


Efteråret er over os dag med gode foredrag og ind
læg samt ikke at forglemme be
søget af Monica Ritterband, 
som afslørede vort nye kunst
værk. 

LEDER 

Af Arne Nielsen, landsformand 

Efter en solrig og dejlig sen
sommer, som vi kan leve højt 
på længe, er de første tegn på 
efterår nu ved at være der. 

og plantager til en utrolig smuk 
oplevelse. 

Efteråret er en travl tid i CO
PA regi, idet mange af vore 
aktiviteter afvikles her i sep
tember og oktober. Jeg tænker 
her på "Midt i Livet", og "Den 
Internationale Stomidag" som 
blev afholdt den 25. september 
på Herlev Sygehus. 

Interessen herfor og for vore 
nye "mærker" samt plakater af 
kun t ærket var stor, og det 
arede kun kort, inden der var 
,udsolgt" å en del måtte have 
den eftersendt. Endnu hænger bladene fast, 

men de er så småt begyndt at 
tage farve af efteråret, så vi kan 
se frem til, at løvet om kort tid 
vil folde sig ud i al sin far
vepragt og gøre en tur i skove 

Vi var ca. I 80 stomiopere
rede og interesserede fra hele 
landet samlet til en interessant 

I vore lokalforeninger er 
stomidagen ligelede blevet 
afholdt med god til lutning og 
gode indlæg af lokale tomi
sygeplejersker og læger. 

I DET JYSKE STOMICENTER 
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- med detailforretninger i Randers, Aalborg og
Århus - fører vi alle de store mærker i hjælpemidler
til bandagering af colostomi, ileostomi, urostomi og
i nconti nens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi
beskæftiger os med, så vi er altid velinformerede
om det sidste nye, samtidig med at vi er fortrolige
med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det,
ligesom vi også sørger for automatisk levering pr.
post.
- Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og
venlig service, hvor vi altid sætter kunden i
centrum ...

Vi forhandler f.eks. 

sikkerhed, tryghed, diskretion 

-dansac:
stomiprodukter 

2 

Jeg vil gerne sige tak til arran
gørerne af disse møder. 

I skrivende stund er vi re
præsenteret på den interna
tionale ungdomskonference i 
København "Focus 20/40" af 
ti medlemmer fra vor ung
domsgruppe. Det er glædeligt, 
at så mange unge slutter op om 
et sådant initiativ. 

Søndag den I 0. oktober 
havde Crohngruppe Vest et ar
rangement i Århus. 

Umiddelbart herefter - den 
15. - 17. oktober - meldte for
ældregruppen sig med en fami
lieweekend på Menstrup Kro
ved Næstved. Her er tilmel
dingen god, så det tegner igen
til en succes.

Kursus for rådgivere var 
den 23. - 24. oktober på Blom
menslyst Kro ved Odense. Det 
er rart at kunne byde vel
kommen til så mange nye råd
givere, som forhåbentlig frem
over vil være til stor glæde for 
nyopererede. 

Herudover er der stor ak
tivitet i vore kommuner for at 
spare, hvor spares kan. Det 
giver sig udslag i EU-udbud på 
stomihjælpemidler. Det er me
get vigtigt, at vi deltager i disse 
forberedende møder for at gøre 
vores indflydelse gældende. 
Husk endelig, at en fremtidig 
leverandør af stomihjælpe
midler til kommunen skal 

kunne tilbyde løbende kontrol 

og hjemmebesøg. Der er na
turligvis mange andre krav, 
som vi vil rette til kommuner
ne. Materiale herom kan re
kvireres i vort sekretariat. 

Jeg kan ligeledes orientere med
lemmerne om, at sekretariatet 
i januar 2000 flytter ind i nye 
lokaler i Set. Hansgade 26 B, 
4 I 00 Ringsted. (Al post i flyttepe

rioden venligst stadig til Odinsvej 5). 

Det var et lille pip fra overteg
nede. Udenfor er der spurve
pip, hundegøen, andesnadren 
og mange andre lyde, der går 
smeldende igennem i den høje 
klare luft i efteråret, som nær
mer sig med gylden farvesym
foni og træer, der bliver tyndere 
og tyndere i toppen. 
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Stomidag på KAS, Herlev 
Stomiforeningen COPA havde lørdag den 25. 

september arrangeret en konference på KAS, Herlev. 

Af Henning Granslev, vicelands.formand 

"Den 3. Internationale Stomi

dag" markerede COPA på Her

lev Sygehus. Invitationer var 

sendt til lokalforeningerne og 

vores samarbejdspartnere, sy

gehusene og forhandlerne. 

Deltagerantallet var ca. 180 

personer. 

I forhallen til auditoriet hav

de producenterne udstillinger 

med stomiposer, pasta og hud

plejeartikler. Udstillerne var 

følgende: B/Braun, Coloplast, 

ConvaTec, Dansac og Holli

ster. COPA deltog i udstillingen 

med en informationsstand med 

foreningens tilbud til stomiope

rerede. 

Dagen startede i auditoriet med 

åbning af konferencen ved 

landsformand Arne Nielsen. 

Herefter afslørede kunstneren 

Monica Ritterband COPA's 

nye plakat. Monica Ritterband 

har til COPA lavet et lille kunst

værk i glasmosaik. Plakaten er 

et fotografi/tryk af dette kunst

værk: "Kvinde i Forår". Inden 

afsløringen af plakaten læste 

Kvinde i Forår 
af 

Monica Ritterband et lille digt, 

som hun havde skrevet til den

ne dag. 

Da mange af deltagerne 

havde været tidligt oppe for at 

tage turen til en spændende dag 

på KAS, Herlev, var der nu for

middagskaffe med brød. Der 

var også tid til besøg på pro

ducenternes udsti Ilinger. 

Herefter startede det første af 

dagens foredrag. Overlæge dr. 

med. Eywin Bruun, Kirurgisk 

afd. D, K.AS, Herlev. fortalte 

om kolostomi og ileo tomi. Et 

punkt som er meget vigtig for 

den stomioperedes liv med 

stomi, er livskvalitet. Det var 

for deltagerne helt tydeligt, at 

overlæge Eywin Bruun gav 

livskvalitet en høj prioritet. Det 

kunne ske ved f. eks "bikini

snit" og en meget vigtig del af 

operationen, den rigtige place

ring af stomien. 

æste punkt var forskning. 

Hvor langt er lægerne med 

for kning i inflammatori ke 

ygdomme om morbu Crohn 

og colitis ulcero a? Her kunne 

klinisk assistent, læge Girte 

Arbejd gnippen " 1om1dag /999" bestod af Henning Granslev og Marianne 
Hemming en. Her �e .\farianne Hemmingsen sammen med Monica 

Ri11erband. I mellem dem ses den lille originale glasmosaik, 
'Kvinde I Forar'. der er fotograferet til COPA 's nye plakat. 

Peder n fortælle om nyere 

viden baseret på grundfor

skning. Dette sker bl.a. ved at 

dyrke kolonocytter fra tyktar

mens indre overfladeceller. 

Formålet ved denne forskning 

er, at undersøge, om disse ko

lonocytter opfører sig ander

ledes hos patienter med inflam

matoriske sygdomme end hos 

raske mennesker. Det var et 

spændende foredrag med et 

lille indblik i den mikrosko

piske verden. 

Sidste punkt inden frokost var 

om uro tomi og blærekræft. 

Overlæge dr. med. Kenneth 

teven. urologi k afd. H. KAS. 

Herlev holdt. fordrag om de 
(jon æuer ide 6) 

Monica Ritterband I forhallen på Herlev Sygeh11s var der udstillinger. 

S,·end Åge Jakobsen. COPA Køben
harn. og Erik Brvdholm, Dansac, 

får sig en snak på udstillingen. 

Kvinde i forår 
Du lyser 
op over 
bjerge 

og ned i sortlagte skakter 
Du smider rosenblade 
på din elskers mave 

Du dufter af 
moden vinter 

af nyfødt sommer 
du ånder dybt 
Du er lige nu 

hos mig 
men kort 

Du er på evig vandring 
hen over sommersand 

og potteskår. 

Tilegnet de stomiopererede 
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Sådan bruges eonSecura 

På koblingen sidder en åbnings

tap, der fungerer som sikker

hedslås. Posen trykkes ptJ kob

lingen med et ganske let tryk og 

uden at røre ved åbningstappen. 

stomiposen 

Posen skiftes ved at skubbe den 
fiffe åbningstab til en af siderne, 

hvorefter ringen åbner sig og 

posen nemt kan fjernes. 

C?onSecura er et to-dels stomisystem, som er forsynet med en sikker
hedslås, der er enkel at betjene. Stomiopererede kan være fuldstændig 
sikker, fordi stomiplade og pose sidder låst sammen. 

Stomiposen kobles på stomipladen med et let behageligt tryk, uden at 
der skal bruges kræfter. ConSecura er udviklet med det formål at lave 
et koblingssystem, som stomiopererede kan have fuldstændig tillid til. 
ConSecura sidder sikkert og er let at koble sammen, også for personer 
med nedsat muskelkraft og motorik. 

eonSec 

ConSecura skal prøves, derfor er du velkommen til at bestille 

gratis prøver på kundeservice telefon 80 30 60 11 



Overlæge Eywin Bruun gav 

livskvalitet høj prioritet i sit indlæg 

på stomikonferencen. 

Overlæge, d1'. med. Kenneth Steven 

fortalte om urostomi. 

Stomisygeplejerske Per Herlufsen 

fortalte om sit arbejde med patien

fe/'. Her/år han overrakt en lille er

kendtlighed af Arne Nielsen, som 

tak for foredraget. 

forskellige operationstyper en 

urologisk sygdom kan med

føre, alm. urostomi, Bricker

blære, Hemi Kochblære og 

Indiana Pouch. 

Desværre var der et skræm

mende billede af en kraftig 

stigning af blærekræft i Dan

mark. Vi har rekorden i Nor

den, næsten i Europa, af an

tallet af disse tilfælde. Det er 

just ikke noget at prale af. 

Mætte i hovedet af indtryk fra 

den faglige lægeverden, var der 

tid til indtagelse af fast føde 

m.m. Kroppene havde ved buf

fet' en rig lejlighed til at blive 

mættet af velsmagende og god 

mad. 

Deltagerne havde også i 

pausen god tid til at tale og 

hilse på hinanden fra nær og 

fjern. Mange havde tidligere 

været sammen ved COP 's ar

rangementer rundt om i landet. 

Første punkt efter frokost var 

uddeling af COPA-legater i 

anledning af Stomidagen. Hver 

legatportion var på kr. 5.000. 

Den første portion var til 

overlæge Flemming Burcharth, 

KAS,Herlev. Flemming Bur

charth har været foregangs

mand til proppen for kolo

stomiopererede, og COPA har 

haft stor glæde af samarbejdet 

med KAS, Herlev i mange år. 

Legat nummer to var til sto

misygeplejerske Grethe Ven

delbo, Holstebro Sygehus. 

Grethe Vendelbo yder gennem 

sit arbejde på sygehuset en stor 

indsats for de stomiopererede 

og spreder budskabet om CO-

Landsformand Arne Nielsen overrækker stomisygeplejerske Grethe Vendelbo 

et legat. I baggrunden anes overlæge Flemming Burchardt., der også fik et 

COPA-legat. Begge har gjort en særlig og stor indsats for stomiopererede. 
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PA vidt og bredt til relevante 

personer. 

