrangement 

Generalforsamling 4. april 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i lokalforeningen 
COPA Nordjylland lørdag den 4. april kl. 10.30 på 

Skalborg Kro 

Hobrovej 515-517 

9200 Aalborg SV. 

Der går bus lige til døren (Metrobus linie I) og der er 
parkering i gården. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede

regnskab fra sidste kalenderår til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kom

mende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Bjarne Baarup og

Irene Bertelsen) og suppleant (Kim Sass Lund).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Christian Ravn

og Erling Flarup Pedersen).
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad fra kro-
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ens buffet. Tilmelding til maden senest torsdag den 26. marts:

Jørgen Dresfeldt 4050 0990. 

Vi har også truffet aftale med B. Braun om at komme efter 
generalforsamlingen. Det er jo et nyt firma for de fleste af os. 

Kommende arrangement 

Udflugt til Djursland 17. maj 
Søndag den 1 7. maj har vi 
planlagt en udflugt til Mols, 
Ebeltoft og Gl. Estrup. 

Bussen starter fra 
Aalborg Rutebilstation, 

Perron 11 kl. 08.30. 

Der er desuden afgang fra 
Hobro 

Rutebilstation kl. 09.15. 

På vejen til Mols gør vi 
holdt på en rasteplads og 
nyder den 
frisklavede 
kaffe og et 
rundstykke, 
inden vi 
fortsætter 
rundt i det 
naturskønne 
Mols. 
Frokosten 
- et stjerne
skud eller
en pariserbøf
- indtager vi
på Restaurant Skovmøllen 
i Femmøller, hvorefter der 
er ca. en time til sightseeing i 
Ebeltoft på egen hånd 
- evt. kan man drikke en kop

i time i Ebeltoft på egen hånd. 

Gl. Estrup blev erhverve/ til 

landbrugs- og herregårdsmuseum 

af staren i 1969 med henblik på en 

11dflyrning af museet fi'a Kongeve-

jen i Lyngby. COPA-Nordjyl/and 

skal på rundvisning. 

kaffe, hvis kræfterne ikke rækker til at slentre rundt.
Efter planen skal vi så være på Gl. Estrup kl. 14.45, hvor der 

er rundvisning med max 25 personer. Bliver vi flere, bliver vi 
delt op i 2 grupper. 

Aftensmaden - buffet - spiser vi i Den Gamle Stald på 
Gl. Estrup, hvorefter vi vender næsen hjemad ca. kl. 18.15, 
således at vi skulle kunne være i Hobro kl. 19.00 og i Aalborg 
kl. 19.45. 

I prisen er alt inkluderet undtagen drikkevarer til maden. 
Pris: 250 kr. for medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer. 
Indbetales på registrerings nr. 754 7, kontonr. 1116774 senest

mandag den 4. maj 2009. 

Tilmelding senest lørdag den 2. maj:

Jørgen Dresfeldt 4050 0990. 
NB! Husk at meddele Jørgen om I ønsker stjerneskud eller 
pariserbøf ti I frokost - og husk det selv til den 17. maj. 

(COPA-Nordjylland fortsætter næste side) 
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COPA-Nordjylland fortsat: 

Kommende arrangement 

Torvedag 13. maj 
Onsdag den 13. maj vil COPA -Nordjylland være repræsenteret 
ved et torvedagsarrangement arrangeret af "Patient til Patient" 
i forhallen på Aalborg Sygehus Syd kl. 11.00 - 15.30. 

Af programmet kan nævnes: 

• Sund Info tilbyder bl. a. rygestop.
• Fysioterapeuter tilbyder bl.a. konditest.
• Bioanalytikere udfører blodsukkermålinger.
• Kliniske diætister giver kostråd:

Kl. 11.00-12.00 Diabetes
Kl. 11.00-12.30 Nyresygdomme 
Kl. 11.00-15.30 Sund livsstil i hverdagen 
Kl. 12.30-13.30 Onkologi 
Kl. 12.00-13.30 Hjerte- karsygdomme og dyslipidæmi 
Kl. 13.30-15.00 Diabetes. 

Jørgen Dresfeldt, Irene Be1telsen og Bjarne Baarup vil være på 
COPAs stand. 

P.b.v. Bjame Baarup 

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

Løbet tør for initiativ 
- ny kontaktperson søges
Colitis-/Crohngruppen Øst - EFTERLYSNING! 

Der er brug for en ny kontaktperson - den gamle er løbet tør 
for ini'tiv, så hvis der er nogen, der har lyst til at tage over og 
få lokket de østlige eolit' er og crohn' er ud fra gemmestederne 
- så bedes vedkommende henvende sig til undertegnede.

Glæder mig til at høre fra interesserede. 