Et stort til lykke og tak for 

jeres arbejde for de stomiope

rerede. 

Nu fulgte et indlæg af stomi

sygeplejerske Per Herlufsen fra 

Hvidovre Hospital. Stomisyge

plejersken er en per on som 

alle stomiopererede helt ikken 

vil huske fra sygehusopholdet. 

Per Herlufsen, fonalte om it 

arbejde med patienterne både 

før, under og efter indlæg

gel sen. Det er igtigt for 

patienten at ha e en fast person 

at tale med om tomi. an 

bliver mere åben og tryg o er

for denne. Langt de fle te pa

tienter får gennem stomi

sygeplejersken kendskab til, 

h ad en tomi er. Mange har 

må ke let ikke før hørt ordet 

tomi, eller haft troen om, at 

en stomi er noget ulækkert og 

et tabuemne for alle andre end 

dem, der har en stomi. Derfor 

er det af stor betydning at vide, 

hvad en stomioperation kan 

betyde m.h.t. arbejde, fritids

aktiviteter, påklædning m.m. 

Vigtigt er det ligeledes, at den 

nyopererede får besked om 

muligheden for at tale med en 

rådgiver fra COPA. Stomi

sygeplejersken og COPA kan i 

fællesskab få patienten på rette 

spor til dagligdagen. 

Sidste punkt i foredragsrækken 

var Leif Schmidt. Han fortalte 

om livet med stomi i 25 år. 

Leif fik sin stomi som 13-

årig. I begyndelsen var til

værelsen ikke just en dans på 

roser. Men tiden gik og Leif fik 

tidligt mod på at dyrke cykel

sport og fik derved livskva

liteten tilbage. Det blev til man

ge cykelløb. Der var større mål, 

som Leif gerne ville prøve at 

nå i sportsverdenen. En Iron

mann skulle vel ikke være en 

hindring for en med stomi? 
1ej, ikke for Leif. Jeg ville nu 

betakke mig for at prøve at ud

føre denne præstation. Men det 

var virkeligt flot, at du kunne 

fuldføre dette Leif. Vi har hørt, 

at du gerne vil prøve igen. Du 

ønskes held og lykke med din 

Ironmann nummer to. 

Le i f's historie er et bevis på, 

at selv om man får et handicap, 

behøver man nødvendigvis 

ikke holde sig tilbage for prøve 

nogle af livets udfordringer. 

Foredragsrækken var slut. 

Landsformanden takkede for 

dagen og ønskede alle en god 

hjemrejse. Inden afsked var 

det igen muligt at tale med pro

ducenterne og få lidt vejled

ning om deres produkter. Kaffe 

med småkager var COPA's 

farvel og tak for en god dag. 

Leif Schmid1 for1alle om si1 liv med stomi i 25 å1: Som alle de øvrige fore

dragsholdere, fik han overrak1 e1 par flasker vin af landsformanden som tak. 





20/40 Fokus 
Verdens første Undomskonference blev afholdt i København 8. -11. oktober 1999 

REFERAT 

Af Else-Marie Schmidt 

Så skete det, verdens første ung

domskonference blev "skudt" 

i luften. Først må jeg da lige 

sige at mine forventninger til 

20/40 fokus ikke var så store 

igen (selvfølgelig var der 

nogle). Men nu kan jeg roligt 

sige til dem der ikke var med, 

at det var en rigtig god op

levelse at møde så mange for

skellige mennesker fra hele 

verden. Jeg er utrolig glad for, 

at jeg var med. Selvfølgelig er 

der altid nogle ting der kunne 

ha' været anderledes, men som 

sagt var det jo første gang. at 

det blev afholdt. 

Vi bør være glade for, at det 

blev holdt her i Danmark (i det 

hele taget her i Norden), for 

ellers kunne vi ikke ha' haft ni 

deltagere med. Jeg må med det 

samme sige tak til COPA for 

støtte til opholdet. Hvis det 

f.eks. var blevet afholdt i USA

eller et andet sted i verden, så

ville der nok ikke ha' været så

mange, der selv havde råd til

at tage med.

På nordisk møde i Sverige 

mødte vi Ingibjorg, et ung

domsmedlem fra Island. På Is

land er hun i øjeblikket alene i 

"ungdoms gruppen" ( der er 

som sådan ikke nogle ung

domsgruppe) og jeg tænkte 

utroligt meget på, hvordan det 

må være at være helt "alene" i 

et land. Og det resultere i at jeg 

talte med Henning, Arne og 

Merete om det. Vi blev enig om 

at vi ville hjælpe Ingibjorg med 

opholdet i Danmark (til 20/40 

Fokus); rejsen skulle hun selv 

betale. 

Fredag d. 8/10-99 

Bustur til Coloplast 
Det var ikke alle fra Danmark 

der var kommet; der var nogle, 

der først skulle komme lørdag, 

men dem der var kommet, skul-
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le med på bustur til Coloplast. 

Men inden vi skulle afsted var 
vi rundt og sige goddag til folk. 

Her mødte vi nogle af nord

mændene. og nogle af dem lig

nede noget. der ar løgn ( kal 

lige ige , at de havde været 

med båden herned). Kl. 12.00 

skulle vi afsted til Coloplast i 

Espergærde, hvor vi først blev 

budt velkommen af Jens Bo

relli-Kjær. Derefter fik vi lidt 

at drikke og lidt mundgodt. Vi 
blev delt i nogle grupper og så, 

hvordan en stomiplade blev til. 

Omkring kl.13.15 skulle vi vi
dere til Humlebæk, hvor vi fik 

dansk smøn-ebrød, og det er nu 

sjovt at være dansker og se 

hvordan udenlandske folk ser 

ud i ansigtet, når de får rigtigt 

dansk mad. Jeg kunne da se, 

der var nogle, der ikke var så 

vilde med rugbrød. F.eks. kan 
vi bare tage en nordmand (Es

pen) han kunne ikke li "vore" 

danske smøn-ebrød. Efter ma
den så skulle vi "på arbejde·'. 

nogle tog det lidt mere alvorligt 

end andre (Leif), vi skulle ind 

og se/føle og tjekke om de 

plader maskinen nu "spyttede", 

nu også var i orden. Og hertil 

må jeg jo lige sige, Leif, hvis 

du en dag skulle blive træt af 
dit nuværende arbejde, ja så 

kan du jo få et job på Coloplast 
( det var lige før, vi ikke kunne 

få manden med hjem igen). Vi 
blev delt op mænd og kvinder 
hver for sig, da vi skulle tale 
om unde1tøj, om der er behov 
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for, at man (Coloplast) skulle 

lave noget specielt. Mit indtryk 

var at der var utrolig mange af 

hind rne. der on kede pe-

ielt undertøj. å nu må jo e 

om de føre det ud i li et. Vi 

luttede med champagne og fik 

en gave alle "mand", om hav

de været med på turen, gaven 

var et ur med logo. Så gik turen 

hjemad igen! Kl. 19.00 var der 

mad (buffet) efterflugt af so

cialt samvær. 

Lørdag d. 9/10-99 

Officielt åbning 
Geralyn Pinto, fra Indien, stod 

for åbningen af 20/40 F okus 

efterfulgt at Ken Aukett. COPA 

blev nævnt i Ken· s tale, og han 

fo1talte bl.a om, at vi var den 

ældste stomiforeniug i verden. 

Efter velkomsttalen, gik det jo 

rigtigt i gang med foredragene. 

Det første var en læge fra Eng

land ( og jeg kan ikke genfor

tælle det). I løbet af dagen var 

der forskellige foredrag. Der 

var se! følgelig og å pauser og 

de blev brugt til lidt af hvert, 

bl.a til at "besøge" de for

skellige finnaer ude på gangen. 

Coloplast var der også, og de 

havde en gine med et sæt jog

gingtøj på, et ret lække1t sæt. 

Nå ja, jeg kiggede da på det, 

men heller ikke mere, da jeg 

aldrig er heldig nok til at vinde. 

Ti personer kunne vinde hver 

dag, ja ja, men da ikke mig. 

Lige pludselig kom der nogle 

og sagde jeg havde vundet, 

hvor vildt kan det blive, yes jeg 

var en af dagens vindere, fedt. 

Efter middagen var der mange 

der tog ind til København for 

at gå på diskotek eller andre 

steder. 

Søndag d. 10/10-99 

De forskellige lande 
Om søndagen fortalte Warren 

om IOA. Efter det skulle hve1i 

land præsentere sig, men der 

blev ikke så meget tid til alle 

lande. bl.a fordi Australien 

brugte utro I ig meget tid. Så 

nogle af præsentationerne blev 

udskudt til om eftenniddagen. 

Puha. jeg kan ikke lide at stå 

der og tale, mens alle ser på, 

og å da slet ikke på engelsk, 

og Marianne havde ondt i hal

sen. Så Leif fo1talte lidt om, 

hvordan det kø1ie her i Dan

mark, og hvordan vores frem

tidsplaner så ud, bl.a. om vores 

nordiske samarbejde (ungdom

men).Tak Leif 

Ud over at der var en masse 

foredrag, så vil jeg da lige for

tælle om bodyimage. Ja bo

dyimage var også med på pro

grammet, og det var ret spæn

dene at høre om andres prob

lem, men jeg følte mig lidt ale

ne. De fleste har "problemet" 

med, at de ikke vil vise sig på 

stranden, svømmehal og osv. 

Og hvis de så gør det, så skal 
posen være gemt helt væk. Der 

var også (synes jeg) nogle, der 

gav udtryk for, at de ikke kunne 

gå til sport. Espen fra Norge 

fo1talte om en ung mand som 

dyrker fuld kontakt kampsport, 

og har det sorte bælte af anden 

grad. Og Leif fo1talte, at han 
havde lavet en ironmann (tri

athlon). 

For at uddybe hvad jeg men

te med, at jeg følte mig alene, 

så har jeg det bare sådan, 

uanset om jeg er på stranden 

eller i svømmehallen,jamen så 

er jeg som er, og det kan og vil 

jeg ikke lave om på. Dvs. hvis 



jeg har bikini på, ja så hænger 

posen lidt nedenfor trusserne, 

men selvfølgelig når jeg soler 

mig, så kommer posen lige op 

under trussen, så man ikke lige 

får en hvid plet på benet. 

Søndag aften - alle hyggede 

sig efter middagen. 

Mandag d. 11/10-99 

Udflugt til Dansac 
Sidste dag - og afsked med 

mange nye mennesker man har 

lært at kende. For nogle blev 

det meget sent, inden man kom 

i seng ( også for mig), men der 

var så mange ting, man lige 

skulle nå at tale om. Inden man 

havde set sig om, var tiden jo 

gået. Hurtigt op at pakke og 

ned og spise morgenmad og 

afsted til Dansac kl. 9.00 med 

bus. Ole Hahn bød os velkom

men til Dansac og derefter var 

der rundtur på fabrikken. Efter 

rundturen skulle vi op til Fre

densborg Slot og se haven og 

der skulle tages et billedet af 

os foran slottet. Tilbage til 

Dansac og ha' frokost (hm, det 

var godt tiltrængt), og her fik 

dem der var med på turen også 

en gave, en computerradio. Til

bage til Schæffergården om

kring kl. 14.30, og så kom det 

øjeblik, hvor man skulle sige 

farvel til så mange nye men

nesker, som man jo lige havde 

læ1i at kende. En ungdomskon

ference er slut, og nu må vi 

vente på en ny af samme slags. 

Jeg har talt med et par styk

ker af dem der var med, og vi 

synes alle, at det var en god og 

lærerig weekend. 

Men der er så meget at for

tælle, men 

samtidig er 

der også 

meget, 

man ikke 

kan genfor

tælle, fordi 

det hele 

foregik 

på engelsk. 

Kevin. Mark. Lone og Josefin. 

Lei
f 

og Cliff Avi ji-a Israel og lngibjorg j,'a Island. 

Colostomi, ileostomi og urostomi 
0 

Hos Nyrop & Maag i Arhus @)ConvaTec 
fører vi alle de anerkendte mærker 

i hjælpemidler til bandagering af colostomi, ileostomi og urostomi. 

Vi rådgiver omkring brugen af produkterne 

og finder den helt rigtige løsning. 

Vi har de sidste nyheder og et veluddannet personale, 

som bestræber sig på at yde den bedste seNice. 

" Coloplast dansac 0

Assura Plus 
er den nye generation af 
stomibandager 

Filter
systemet 
du kan 
stole på 

To-dels 
systemet 

der former sig 
efter dine 
behov 
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Det nye to-dels system 
Combihesive li Plus. Den kvalitet, som den stomi
opererede altid har troet på - blot endnu bedre. 

# Hollist�r

Moderma 
Er skånsom mod huden 
selv når posen tages af 

NYROP&MAAG 
- ortopædi for bedre livskvalitet

Sønder Alle 5, 8000 Arhu.s c fif 86 7 2 58 33 
Abningstider: man.-fre. 9.30- 7 7.30, lørdag 9.30- 7 3.00 

Copa 6/99 



Midt i Livet 1999 

REFERAT 

AI Sven Kjærsgaard 

og Henning Granslev 

Solen strålede fra en skyfri 

himmel, da 59 COPA-medlem

mer fredag den 3. september 

mødtes på Hotel Hvide Hus i 

Ebeltoft. Sta1ien til "Midt i Li

vet" weekenden var derfor per

fekt. (Sven og jeg havde jo og

så lovet sol og varme). 

Deltagerne i år var meget 

fint fordelt med veteraner fra 

den første "Midt i Livet" ikke 

Verdenskrig, gengangere fra 

forrige år og helt nye med

lemmer. Alle blev modtaget 

med åbne anne, og fra stan var 

der en positiv temning. 

Ved middagen fordelte del

tagerne sig pænt med gamle og 

nye deltagere. Det gode humør 

fortsatte under middagen. Jeg 

tror, at vores deltagere kunne 

overdøve en hel hønsefarm. 

Sikken en larm. Man skulle tro, 

det var skoleelever, der mødtes 

første gang efter skoleferien. 

Der var dog et lille minus 

under middagen. Lokalet var 

meget varmt. Solen strålede om 

kap med svedperlerne på pan-

Bytur i Ebeliofl. 

Copa 6/99 

den. Løsningen med at trække 

gardinerne for solen havde en 

dårlig og en positiv virkning. 

Det blev endnu vannere, da der 

ikke mere kom lidt frisk luft i 

lokalet, men der var ikke no

gen, som fik solen i øjnene. 

Efter middagen gik de fleste 

ud på terrassen for at nyde 

synet af en flot solnedgang. Her 

var der jo også frisk luft og højt 

ti I loftet. 

Næste punkt var frem

visning af stomihjælpemidler. 

Sygeplejerske Susanne nder

sen fra Coloplast fortalte lidt 

om poser. pasta og hudpleje 

111.111. nder kaffen ,·ar det Li -

beth Refer Dal gaards tur til at 

optræde. Li beth er I d r af 

COPA forældregruppe. 

Alle lyttede tavse og med

følende til, hvordan det som 

forældre opleves at have et lille 

barn med stomi. Nogle bliver 

født uden endetarm, og skal 

derfor hurtigst muligt have en 

stomi. Det var helt tydeligt, at 

foredraget gjorde et dybt ind

tryk på alle. 

Aftenen id te punkt var 

socialt samvær ammen med ol 

og chip 111.111. 

10 

Rundvisning i Ebeltoft 

og bowling 
Lørdag fonniddag var der ar

rangeret rundvisning i Ebeltoft. 

To guider fra Ebeltoft turist

kontor kom ti� hotellet for at 

hente fodfolket. Vi blev delt i 
to grupper og gik i di se på 

rundtur til nogle af eværdig
hederne i Ebeltoft. Inden lunch 
var der tid til at gå på indkøb 

på egen hånd. ange købte 

noget på fla k r og i gla . Fla

skerne havde bl. a. �etto. og 

det i gla ene kunne kobe i 

gårdre tauranterne. 
1u ventede \'i blot på fast 

føde. I re tauranten \'ar der 

anrettet en flot lun hbuffet. 

Maden kunn n_ de både in

dendor og ud i det fri på 

terra n. 

D r kal og å være mulig

hed for at lappe af efter gåtur, 

mad og drikke. Mange benyt

tede frikvarteret til at få lidt sol 

på maven. Alle værelserne har 

en lille (sol)terrasse med flot 

udsigt til Mols. 

Kl. 16 mødte de fleste op 

ved Ebeltoft Bowling Center. 

De, der havde lyst, gik til keg

lerne. Efter en times kamp om 

mange eller få points var det 

slut og tid til lidt afvaskning af 

ved og tårer inden aftensma

den. Tak til Coloplast for oko

nomi k totte til Bo\\"ling. 

Mange fandt en lille flaske og 

nød en trøstetår på terrassen. 

Man skal jo huske på væskeba

lancen. 

Vi var spændt på om maden 

også i aften skulle indtages i en 

bageovn. Heldigvis havde per

sonalet trukket gardinerne helt 

for solen. Temperaturen var 

derfor rimelig. Under forretten 

kom der dog en kølig lokal by

ge (ca. 2-3 liter) med hagl så 

store om isterninger. Det må 

være noget helt specielt for 

Ebeltoft området. Bygen ramte 

kun en person, det var en pud-

ig og våd oplevelse. 

temningen var i top, og der 

blev talt om alt muligt mellem 

himmel og jord. Heldigvis ikke 

kun om stomi. Der blev sunget 

gamle viser og Jette Pedersen 

fo11alte til stor morskab for 

lytterne en historie om Ski ing. 

Musik og dans hører også til 

en festaften. Desværre var der 

kun musik i hotellets natklub 

"Admiralen". Vi ville gerne 

være sammen og samtidig 

kunne tale uden at skulle råbe 

til hinanden. Det kan jo godt 

være et problem i en natklub. 

Men hotellets service var igen 

fin. Personalet lukkede op for 

dagligstuen ved svømme

poolen. Efter indkøb i "Admi

ralen·' mødte de fleste op til 

socialt samvær. 

Der var og å et billardbord. 

Det kulle lige prøves, om disse 

k gier kunne væltes. Vi lavede 
en land kamp mellem Jylland 

og jælland. Det gik nogen

lunde med spillet, det var 

næ ten jævnbyrdigt. Men da 

pillerne fra Sjælland ikke 

rigtig for tod de jyske regler, 

gik det galt. Jyderne tabte des
værre. æste gang bør vi spille 
med de amme regler. 

En god dag sluttede med 

natmad i restauranten. 

Frie udskejelser 
Søndag formiddag var til frie 

udskejelser. Da det stadig var 

godt vejr med solskin, gik de 

fleste en tur ti I stranden eller 

gennem de snævre gader i 
Ebeltoft. Inden lunch mødtes vi 

på terrassen for at evaluere 

weekenden. 



Der var små skønhedspletter. 

Det ville være godt med musik 

efter maden, helst ikke i en nat

klub. 

Måske finde et sted med lidt 

billigere øl/vinpriser. Der blev 

også fremhævet mange posi

tive sider ved dette hotel. God 

forplejning, service af et ven

ligt og friskt personale og gode 

værelser med fin udsigt. Hotel

let skal have topkarakter for 

god service overfor vores køre

stolsbruger Inga Jensen. 

Der kom også forslag til 

steder, hvor næste "Midt i Li

vet" kan placeres. 

Efter lunch var det tid til af

sked. Mange sagde farvel og på 

gensyn næste år. Det kunne jo 

tyde på, at COPA's ide om disse 

arrangementer ikke er helt ved 

siden af medlemmernes ønske 

om socialt samvær med lige

stillede. 

Tak til al le deltagerne for en 

god weekend og på gensyn øst 

for Storebælt, ikkert på Sjæl

land i weekenden den I. til 3. 

september år 2000. 

Solnedgang manglede 

heller ikke på '.11idt i li1·e1 /999' 

Gaver og arv 
(bogført perioden 
1 /8-30/9-1999). 

kr 
Sigrid 

Bay........................... 50,00 
Mogens 

Strunge................... 100,00 
Enid 

Carstensen................. 100,00 
Knud 

Topsøe-Jensen....... 100,00 

Lilian 
Jensen.................... 100,00 
Boet efter 
Edith 

M.H. Abildgaard ...... 25000,00 
Tove Marie 

Rasmussen.............. 10,00 

Elly 
Schytt....................... 50,00 

Emma 

Jensen....................... 200,00 
Kjestine 
Rasmussen 
(frimærker)............... 120,00 

COPA takker 

på det 

hjerteligste 

+ Støttebælte til stomister med brok

+ Fås i tre højder

+ Let at anvende

+ Tilpasses den enkelte bruger og

stomibandage

+ Giver behagelig støtte

+ Elastisk og lu�igt

+ Ruller ikke

- en ,personlig og ,professionel stomileverandør

Kirudan AJS • Nyholms Alle 30 • 2610 Rødovre • Fax 3672 8322 • Telefon 3637 9130 
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Siden sidst 

13 COPA medlemmer 
på Toms fabrikker 
Den 30. august var vi på besøg 
på Tom 's Fabrikker. Desværre 
var der kun tilmeldt 15 per
soner til besøget, og heraf ude
blev der 2 stk., hvilket er lidt 
ærgerligt, da det gav forsin
kelse til rundvisningen. 

Vi blev budt velkommen af 
et par meget flinke guider. Her
efter blev der forevist en film 
om tilblivelse af kakao, og om 
firmaets opståen og videre 
forløb gemmen tiden. Der blev 
budt på dejlig chokolade og 
karameller og sodavand, man 
bliver jo tørstig af chokoladen. 

Herefter blev vist rundt af 
vor kvindelige guide. Det viste 
sig, at fabrikken bestod af en 
stor produktionshal. Over den
ne var der anlagt gange med 
store glasruder, således at man 
kunne se hele produktionen fra 
oven. 

Således fik vi set, hvorledes 
det hele foregik, og hertil skal 
siges, at der var meget varmt, 
men det skulle der være, fik vi 
at vide af vor guide, det var af 
hensyn til chokoladen. Vi fik 
set, hvorledes guldkarameller 
blev til tillige med de kendte 

Copa 6/99 
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LOKA·LFORE 

chokoladefrøer og meget mere. 
Det var virkelig en stor op
levelse at følge, hvorledes det 
hele foregik. 

Efter besøget fik alle en ga
veæske med forskellige pro
dukter, som man fabrikerede i 
firmaet, og rundvisningen var 
slut. 