Ring Merete Møller, tlf. 5650 8042 
eller 
mail eterem@privat.dk 
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P.g.v. Merete Møller 
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Dorte Nyholm Jensen 
Kragelund Tværvej 288 
8600 Silkeborg 

Siden sidst 

Tlf.: 6615 1565 
dotte@inbox.com 

Årets første møde 
Møde d. 20. januar. 
Vi var 7 personer. der dukkede op til det første møde i 2009. Vi 
fik påbegyndt planlægningen af vores Crohnaften, der vil finde 
sted en gang til efteråret. Der vil i senere Copa-blade blive in
fon11eret om de nærmere detaljer. EIiers havde vi som sædvan
ligt et par hyggelige timer, hvor der blev talt om lidt af hvert. 

Kommende arrangement 

Årets aktiviteter 
Colitis-/Crohngruppen Vest 
Vi har i Crohngruppen været i gang med at planlægge årets ak
tiviteter og datoer for mødedage. Vores mødedage foregår som 
regel på Langenæs Handicapcenter Langenæs Alle 21, Århus. 

Jfødedagene er følgende: 

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 

Tirsdag d. 18. august kl. 19.00 

Tirsdag d. 29. september kl. 19.00 

Tirsdag d. 6. oktober Crohnaften 

Tirsdag d. 17. november kl. 19. 00. 

Vi har også et par andre arrangementer i tankerne, så følg med 
her på siderne for yderligere information. 

Vi fungerer som selvhjælpsgruppe og mødes derfor på lige 
vilkår, dvs. at der på vores mødedage ikke vil være forberedt et 
program. Du kan selv være medbestemmende vedr. mødeafte
ner og arrangementer. Alle med relation til Morbus Crohn og 
Colitis Ulcerosa er meget velkomne, 

Kom og se om det kunne være noget for dig at tilbringe et 
par timer hver anden måned i hyggeligt samvær med andre 
ligestillede. 

Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb af lidt til kaffen. 
Tilmeld dig til Do1te Nyholm Jensen tlf. 6615 1565 eller 
mail dotte@inbox.com 

P.g. v. Dorte Nyholm Jensen 



Hey Boys and Girls 
Så er det igen tid til fælles sjov med musik i 
Skanderborgs hyggelige skov. 
Nemlig den årlige Skanderborg festival. 

Det foregår den 6. - 10. august. 

Så hvis du er mellem 18-35 år, så er det nu du skal 
skynde dig at tilmelde dig til Jane på ungdom@copa.dk 
eller tlf.: 51 89 10 80. 

I år får vi endda besøg af unge fra Norge, Sverige 
og Island da vi inviterer til nordisk møde i skoven. 
Som vi plejer, er der adgang til handicaptoiletter, så 
det hele kan klares. 

Men lidt festival skal der jo være over det, så man 
skal huske telt. 
Prisen er 500 kr. (selvfølgelig kun for medlemmer). 

Så grib tlf./computer og vær med i vores nordiske 
lejre. Og da COPA er vært for vores nordiske besøg 
vil COPA tilmed give en forfriskning. 

Se evt. mere på festivalens hjemmeside 
www.smukfest.dk 

Sidste frist for tilmelding er 28. marts. 

Glæder mig til vi ses 
Hilsen Ida Engblom 
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Jane Goul 
Dannebrogsgade 17, 2.tv. 9000 Aalborg 

Tlf.: 5189 1080 

missgoul@hotmail.com 

Danmarks Smukkeste Koncert 
Nephew, TV-2, Sys Bjerre, Aqua, Halberg/ 
Larsen, Gnags, Humleridderne, Cut' n' Move, 
Anne Linnet. Per Chr. Frost og Smukorkeste
ret leverer igen bund og backing til solisterne. 

- The Streets
- Fatboy Slim 

A Kid Hereafter 
Allan Olsen 
Anna David 
Anne Linnet 
Aqua 
Aura 
Beth Hart 
Bli Glad 
Blue Junction 
Blues Point 
Booze Brothers 
Boss Hoss (G) 
Brinck 
Camille Jones 
Carpark North 
Celina Ree 
Choir of young belivers 
Cut' n' Move 
D-A-D
Daniel Lemma (S) 
Danser Med Drenge 
Didium & the Black Bonnie
Picture (Starfightervinderne
2008)
Dodo & The Dodos
Frank Megabody
Frederik
Gas-Bi-Dua 
Gnags
Guns Tribute
Heidi
Hej Matematik
Humble Men
Ibrahim Electric
Ida Corr
Jens Lysdal
Johnny De Luxe 
Johnny Madsen
Jokeren
Jooks
Jordans Drive
Kent Thomsen & DDD