Siden sidst 

Tre travle dage 
Messen i Forum fra 

den 1. til 3. oktober 

Vor 3. internationale stomidag 
havde København/Frederiks
berg og Københavns amt i vor 
stand nr. 348 i Forum. Derfor 
havde vi, ved Svend Åges 
hjælp, lavet en konkurrence. 
Svend Åge havde desuden 
sørget for tryk af vore "lodsed
ler", der bestod af 13 spørgs
mål som besøgende - voksne 
som børn - skulle svare på, så 
var de med i vor lodtrækning. 
Dette skulle foregå fredag og 
lørdag med to gange pr. dag, 
med det var lidt trægt med de 
besøgende fredag formiddag, 
derfor tog vi søndagen med ti I 
konkurrencen. 

Præmien til børn var en ryg
sæk + kasket + mavetaske og 

12 

til de ok ne var der en flaske 
vin. Det blev til rigtig mange 
svar på vore spørgsmål. Det 
blev fredag til ca. 24 stk. lørdag 
til ca. 47 stk. og søndag til ca. 
24 stk. svar, og 'det var jo ikke 
så ringe endda'. 

Alt dette gav anledning til 
mange spørgsmål om stomi, å 
det var jo en god kontakt at få 
med de besøgende, det blev 
også til, at vi fik nogle nye 
medlemmer. 

I det hele taget var det i år 
en rigtig hyggelig stand at stå 
ved, idet vi i år også havde fået 
en smuk planche, som kunne 
danne en fin baggrund på vor 
stand. 

I alt tre-fire travle men gode 
dage og en særlig hjælp fra 

vend Åge. De uden hjælp fra 
Jorgen. Pet r. Kaj. Lilly o� 
Poul. der , ar med til at sæn 

Per - en glad 

vinder af 

ladtrækningen i 

Forwn. 

INGERNE 

Svend Age efierser 

om smr pa opgave er rigtig 

tand op og tage ned igen. Også 
en tak til de øvrige medlemmer, 
der tog en tøm med vagt i Fo
rum. Tak til alle for at alt gik 

godt. 



Julefest 
fredag 10. december 
Så skal vi igen i år have lidt ju

lehygge. Det bliver, som tidli

gere i Medborgerhuset "Pile

gaarden", Brønshøjvej nr. 17, 

Brønshøj. Det er fredag den I 0. 

december fra kl. 13.00 til kl. 

18.30. 

Vi skal have et lækkert jule

tag- selv bord. Efter spisningen 

bliver der kaffe. 

I år har vi skaffet en rigtig 

god underholdning af Poul 

Danø og hans tre musikanter, 

som både vil spille og synge for 

o . Det er fire humørfyldte

herrer, som sikkert også vil

sarge for noget fællessang.

Det skal nok blive festligt, 

når I så også vi I tage jeres gode 

humør med hjemmefra. Så kan 

vi ikkert få nogle hyggelige 

timer sammen. For denne 

underholdende eftermiddag 

med god mad og dejlig mu ik 

skal der betale k1: /00.-. 

Tilmelding er fortrinsvi for 

medlemmer fra Kobenhavn 

Siden sidst 

Flere blev klogere på 
hvad en stomi er 
På messen "Sundhed-skønhed

velvære-økologi" i Forum d. 1-

3. oktober havde vi igen et godt

samarbejde 111ed vores skov

tursvenner København/ Fre

deriksberg om at repræsentere

COPA.

En del mennesker gik fra 

vor stand meget klogere på, 

hvad en stomi er og hvor meget 

dette kan forbedre manges livs

kvalitet - også pårørendes. Læs 

næm1ere på forrige side under 

lokalforeningen København/ 

Frederiksberg. 

Frederiksberg og er naturligvis 

bindende. Tilmelding skal ske 

inden den 2. december 1999 

(torsdag) til: 

Grethe Nielsen 

tlf. 38 28 03 82. 
(Er der telefonsvarer på min 

telefon, da sig dit navn og tele

fonnummer, og jeg ringer til dig). 

Som tidligere skal vi natur-

ligvis hver især have en lille 

julegave med til ca. kr. 20,-. 

Kommende møde 

i år 2000 
Det skal allerede nævnes her, 

at der er generalforsamling den 

28. januar (fredag) 2000 fra kl. 

13.00- 18.00. Det vil der kom

me mere om i næste Copa-blad, 

men sæt allerede nu et kryds i 

jeres kalender. Der skal også 

ske en tilmelding p.g.a. spis

ning. Bestyrelsen håber natur

ligvis på et sto11 fremmøde. 

Pb.1·. 

Grethe Siel en 

Kommende arrangement 

Dans om juletræ 
Dato: Lørdag d. 4. 

december. 
Tid: Kl.13.00-17.00. 

Sted: Præstevænget 20, 

2750 Ballerup 
( ca.4 min. gang fra 

Ballerup S- tog 

station.) 

Tilmelding: 

Hver onsdag dog 
senest onsdag 
d. I .december

tlf.43600826
Karin Bach mellem

kl. I 8.00 og 20.00.

Kom og tilbring en hyggelig 

efte1111iddag sammen med lige-

sindede. Lokalafdelingen by

der på to stykker Jækert smør

rebrød, æbleskiver, kaffe og te. 

Yderligere drikkevarer: Øl, 

snaps, vand måske vin kan kø

bes eller medbringes. Vi skal 

synge nogle af de gamle dej I ige 

julesange og julesalmer, danse 

om juletræet og så skal vi selv

følgelig dele gaver ud, nemlig 

dem vi alle har medbragt! Alle 

skal nemlig medbringe en gave 

pr.deltager til en værdi ikke 

over kr. 25,- . 

Julen er børnenes fest, så 

tag dine børn (uanset alder) og 

eventuelle børnebørn med

eller måske dine forældre men 

først og fremmest din ægtefæl

le I partner. 

Kom så vi kan ønske hinan

den glædelig for(h)jul. 

Kommende arrangement 

Bowling sidst i januar 
Fredag d.28. januar er der bow

l ing. Vi har planlagt at gen

nemfore et bowlingarrange

ment med bowlingkonkurrence 

h\ or alle kan deltage og må ke 

vinde en præmie. og med efter

følgende middag. id t vi hav

de bowling, havde vi den store 

glæde at se de trofaste "ga111le" 

men også nye ansigter. 

Nænnere vil kunne læses i 

næste nr., som bliver januar 

2000, 111en sæt allerede nu 

kryds i kalenderen ved datoen. 

Kommende arrangement 

Den årlige 
generalforsamling 
Lørdag d.26. februar er der ge

neral forsamling i din lokal

afdeling Københavns a111t. 

Kom og benyt lejligheden til at 

hilse på vores formandinde 

Marianne Hem111ingsen so111 

repræsenterer og kæmper for 

dine og mine synspunkter i 

såvel forretningsudvalget som 

i hovedbestyrelsen for COPA. 

Her er også muligheden for at 

høre om den forgangne periode 

og (ikke mindst) om fremtiden. 

Kom og giv din mening til 

kende og brug din stemme til 

at få valgt de mennesker du 

synes skal repræsentere dig. 

Tid og sted i januar nr. - men 

lige for en ordens skyld: sæt 

kryds v/datoen nu!. 

Kommende arrangementer 

Banko og svømning 
FoN11· 2000 banko 

Dato og andre detaljer er ikke 
be luttet endu. 
.\1aj måned svømmehal 

Har du ly t til ammen med 
andre tomi-opererede at tage 
en tur i svømmehallen, så glæd 
dig til foråret. Vi mødes en 
aften f.eks. kl. 18.00 i Lyngby 
svømmehal for at svømme! og 
bagefter hygger vi os over en 
øl eller vand. Nærmere om 
pris, tid, dato, sted og offentlige 

transpo11muligheder senere. 

Glædelig jul til alle medlemmer 
Til alle ore medlemmer, både dem vi å i I 999 og de som ikke 

kunne/ville komme til de forskellige arrange111enter, men som vi 
er frem til at se flere af i fremtiden. sender vi hem1ed ønsket om 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2000. Pb. v.

Siden sidst 

Godt efterår 
på Bornholm 
Mange herlige aktiviteter har vi 

haft siden jeg sidst har haft fat 

1 pennen. 
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Jø,gen Vendelbo 

COPA Bornholm indledte ef

terårssæsonen med et 111ed

lemsmøde den 18. august (det 

var stadigvæk sommer på det 

tidspunkt) hvor vi havde besøg 

af Hanne Hallager fra Dansac, 
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der fortalte om de forskellige 

produkter firmaet har, bl.a. en

dels posen Dansac Nova, hvor 

det var filteret, der var udviklet. 

V i  har været til en dejlig 

høstfest lørdag den 18/9-

99,som blev holdt hos Inge og 

Kai, hvor vi stillede sulten ved 
et godt pålægsbord, med øl, 

vand og vin (og så var der 

nogle få der også fik en, to, tre 

snapse, tak Knud). Vi sang 

gamle og nye høstsange, og 
havde virkelig nogle dejlige 

timer sammen i hyggelige 

omgivelser. 

En stor tak til Inge og Kai 

fordi de lagde hus/gårdhave til. 

Den 25/9-99 deltog Christian 

og jeg fra bestyrelsen, medlem 

Grete Pedersen, stomisyge

plejerske Gunvor Bech i en 

konference på Herlev Sygehus. 

I delegationen fra Bornholm 

var yderligere I sygeplejerske 

og 2 social- og sundhedsassi

stenter fra Bornholms Central

sygehus, som alle arbejder med 

stomiopererede og har stor 

interesse i stomipleje. 

Mange gode og interessante 

indlæg hørte vi den dag fra di

verse "fagfolk", både læger og 
forskere, og som jeg vil afholde 

mig fra at gengive. Også en 

stomiopereret fonalte om sit liv 

med stomi gennem 25 år, og 

som han havde fået allerede 

som barn. 

Konferencen blev indledt 

med afsløring af COPA's nye 

skulptur af en kvindekrop. 

Skulpturen er i glasmosaik, 

meget meget flot. Monica 

Ritterband er kunstneren bag 

skulpturen. 

Den 29/9-1999 var dagen hvor 

jeg havde 37 års bryllupsdag, 

og nu tænker I sikken: "Hvad 

kommer det dog os ved", men 

det emu heller ikke det jeg har 

tænkt at fortsætte med. Nej, det 

var også dagen, hvor vi havde 

medlemsmøde med besøg af 

landsformand Arne Nielsen, 

der levende og engageret 

fortalte om det overordnede i 

foreningen COPA. Besøget var 
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ikke så langt som vi måske 

kunne ønske os, fordi Arne var 

nødt til at rejse hjem noget 

tidligere end planlagt, da der 

var kommet et møde på tværs. 

som han var nødt til at deltage 

i. Men vi håber, Arne kommer

igen en anden gang.

Lørdag den 2/ I 0-99 markerede 

vi Den internationale tomidag 

ved et arrangement på Born

holm Central ygehu . 

2 stomi ygeplejersker for

talte o om dere arbejde med 

stomipatienter. om de forskel

lige stomityper. om po er. irri

gation og meget andet. 

Også en patients oplevelse 

fik vi at høre. Det var Harald 

Lund der fortalte om sine 

oplevelser, og ikke mindst sine 

tanker fra det øjeblik han blev 

indlagt og til dags dato, hvor 

han stortrives, og har et helt 

almindeligt dagligliv med ar

bejde og fritidsinteresser gan

ske som før. 

Dagen blev markeret som 

"et åbent hus" arrangement 

med et ganske pænt fremmøde. 

En særlig hilsen til Else. 

Hvor var det dejligt at se dig 

igen, jeg håber du kan magte 

at være med ved vore næ te 

arrangementer. 

Se. alt dene er jo O\·erstået. men 

som jeg alligevel synes. at I. 

der ikke har deltaget, skal vide 

har foregået. Og jeg skal endnu 

engang opfordre jer, der ikke 

er så aktive i forbindelse med 

vores arrangementer til at 

møde op. Jeg kan love jer for, 

at I ikke vil fortryde det. 

Men der er jo endnu nogle 

måneder til år 2000 tager sin 

begyndelse, og i det mørke 

november og december skal vi 

også samles. Se herom i det 

følgende. 

Hygge med brunkål 
og flæsk 
fredag 5. november 
Den 5/11-99 lagde vi ud med 

en hyggeaften med fællessang, 

og, ja hold jer nu fast, brunkål 

og flæsk. Vi er blevet enige om 
i bestyrelsen, at vi kan være 
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"prøveklud" med hensyn til de 

lidt kraftige retter som gule 
ærter og brunkål og flæsk. Vo

res erfaringer kan vi jo så give 

videre til de. der sidder og laver 

folderen 'Stomi og kost'. Vi har 

tidligere provet gule æ11er med 

flæ k og medi terpølse. og det 

gik gan ke fortræffeligt. 

Kommer julemanden 
kommer du?

- julefrokost lørdag 4.

december kl. 18.00

Den 4/12 kl. 18.00 holder vi

julefrokost med hvad de11il hø

rer i Sagahuset. Jeg kan ikke

Siden sidst 

Bowlingeftermiddagen 
i Hillerød 
Der var rigtig gang i bowling

kuglerne øndag den 26. ep

tember. i begyndte kl. 16.00 

og havde 4 baner til rådighed. 

I holdopstillingen blev der lagt 

vægt på, at ægtefæller ikke 

kom på samme hold, vi skulle 

jo gerne have så stor kon

kurrence spilleme imellem som

muligt. Vi slog mange 
"
skæve", 

men indimellem kom der nogle 

flotte fuldtræffere, og så blev 

der jublet, både fra holdet og 

fra konkurrenterne. Vi blev 

både svedte og tørstige efter to 

timers bowling, så det gjorde 

godt med en gang aftensmad og 

lidt drikkevarer bagefter. Der 

var også præmieoverrækkelse 

under middagen, og der var 

præmier både til den med de 

fleste point og til den med de 

færreste point. Da vi skiltes 

efter en hyggelig eftenniddag 

og aften, var alle enige om, at 

her røbe, om julemanden kom

mer, men man ved jo aldrig, 

hvad der sker i den søde juletid. 

Tilmelding skal være Chris

tian (tlf. 56 95 21 33) i hænde 

senest 1/12. 

Glædelig jul 
Ellers vil jeg da slutte af med 

at ønske jer alle en rigtig glæ

delig jul og et godt nytår, og 

ønsker for jer alle, at I kommer 

ind i år 2000 med maner. 

Pb.v. 

Inge Skovgaard P 

det ha de været en rigtig dejlig 

sondag. 
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Stomidag 
lørdag den 2. oktober 
I forhallen på Sygehuset 

Øresund i Helsingør afholdt vi 

reception fra kl. 14.00-17.00 i

anledning af Stomidagen. 

Amtets forskellige lokalaviser 

havde bragt en notits om ar

rangementet, nogle mere iøje

faldende end andre, men dog 

synlige nok til, at der kom en 

hel del besøgende. Der var sat 

borde og stole op, og vi havde 

lavet en udstilling med mange 

af COPA's forskellige bro

churer. Der blev også vist video 

film med forskellige emner 

relaterende til det at have sto

mi, og publikum var meget 

interesserede. Lokalforenin

gens rådgivere var til stede, og 

vi serverede vin, øl eller soda

vand samt forskellige typer 



snacks til vore gæster. Hospi

talet havde også været så venlig 

at stille stomiambulatoriet til 

rådighed, så vi kunne fremvise 

de mange forskellige typer 

stomibandager, og i fredelige 

omgivelser give rådgivning. 

Nyt medlemsmøde 

Julemøde fra 

kl. 13.00 til 17.00 

lørdag den 27. november 

Tro det eller ej, men julen nær

mer sig, og igen i år afholder 

lokalforeningen julemøde. 

Mødet bliver afholdt i Fre

deriksborg sognegård, Fre

deriksværksgade 2 B, Hillerød. 

V i  begynder kl. 13.00 med 

spisning og derefter skal vi 

hygge os over en kop kaffe, og 

der vil traditionen tro også 

være nogle juleoverraskeiser. 

Dette helt fantastiske ar

rangement kan vi desværre 

ikke afholde gratis. Da vore 

medlemmer skal forkæles 

bliver pri en kun kr.20,00 for 

medlemmer. Prisen for en gæst 

bliver kr. I 00.00. Drikkevarer 

er for egen regning. men kan 

købes til vore sædvanlige fa-

Kom til julefrokost 
Husk julefrokost onsdag den 

8. december kl. 19.00 på Kræf

tens Bekæmpelse, Vesterbro i

Odense.

Som noget nyt skal hver 

deltager medbringe en gave til 

højst 20,- kr, som der så vil 

blive trukket lod om. Derefter 

vil der være almindelig hygge 

og eventuelt blive sunget et par 

julesange. 

Vi håber på stort fremmøde. 

Tilmelding senest 4. december 

pcl til 66 18 24 43 eller 

66 1 12684. 

vorable priser. 

Vi håber at kunne byde mange 

af vore nye medlemmer vel

kommen til foreningens tra

ditionsrige juleatnngement. 

Af hensyn til bestilling af 

frokost ønskes tilmelding se

nest 21. novembe1: 
Tilmelding til: 
Jørgen Wissing 
tlf. 49 14 77 47 
eller 
Gisela Schjøtt 
tlf. 47 33 44 34 
(begge træffes bedst efter 
kl. 17.30). 

God jul 
Denne udgave af Copa-bladet 

er den sidste i år, og Frederiks

borg amts lokalforening vil 

gerne benytte lejligheden til at 

takke vore aktive medlemmer 

for godt fremmøde til vore ar

rangementer. Bestyrelsen vil 

også ønske alle vore medlem

mer en rigtig god jul og et godt 

og velsignet nytår, og vi håber 

at e rigtig mange af jer til vore 

arrangementer i det nye år. 

Pb. 1: Gi ela Schjou 
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Udflugt til Tranekær 
Den 28. august havde Fyns amt den 

årlige udflugt. Den gik til Tranekær 

Slot på Langeland. Vi kørte over 

Kerteminde og yborg ad små 

hyggelige veje, hvor der også blev 

samlet flere deltagere op. Så blev 

kursen sat mod Svendborg, hvor vi 

ad de små biveje nød den skønne 

natur. Efter en kort pause gik turen 

videre til Langeland. Efter ankom

sten til Tranekær var der lejlighed 

til at strække ben med en tur i den 

skønne park, inden vi skulle ind

tage middagen i 'Den gamle Her

skabsstald'. Derefter var der rund

visning på slottet. Pb. v. V.Plarsen
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... hjælp til stomipatienter 

Kjærulff forhandler stomiprodukter fra 

alle førende producenter. 

Samtidig har vi den faglige kompetence 

der skal til, når du har brug for hjælp. 

Ring til vores sygeplejersker eller 
produktspecialister: 

Britta Albert - sygeplejerske, 

Jane Kristensen - sygeplejerske, 

Birgitte Pedersen - produktspecialist. 

Bestilling kan også ske på Intern 
Adressen er: 

www.kjaerulff.com 

Yderligere informationer 
henvendelse til: 

KJÆRULFF A/S 

Ørkebyvej 6 
5450 Otterup 

Telefon: 64 82 15 35 

Telefax: 64 82 15 90 

Copa 6/99 



Nu kan

tidligere 
Dansac Nova er den nye generation af 
poser; der - takket være en banebrydende 
filterteknologi - tillader gasser at slippe 
ud, samtidig med at \'æske bliver holdt 
effektivt tilbage. 

Komfort uden konkunence 
Dine fordele n,ed Nova er en roU0ere 

natteSO\T1 og en sik ·er oo tryo daol.Jodao 

,\ led det nye filter beh \·er du 1 • ke 

bd.')mre dig om læ ·a0er. ligesom det 

effektivt fjerner lugt og minimerer bal

londannelse. Væsken kommer slet ikke i 

kontakt med selve filteret og kan derfor 

heller ikke blokere filteret 

Hemmeligheden bag Nova 
Kernen i Nova's filter er et dobbelt lag af 

100% aktivt kul, der virker 4 gange så 

effektivt som de allerede effektive Dansac 

filtre. Det kan resultere i en lugtfri oplev

else i op til ..J.8 timer. ,\ len , i er gaet skrid

tet videre og har forseolet filteret bao en 

membran, der tillader luft o0 0as at træn

ge igennem, men samtidigt lu ker helt af 

for væske. Det er hemmeligheden ba0 

den unikke brugerkomfort med �ova. 

Dansac I ovn er posen, Iwar 
summen af egenskaber gor 
din hverdag nemmere. 

Dcn bløde stofbeklædning 
hindrer frikt·ion fra hud og 
tøj. Det er vandafvisende 
og hurtigttørrende. 

NOV/.\ 

En gennemfart produktserie 
:--:m·a ,ilte ikke være en Dansac-produkt

serie. hvis den ikke var tænkt helt til ende. 

Det vandafvisende stofbeklædning på for

og bagside har en struktur, der forhindrer 

Her sir/der filteret, der 
tillader luft og gas al 
slippe igrnnem, mens 
rn membran stopper 
væske. 

Posen beslår af 5 lag, der 
har hver deres nødvcndige 
og funktionelle egenskab 



D 

Udvendig 
posefilm 

:,._ 

�.;;<:!i 
Væsketæt membran, 

der kun fader gas passere 

A N s A 

Send mig venligst en gratis prøve. 

C 

Stomiens diameter: _____ 111111 

N 

D Jeg ønsker en hudfarvet pose (470 ml)

D Jeg ønsker en klar pose (470 ml)

D Jeg ønsker en minipose (300 ml)

0 

Dobbelt lamineret 
filter af l 00% 

aktivt kul 

V A 

Dansac Nova i 3 varianier: 
Den hudfarvede, den klare 
og den lille minipose. 
De er alle designe/, så de 
følger kroppens anatomi. 
Del sikrer stor komfor/. 

friktion fra hud og tøj Posen består af en 

5 lags folie, der hver især hai- en funktio

nel egenskab. endvidere er Nova designet, 

så den følger kroppens anatomi. Now1 er 

et gennemtænkt produkt 

Glæd dig til at prøve Dansac Nova
Vil du opleve de mange nye fordele med 

Dansac Nova og få gavn af bLa den sikre, 

hudvenlige klæber samt garantien mod 

lækage, skal du udfylde og sende svar

kortet med det samme - eller ringe på 

tlf --l-8 --l-6 50 36. 