Kim Larsen 
Lars H.U.G. 
Le Freak 
Led Zeppelin Jam 
Lis Sørensen 
Mike Andersen Blues Band 
Nephew 
Paul Banks/ Aske J acoby 
Peter Sommer 
Poul Krebs 
Queen Jam 
Rene Evald 
Roben & Knud 
Set. George 
Skanderborg Allstars 
Skipper, Just, frost 
Souvenirs 
Spleen United 
Stig Møller 
Surfact 
Suspekt 
Sys Bjerre 
The Blue Van 
The Dreams 
The Fashion 
The Powls 
Thomas Helmig 
Tina Dickow 
Trolle/Siebenhaar 
Turboweekend 
Veto 
Wasqes 
Wunderhits OYNIL 
Yoav 
Zididada 

I maj måned vil der være billeder og bandomtaler klar 
og ca. omkring 1. juni vil det endelige program med spilletider 
være at finde på 
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Adresseændringer og lignende: 
COPA, tlf.: 57 67 35 25 @ POST )t---

I Udgiver: COPA, Rønnedevej 10, 1
., 4100 Ringsted 

LOKALFORENINGER / GRUPPER (Landsforeningen: tlf. 57 67 35 25) 

Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende til 31.12.2006. 

Undtaget herfra er København/Frederiksbergs, Storstrøm Nords og Lolland/Falsters lokalforeninger. 

København I Frederiksberg 
Peter Sørensen *) 
Århus Plads 6, 2.th. 
21 00 København 0 
Tlf.: 35 38 91 48 

Storkøbenhavn 
Marianne R. Bodi 
Søborg Hovedgade 211, 4-A 
2860 Søborg 
Tlf. 23 43 03 53 (bedst 16-18) 

Frederiksborg 
Gisela Schjøtt *) 
Birkemosevej 30 
3550 Slangerup 
Tlf.: 47 33 44 34 

Bornholm 
Christian Stentoft 
Thorkildsvej 78 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 2 l 33 

Roskilde 
Jette Frederiksen 
Kirkegårdsvej 7 
Gundsømagle 
4000 Roskilde 
Tlf.: 46 73 05 87 

Vestsjælland 
Grethe Krog 
Syvendeskovvej 33, Undløse 
4340 Tølløse 
Tlf.: 59 18 96 93 

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

Lolland-Falster 
Marianne Andersen 
Mejerivej 4 
4892 Kettinge 
Tlf.: 54 87 31 00 

Fyn 
Poul Erik Andersen *) 
Mullerupvænget 12 
5230 Odense M 
TI f.: 66 15 85 12 

Sydøstjylland 
Hanne Westergaard 
Violvej 126 B 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 64 10 86 

Sønderjylland 
Christa Jensen 
Korshøj 5 
Asserballe 
6440 Augustenborg 
Tlf.: 74 47 33 70 

Sydvestjylland 
Lona Spaanheden **) 
Ådalen 4 E 
6710 Esbjerg V 
Tlf.: 41 17 70 51 

Ringkøbing 
Niels Smed Christensen 
Tværvej 4 
7790 Thyholm 
Tlf.: 97 87 52 90 

Viborg 
Vagn Færch 
Norgaardsvej I J 2 B 
7800 Skive 
Tlf.: 97 52 16 86 

Århus 
Richard Jeppesen 
Byparken 14 
8961 Allingåbro 
Tlf.: 86 48 02 70 

Nordjylland 
Jørgen Dresfeldt 
Søndre Kongevej 56 
9400 1ørresundby 
Tlf.: 40 50 09 90 

Familiær Adenomatøs Polypose 
gruppen 
Peer Ki.ihne 
Lindevej 18 
3500 Værløse 
Tlf.: 44 98 23 40 

Forældregruppen 
RolfNielsen 
Bøgeskov Høvej 9 B 
8260 Viby J 
Tlf.: 87 37 67 07 / Fax: 86 28 78 31 

Ungdom 
Jane Goul 
Dannebrogsgade 17, 2.tv. 
9000 Aalborg 
Tlf.: 51 89 10 80 

Colitis-lCrohngruppen 
Østdanmark: Merete Møller 
Ærtebjergvej 28, Lund 
4660 Store-Heddinge 
Tlf.: 56 50 80 42 
Vestdanmark: Dorte Nyholm Jensen 
Kragelund Tværvej 28B 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 66 15 15 65 

Urostomigruppen 
Vestdanmark: Anne Lise Hansen 
Gåskærgade 17 B, l .tv. 
61 00 Haderslev 
Tlf.: 74 52 00 91 / 29 61 27 76 (mobil) 
Østdanmark: Lotte Andersen 
Brovænget 10 
2830Virum 
Tlf.: 45 85 64 56 

p p DANMARK 
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ld.nr. 46539 