Den bløde stofbeldædning 
er behagelig/ 09 hudfarvet. 
Den er vandafvisende som din egrn 
hud og føles meget nalmligl al røre ved. 

50111 del ses er lo lag aktivt.kul sat sammen, så luft 
09 gasser får den læ11gs1 mulige vandring 09 
der111ed bedste fillreri119, for de slippes ud. 
Det er så præcis/ dimrnsionere/, al 111an på 
samme lid minimerer ballondannelse. 

s V A R K 0 R T 

Navn: __________ ________ _ 

Adresse: _______ __________ _ 

Postnr.: ___ _ _  By: _ _ _ ________ _ 

Kuponen sendes i lukket kuvert til: 

Dansac Danmark 
Lille Kongevej 
3480 Fredensborg dansac 0 
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Danseglæde 
Høstfesten d. 4 september - den 

var bare fin. Vejret var helt i 

top, mad og humør også. Vi 

prøvede i år  noget nyt. Festen 

skulle begynde kl. 13 .00 og 

ville slutte senest kl. 21.00. Og 

det gik bare fint. Godtnok ude

blev den store deltagelse fra 

Lolland/Falster, men det blev 

opvejet af de mange med

lemmer Nordenstrøms fra. 

Nogle af gæsterne havde med

bragt nogle gode Cd' ere ti 1 

,,Keisergårdens" musikanlæg, 

til stor glæde for os alle. Dan

sen var livlig og sangglæden 

stor. 

Alt i alt en dejlig dag. 

Siden sidst 

Stomidag 

i Nykøbing F 
Stomidagen d. 2. oktober med 

åbent hus på Nykøbing Syge

hus, var godt besøgt hele efter

middagen. Udstillingen fra 

Inge Lise Sørensen blev styret 

af Pia Herman. Der var alle 

hjælpemidlerne repræsenteret. 

Til os piger var der nogle 

smarte trusser med blonder, 

både her og der. 

Nogle gæster med inkonti

nensproblemer mødte op og fik 

gode råd og vejledning af Pia. 

Kirsten Skov f01ialte om pla

ceringerne af stomierne. Reser

velæge Lise Puggård, med 

speciale i urinvejsproblemer, 

fremkom med mange interes

sante ting. 

Et godt oplysende foredrag 

med nogle gode lysbilleder. 
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Samtidig præsenterede lokal

foreningen den nye håndbog. 

Der blev udleveret de første 

eksemplarer til sygehuset's 

kirurgiske afdelinger og til Sto

miambulatoriet. Bogen fik 2 

dage senere, en meget flot an

meldelse i "Folketidende". 

Nu skal den så omdeles på 

resten af Lolland/Falster. 

Den flotte plakat fra stomi

dagen blev opsat i foyeren. En 

anden besøgende på sygehuset 

syntes, at plakaten var så smuk, 

at han prøvede på at stjæle pla

katen. 

Den blev rost i høje toner 

hele eftenniddagen. Nykøbing 

Sygehus og Lokalforeningen 

var vært ved kaffen. 

Kommende arrangement 

Kom til julehygge med 

en hemmelig pakke 
- julemødet d. 28 november
på "Otellet" i Våbensted.

Kom til de julepyntede lokaler

og :fa et par gode timer sanm1en

med bankospil,julesang, snak,

kaffe og kage, lotteri.

Husk den hemmelige pakke 

til max. 15.00 kr. til banko

spillet. 

Der er tilmelding til besty

relsen senest 22 november.

Husk det nu. 

Samkørsel???? det klarer vi 

også. 

Pb.v. 

Marianne Andersen 
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Foredragsaften 
I september blev der afholdt en 

vellykket foredragsaften og 

givet info1111ation om emnet 

stomi samt om kost og sex. 

Overlæger og stomisygeplejer

sker fra Aalborg Sygehus Syd 

havde nogle gode og infor

mative indlæg om aftenens 

emner, således at de 50 inte

resserede deltagere fik både 

detaljer og en bredere viden om 

aftenens emner med hjem. 

COPA i Nordjyllands amt 

vil gerne herigennem bladet 

sige en stor tak til overlægerne 

Per Gandrup og Karen Lin

dorff samt stomisygeplejer

skeme Anette Christiansen og 

Karen Jacobsen. COPA vil til

stræbe, at et lignende arrange

ment aflioldes i år 2000. 

Siden sidst 

Sommerudflugten 
l august kørte 50 COPA inte

resserede på udflugt til Silke

borg. Første stop på rejsen var 

ved de ferske vande i AQUA 

Akvarium og Museum, hvor vi 

hilste på hr. og fru Bæver og 

hr. og fru Odder. Det er altid 

en oplevelse at se ind i andres 

hjem og familieliv. Det var der 

rig mulighed for i AQUA. 

Ingen havde vel forestillet sig 

at der lever så mange for

skelligartede fisk i danske fer

ske vande. Man skal derfor ik

ke forundre sig over, at vi men

nesker er og ser så forskellige 

ud, som vi gør. Man kan lære 

meget af at se på fisk og dyr. 

Efter en velfortjent frokost 

i AQUA's bistro kørte bussen 

os en tur rundt i Silkeborg og 

Færgeselskabet Hjejlen var 

vores næste mål. Fra Inde

lukket i Silkeborg sejlede vi en 

pragtfuld tur på 5 kvarter til 

Himmelbjerget. Vejret var mo

derat fint. Vi nød omgivelserne 

og udsigten fra Himmelbjerget, 

ligesom kaffen med fine kager 

blev indtaget i naturen heroppe. 

Bussen kø1ie os i den smukke 

natur ned over Gl. Ry og målet 

var Hotel Pejsegaarden, Bræd-. 

strup. Efter dagens strabadser 

satte vi os igen til et velfortjent 

måltid bestående affiskefo1Tet 

og senere flæskesteg med til

behør. Der var både brune og 

hvide kartofler. Alt i rigelige 

mængder. 

Efter et godt ophold på Ho

tel Pejsegaarden kø1ie bussen 

hjem til Nordjylland med 50 

trætte og veltilfredse COPA 

folk. 

Julefrokost COPA-Nordjyllands amt 

Kom til Hotel Phønix i 

Hjørring 13. november 
Som omtalt i COPA-bladet 

september-oktober 99 atlioldes 

der julefrokoster således: 

COPA medlemmer med 

ledsager indbydes til julefro

kost/sammenkomst i 

Hjørring. 

Tid: Lørdag, den 13. no

vember 99, kl. 13.00. 

Sted: Hotel Phønix, 

Jernbanegade 6, Hjørring. 

Medlemmer fra hele Nord-

jyllands amt er meget velkom

ne. 

Hotel Phønix er beliggende 

i en afstand fra DSB stationen 

på 500 m. Reserver allerede nu 

datoen til en hyggelig efter

middag. 

Egenbetaling pr. person er 

kr. 50,00. 

Tilmeldingsfristen var 1. 

november. 

(Nordjy/1. amt.fortsæt/er side 20) 



Biotrol Petite ® og lryfix 

-lille og nem ...

U") 

0 
0 

u. 

-når du f.eks
dyrker sport og
nyder fritiden.

Ja tak, send mig venligst gratis prøve 

D Petite D lryfix

Navn---'--------------

Adresse 
------------

Post n . ..:...:r. __________ _ 

Telefon 
::...:....:.__ __________ _

-

Biotrol lryfix med kulfilter 
ref. F 00014 

B BRAUN 
B. Braun Biotrol Division

Halmtorvet 29 
1700 København V 

Tel. 33 31 31 41 

Fax 33 31 14 23 



Julefrokost COPA-Nordjyllands amt 

Kom til Huset i 
Aalborg 3. december 
COPA medlemmer med led

sager indbydes til julefrokost/ 

bankospil i Aalborg. 

Tid: Fredag, den 3. de

cember 99, kl. 13.00. 

Sted: Huset, 

Hasserisgade l 0, Aalborg. 

Medlemmer fra hele Nordjyl

lands amt er meget velkomne. 

Huset i Aalborg er bel ig

gende i en afstand fra DSB 

stationen og Aalborg Buster

minal på 1.200 m. 

Efter frokosten er der gave

spi 1/bankospil. Alle deltagere 

bedes medbringe en mindre ge

vinstpakke. 

Tilmelding til Solveig og 

Verner Nørrevang, Aalborg, tlf. 

98 18 31 66 inden den 30. 

novembe1'. 

Reserver allerede nu datoen 

til en hyggelig eftenniddag. 

Ferietur til Norge 

i år 2000 
Bestyrelsen for COPA i Nord

jyllands amt arbejder blandt 

andet med en ferietur i år 2000 

til Vest-Agder, Kristiansand i 

det sydlige Norge. 

Vi har kontakt med lokal

foreningen for NORILCO i 

Vest-Agder, Kristiansand, som 

har givet tilsagn om at være 

behjælpelige med at aiTangere 

en sådan ferietur. Lokalfore

ningens bestyrelse i Vest-Ag

der arbejder for tiden med de 

nærmere detaljer for turen. Det 

Hvor bliver alle 
svarene af? 
- Ja, Vi spør bare ...... . 
I slutningen af juli udsendte 

bestyre I sen et spørgeskema 

Copa 6/99 

der for nuværende har været 

talt om er: 

Ferieturen afvikles med af

sejling fra Hirtshals en torsdag 

aften og med hjemkomst til 

Hi11shals søndag aften. Færge

selskab: Collor Line. 

Tidspunktet for turen skul le 

gerne være, når vejret er tilpas, 

og der har været talt om maj 

eller måske snarere juni måned 

2000. 

Vi skal indlogeres på et cen

tralt beliggende hotel i Kri

stiansand. Vi skal på en tur med 

båd i den norske skærgaard og 

en bustur ind i Norges land. 

Alt sammen vil I kunne læse 

nærmere om her i Copa-bladet 

på et senere tidspunkt. 

Men prøv at overveje om 

der er interesse for at komme 

med på en tur til Kristian and 

og omegn. 

Giv gerne en melding til et 

bestyrelsesmedlem for lokal

foreningen for COPA i Nord

jyllands amt, om du kunne tæn

ke dig at komme med på en tur 

til Norge. 

God jul 
Da det er det sidste Copa-blad 

i 1999 og i dette årh1sinde vil 

bestyrelsen for lokalforeningen 

i ordjyl lands amt gerne ønske 

alle COPA medlemmer og 

andre samarbejdspartnere en 

rigtig glædelig jul og et godt 

og lykkeligt nytår. 

Pb.v. 

Flemming Jacobsen 

sammen med invitationen til 

høstfesten. Det var ikke noget 

med "modtager betaler po110"; 

men vi regnede alligevel med, 

at der måtte være en vis inte-
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resse for at udfylde og retur

nere skemaerne. 

Vores vilde optimisme blev 

imidlertid gjort ti I skamme -

der er indtil dato ( l 0.10. 99) 

indgået 13 - skriver t-r-e-t-t-e-n 

- skemaer, som vi takker for.

Men antallet giver ikke rigtig

fingerpeg om, hvad I, kære

medlemmer, forventer af jeres

lokalforering. Y dern1ere stam

mer halvdelen af skemaerne fra

betyrelsesmedlemrner, så det' ...

P å  den anden sige må vi 

konstatere, at de få besvarelser 

er udtryk for, at fle11allet tålmo

digt finder sig i, hvad bestyrel

sen nørkler sig frem til, og det 

vil vi så tage til efte1Tetning. 

Men vi kunne nu godt bruge 

flere besvarede skemaer. Så 

hvi det ikke er for meget ulej

lighed: Grib et krivered kab, 

æt kryd er og skriv meget 

gerne kommentarer. På forhånd 

tak. 

I øvrigt - hvis nogen ikke 

ønsker at modtage f.eks. invi

tationer eller andre henven

delser i årets løb, så vil under

tegnede meget gerne vide det. 

Også i den forbindelse på for

hånd tak for ulejligheden. 

Stomidagen 2.10.1999 
ammenlignet med tidligere 

tiltag i samme anledning må vi 

kalde dette års Stomidag for en 

succes. Stomisygeplejerske 

Annette Madum, C, var en 

meget samarbejdsvillig part

ner, som ophængte plakater 

overalt på Næstved Central

sygehus, kontaktede Næstved 

Tidende, hvor arrangementet 

blev omtalt to gange og endelig 

brugte en frilørdag på COPA. 

Flot. 

Undertegnede havde kon

taktet Regionalradioen med 

brev og pressemeddelelse. Det 

resulterede i en opringning, 

hvor man meddelte, at det lød 

interessant, og at man ud over 

at bringe det i oversigten over 

lørdagens begivenheder gerne 

ville have lidt uddybning. 

Lørdag d. 2. oktober blev jeg 

derfor ringet op kl. 7. I 0, og 

min morgenrustne stemmer 

gjaldede ud i æteren. 

Tre fra bestyrelsen kom lidt 

over elleve og satte den lille 

udstilling op, dækkede bord 

med kopper, glas, småkager, 

chokolade og sodavand. An

nette M. havde gang i kaf

femaskinerne og havde gjort 

ambulatoriets udstilling af 

hjælpemidler parat. Der var 

også mulighed for at se video

film om stomiemnet og vores 

brochurer var på plads, ligesom 

den nye COPA-plakat, "Kvin

de i forår" var hængt op. 

Avis- og radioomtalen bar 

da og å frugt, for der kom en 

del gæ ter i tidsrummet fra 12 

til 15. Lokalforeningens gæste

bog var med for at kunne bru

ges som bevis senere, og det 

lykkedes at få de fleste til at 

skrive i den. 

I løbet af eftermiddagen var 

der nogle stykker, som fik løst 

op for et og andet gennem 

samtaler med "gamle" stomio

pererede og Annette M. - og 

mon ikke også der blev kapret 

nye medlemmer? V i  håber i 

hve11 fald på det. 

Kl. 15 sagde vi farvel til de 

sidste gæster, fik ryddet op og 

fordelt de resterende småkager 

og chokolade ligeligt blandt de 

hjælpende hænder. V i  syntes 

selv. det var en god eftermid

dag og sender venlige hilsener 

til Annette Madum for hendes 

medvirken i arrangementet. 

Julehygge i Fakse 
- julehistorie, sang,

æbleskiver, pakker

og meget mere

Lørdag d. I I. december kl .

14.00 afuolder vi julemøde på

Fakse Sygehus. Lokalerne er

blevet renoveret siden sidst

(-dog ikke på grund af os), så

det bliver spændende at se,

hvor fint der er blevet.

Hver deltager må endelig 

huske at medbringe en pakke 

til en værdi af ca. kr.20.-, så vi 

får mulighed for at bytte pakker 

efter et sindrigt system, som vi 

ikke rigtig kan huske fra år til 



år - men det plejer at virke alli
gevel. Der serveres kaffe, te, 
æbleski,·er, kringle, lidt læske
drikke, julehistorien er under 
forberedelse og sangbøgerne 
ligger klar, å vi følger 
traditionerne i enhver hense
ende. 

Medlemsmøde i Ribe 
amt: Brok- og stomi 
operationsteknik 
Stomiforeningen afl1older med
lemsmøde 
torsdag d. I I. november 

kl. 19.00 

i Østerby Centret I 69A. 

Esbje1g. 

Overlæge Karl Erik Juul Jen-

Sidste fi'ist for tilmelding er 

mandag d. 6. december til 
enten Grethe Christensen på 
telefon 55 37 24 Ol eller Merete 
Møller på telefon 56 50 80 42. 

Pb.1·. 

Mere/e .\lolle1: formand 

sen, Esbjerg vil fortælle om 
brok og stomi og om teknikker 
ved disse operationer. 

Der bliver lejlighed til at 
stille spørgsmål. 

Pb.1·. 

Hans Jensen. sekrelcf'I' 

Indbydelse til julestue 
mandag 6. december 
For medlemmer med pårøren
de. mandag den 6. december kl. 
18.00 på Møllebo, Køben
havnsvej 3 i Køge. 

Der vil blive serveret en 
Julebuffet, kaffe/te med små
kager, samt lidt hyggemusik. I 
vil få udsendt et brev med pro
gram og tilmelding i midten af 
november. 

Husk: at sætte et kryds i din 
kalender til den 6. december. 

Siden sidst 

Bowling, sjov og 

hygge 
Tirsdag den 31. august prøvede 
vi noget nyt i Roskilde amt. En 
aften uden posesnak. På flere 
opfordringer gjorde vi et for
søg med en bowling og diner
aften i Roskilde Bowling Cen
ter. Vi blev ikke så mange, men 
os som kom havde en hyggelig 
og sjov oplevelse med den sor
te kugle. 

Roskilcle m111 _!iinsa'ller 11æ.1·1e side) 

Kirstin& Mardam 
Vi har altid 
førende 
produkter 
på lager! 

Coloplast 
dansac®

HOLLISTER' 

m ConvaTec 

[l) blotrol ffuroo

AIS GRAFISK CENTRUM HERNING 

- når det gælder:
Stem.i-artikler 
Sårbehandlingsbandager 
Inkontinens-produkter 

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

Permanent udstilling af 
alle produkter 

Kontortid hver dag fra: 

kl. 8.30 - 16.00 på 
tlf. 97 42 32 33 

21 

• Portofri levering fra dag
til dag.

• Ingen ekspeditions
omkostninger.

• Ingen grænse for mindste
leverance.

• Fordelagtige priser

• Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 · 7500 Holstebro 
. Tlf. 97 42 32 33. Fax 97 428014 
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Stomidagen på RASK 
-spændende og udbytterig

Jeg vil først sige tak til over

læge Karen Ladefoged for et

godt og udbytterigt foredrag

om kronisk tarmbetændelse,

morbus Crohn og colitis ul

cerosa. Også tak til Anne Gre

the og Kirsten fra Stomi

ambulatoriet og til Tove og Ul

la fra Stomacare, samt alle som

var mødt. Det var med til at gø

re dagen spændende og ud

bytterig.

Pb.v. 

Erik 

Siden sidst 

En meget 
spændende aften 
Fredag den 1. oktober havde 

lokalforeningen stort stomi

dagsmøde på Haderslev Syge

hus i gæstekantinen. 

Vi i bestyrelsen var meget 

spændt på dette arrangement, 

da det var første gang, vi havde 

planlagt et møde med spisning 

Copa 6/99 

O,·erlæge Ladefoged fonahe om 

kronisk 1armbe1ændelse. 

De mange deltagere var med fil al 

gøre dagen spændende. 

og deltagerbetaling. Ugen før 

mødet var der 35 personer til

meld,t men da det kom til 

tirsdag før mødet var der 55 

personer tilmeldt her i blandt 

en del nye medlemmer som 

kom fra hele Sønderjylland 

samt Kolding. Landsfon11and 

Arne Nielsen og hustru Gudrun 

var inviteret og deltog. 

Aftenen startede kl. 17 .00, 
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Til S10111idagen i Sønderjyllands amt kom ConvaTec med 10 kager af el ikke 

heil alminde/ig1 udseende. 

hvor konsulent Anne Boel fra 

firma ConvaTec viste de nyeste 

stomihjælpemidler. Kl. 18.00 

var der dækket op til spisning i 

lokalet ved siden af, det var 

koldt bord med fiskefad, 

ostebord og frugt. Ca. kl. 19.00 

fortalte overlæge John Bar

tholin blandt andet om den in

formation patienter får inden 

stomioperation og hvilke kom

plikationer der kan opstå. Der

efter fo11alte overlæge Flem

ming Jacobsen blandt andet om 

de nye ti !tag der er indenfor 

urostomioperationer. Ca. kl. 

20.15 var der underholdning en 

times tid med Center Royal 

Band fra Løgumkloster. Til 

kaffen havde Anne Boel med

bragt 2 flotte kager som fore

sti Ilede ConvaTec stomiplader 

(se billeder). Kagen smagte 

godt, ConvaTec var vært ved 

kaffen. 

Landsformand Arne Niel

sen havde Monica Ritterbands 

glasmosaikmodel med og for

talte k011 om sit arbejde. Der 

var stor interesse for plakaten 

og frimærkene, som de fleste 

var meget glade for. 

Lokalfo1manden havde en 

indrammet plakat med til sto

miambulatoriet. 

Efter kaffen fortalte syge

plejerskerne Henriette Roland 

og Inga Aagaard om deres 

første år i stomiambulatoriet. 

Ca. kl. 22.30 sluttede en 

meget spændende aften. 

Pb.v. 

Sven Kjærsgaard Jensen 

S1or deilagelse i Sønderjylland ved S1omidagen. 



Siden sidst 

Lokalformanden i 

Vejle amt genvalgt 
Vi har haft generalforsamling 
d.9. oktober, der var ca.30
medlemmer mødt op. Der blev
valgt ny bestyrelse.
På valg var:
formanden - genvalgt.
Lars Kjær Nielsen ønskede
ikke genvalg; Laust Skov
gaard Iversen blev valgt som
nyt bestyrelsesmedlem.
Licky Rasmussen - genvalgt.
Diana Madsen blev valgt som
suppleant.
Efter generalforsamlingen fik
vi kaffe, hvor Karen Blok var

vært. Vi siger mange tak ti I 
hende. Derefter kom Keld Lar
sen og fortalte om produktet 
Aloe vera, som han er for
handler af. Stomisygeplejerske 
Grethe Hansen fortalte om kost 
og stomi, det gjorde hun godt, 
en stor tak til hende. 

Julekomsammen 

12.december
Som noget nyt vil vi prøve at
lave julekomsammen den 12.
december kl. 13.30. Det bliver
i Taulov Kirkes Sognegård,
Taulov kirkevej 50. Der er
gode tog- og busforbindelser

dertil. Tilmelding senest den 6. 

december til: 

Licy tlf. 75 853058 
Else tlf. 75 524512 
Lis tlf. 75 562820. 

COPA klub i Vejle 
Den 8. december kl. 15.00-
17.00 er der bowling i Eng
havecenteret, der er tilmelding 

senest dagen fø1'. 
Den 6. januar, 9. februar og 

8.marts 2000 er møderne
kl.15.00-17.00 i cafeteriet på
Vejle Sygehus.

Generalforsamling 
Viborg amts lokalforening 
afl1older ordinær generalfor-

COPA klub i Kolding 
Der mødes man: 
24. november 1999
26. januar 2000
23. februar 2000
og
22. marts 2000
i gæstekantinen på Kolding
Sygehus.

Pb.v. 

lis Obel Jakobsen 

samling lørdag d. 27. novem
ber. Der kommer brev. 

P b. v., Inga Andersen 

INGE - LISE 

SØRENSEN 

SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER 

STOMI • KOMPRESSIONSSTRØMPER • BRYSTPROTESER 
SÅRBEHANDLING • BANDAGER • INKONTINENSPRODUKTER 

� Rådgivning ved special
uddannede sygeplejersker 

� Levering fra dag til dag 

� Fragtfri levering 

� Individuel tilpasning 
i eget hjem 

� Intet ekspeditionsgebyr 

� Salg til private 

Badevej 2 • 3000 Helsingør• Tlf. 49 21 00 44 • Fax 49 21 02 57 
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Siden sidst 

Udflugt til Badevej 
- lokalforeningens besøg

hos Inge-Lise Sørensen i

hendes nye domicil i

Helsingør

Lørdag den 4.september havde

bestyrelsen aiTangeret en hel

dagsudflugt til Helsingør for

at bese Inge-Lise Sørensens

nye domicil, Badevej 2 i

Helsingør.

Busturen statiede med op

samling af de 33 tilmeldte del-

tagere i Kalundborg, Slagelse, 

Sorø, Ringsted og Holbæk. 

Svebølle Turist startede kl. 

09.00 med en helt ny bus med 

I. sal, så alle fik en pragtfuld

udsigt ud over det dejlige og

afvekslende landskab vi kørte

igennem på vejen til Helsingør.

Men først skulle vi lige stille 

sulten og tørsten, hvilket blev 

gjort kl. godt 12 på Gerlev Kro, 

hvor der ventede os en solid og 

god frokost med såvel vanne 

som kolde retter. Det eneste 

Sommeren var med os denne dejlige dag. Pcl vejen til Helsingør gjorde vi 

holdt ved Gerlev Kro ag spiste.fi'okos/. 

Varesformand Torben Hansen hygger sig sammen med deltagerne. 
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li Ile minus var, at vi var lidt i 

tidsnød, samt det forhold, at 

frokosten var arrangeret som 

"tag-selvbord" med meget lidt 

plads omkring,så det tog nogen 

tid. før alle havde fået første 

ret. Men alle tog det med godt 

humør, og der gled da også et 

par øller og snapse ned til 

si ]den og fiskefi letten. 

Da fonnålet med turen var 

et be øg ho Inge-Lise og 

hende medarbejdere, måtte vi 

desværre afkorte frokosten lidt, 

idet vi skulle være i Helsingør 

kl. 14.00. Vi nåede det næsten 

med en lille halv times forsin

kelse. 

Vi ankom med lidt trafikale 

problemer til Badevej, hvor 

Inge-Lise, Kaj, Pia og Inger 

tålmodigt stod og ventede på 

os. Vi fik en dejlig velkomst, 

og startede besøget med en 

gennemgang af de dejlige 

lokaler, lige fra en nyindrettet 

butik med mange forskellige 

artikler, lige fra sko - til bryst

proteser og selvfølgelig alle de 

nyeste former for stomiban

dager, poser, plader og tilbehør 

af enhver slags og smag. 

Efter rundvisningen i de 

meget lyse og store lokaler bød 

firmaet på kaffe og brød, øl og 

vand. Under dette indledte Kaj 

Lund (medejer og direktør) 

med at fortælle om de opstarts

problemer man var løbet ind i. 

om finnaets opbygning etc. Det 

gjorde han på en god og humo

ristisk måde. 

Herefter tog stomisyge

plejerske Pia Hennann over og 

fortalte om sit arbejdsområde, 

og sluttede med at invitere de 

af vore medlemmer, der måtte 

have brug for et stomiråd her 

og nu til en privat konsultation 

i andet lokale. Godt gjort Pia. 

Inger Hede, der står for le

del sen af det sidste skud på 

stammen nemtig butikken, 

fortalte levende om sit arbejde, 

og man kunne tydeligt både 

høre og se, at hun virkelig tror 

på denne nye udfordring, og 

glæder sig til at arbejde videre 

hermed. Butikken skal nok 

vokse sig stor. 

I sin takketale nævnte vores 

formand Torben Hansen, at 

trods den store flytning og 

indretning af de nye lokaler, var 

den sædvanlige gode og hur

tige service ikke blevet for

ringet, snarere tværtimod. På 

deltagernes og foreningens 

vegne, ønskede formanden 

endnu engang tillykke til Inge

Lise og Kaj og det resterende 

personale med de nye vel

indrettede lokale. 

Kl. godt 16 måtte vi p.g.a. 

de lange afstande hjem til 

Vestsjælland desværre tage 

afsked med vore værter, og i 

bussen på vejen hjem slappede 

vi af med en enkelt øl og vand 

og snakkede om dagens for

skellige oplevelser. 

Bestyrelsen skal hetmed takke 

alle der var med på turen og 

ved deres medvirken og til

stedeværelse gjorde turen så 

vellykket som den blev, og som 

bestyrelsen havde ønsket og 

håbet på. 

Næste møde 

Julefrokost på 
Benløse Kro 
- skriftlig invitation
fremsendes

æste møde bliver så vores 

julefrokost sidst i november 

måned i Ringsted, nærmere 

bestemt på Benløse Kro. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. 

Som sædvanlig vil der blive 

fremsendt en skriftlig invitation 

med tilmelding - men reserver 

allerede nu lørdag den 2 7. 

novembe1·: 

Bestyrelsen vil arrangere 

privatkørsel fra stationen i 

Ringsted, og vi skal derfor al

lerede nu forespørge, om der 

er nogle, der kan tage "ikke 

kørende" med fra jembane

stationen i Ringsted. 

På forhånd tak. 

Pb.v 

Torben Hansen 

formand 



COPA, Vestsjælllands dage" d.v.s. fra hans barndoms/ En omlægning af fremtidens sygehus". Det virkede i starten 

Amt- Den ungdomsår i Holbæk. sundhedsvæsen i Vestsjællands noget overvældende, men amts-

internationale amt der er planlagt til vedta- borgmesteren forstod at gøre 

Stomidag 1999 
Lørdag den 2. oktober sam-
ledes 33 - incl. amtsborgmester 
Søren Eriksen - Carina Pe-
dersen fra Dansac og metzo-
sopranen Sussie Westergaard, 
Sorø- til Den internationale 
Stomidag på Holbæk Central-
sygehus, hvor stomisygeple-
jerske Pia Petersen venligst 
havde lånt os en lokalitet, vi 
kunne være i. 

Vores formand Torben Han-
sen indledte med at fortælle lidt 
om vores internationale rela-
tioner, og bød derefter vel kom-
men til amtsborgmester Søren 
Eriksen, sygeplejerske Carina 
Pedersen, fa. Dansac og Sussie 
Westergaard. Efter velkomsten 
satte Ragnar Bodi sig til sit 
keyboard og akkompagnerede 
forsamlingen til den første 
fællessang : "Det lysner over 
agres felt". 

Herefter fortalte Søren Erik-
sen lidt om Holbæk by i "gamle 

Birgit Madsen 
Ekspedition 

Men så kom tiden til den mere 
gelse i amtsrådet, vil bl.a. 

ålvoriige del af festen, nemlig 
betyde: 

"Fremtidens sygehusvæsen i
- styrkelse af det medicin-

Vestsjælland". 
ske område;

Søren Eriksen havde bygget 
- udvikling af det psykia-

sit inspirerende og infonnative 
triske område og distrikts-

foredrag op over det han 
psykiatrien;

kaldte: "De 5 K-er": 
- forbedret behandling og

• Kapacitet = er der plads
optræning efter apopleksi;

nok på de 6 sygehuse, belig-
- styrkelse af speciallæger-

gende på IO adresser i amtet. 
nes område;

•Kvalitet =udbygge tilliden
- lukning af den kirurgiske

til den bedst mulige hjælp ved 
modtagelse på Ringsted

at omrokere på nogle 01måder/ 
Sygehus - men samling af

specialiteter. 
den amtslige indsats i

•Kommunikation = at bor-
behandling af brystkræft;

gerne bedre skal forstå hvad 
- kapacitetssøgning inden

der foregår - feed back - op lys-
for det ortopædkirurgiske

ning og infonnation. 
område;

• Kroner = indrette hvad vi
- udvikling af det arbej-

kan for pengene. Råd til det i 
dende sygehus år 2000.

budgettet. 
Hele den påtænkte omlæg-

• Kilometer = transport til
ning kan i detaljer nænnere ses 

og fra de behandlende syge-
på amtets hjemmeside. 

huse, specialer rn.v, herunder en Det var et lærerigt og spæn-
opvejning af ventetider og spe- dende foredrag om "hvad der 
cialer sat i forhold til hinanden. måtte vente os i fremtidens 

Tove Frithioff 
Daglig leder 

Vi er til for Dem 
STOMACARE er et uafhængigt stomirådgivningscenter, etableret 
i 1979 med det formål at rådgive og informere om bandager, hud
skader og psykiske problemer. 

Any Petersen

Ekspedition 

Spørg STOMACARE, vort dygtige og venlige personale rådgiver 
om samtlige stomiprodukter på det danske marked. Vi leverer 
portofrit over hele landet fra dag til dag. 
STOMACARE stiller gratis specialuddannet sygeplejerske til 
Deres rådighed. 
Af vort produktsortiment kan vi nævne Biotrol, Convatec, 
Dansac, Dansk Coloplast, Hollister og Perma. 

Stomacare 
Vangeleddet 77 · 2670 Greve · Telefon 43 69 02 00 
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det overskueligt og spiseligt og 
ganske fornuftigt, og en hel 
time føltes faktisk kun som en 
halv time i selskab med Søren 
Eriksen. 

Herefter underholdt Ragnar 
Bodi, Sussie Westergaard og 
Per Madsen med kendte ope-
rette og vaudeville-toner, hvor 
der var lejlighed til at nynne 
med. 

Carina Pedersen, Dansac 
fortalte inspirerende om sit ar-
bejde som sygeplejerske inden 
for storni/bandageområdet og 
fremviste en velassorteret 
stand. Der var en ivrig spørge-
lyst om de nyeste landvindin-
ger inden for pose-området. De 
forskellige posetyper gik da 
også bordet rundt fra hånd til 
hånd. Fa. Dansac var også væ11 
ved kaffe, brød, øl og vand, 
hvilket vi hermed gerne vil 
kvittere for med en stor tak, og 
ligeså en tak fordi Carina Pe-
dersen og fa. Dansac altid be-

Ulla Sørensen 
Sygeplejerske 

Henrik 
Fosdal!}Jensen 

Lager og"forsendelse 
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redvilligt kommer, når vi kal
der. 

Efter endnu en afdeling med 
dejlig sang og musik sluttede 
stomidagen med, at alle sang 
med på "Hvor smiler fager den 
danske kyst". 

Vores formand Torben Han
sen rettede i sin afslutning en 
stor tak til amtsborgmester 
Søren Eriksen, Carina Peder-

Siden sidst; Silkeborg 

Det kan �----, 

varmt 
� anbefales 

at besøge 
Silkeborg 
Kunstcenter 
Onsdag den 25. august var der 
arrangeret rundvisning på 
Kunst Centret Silkeborg Bad. 

For få år siden bestemte by
rådet i Silkeborg sig for at bru
ge stedet til kunstmuseum. 
Bygningerne blev moderni
seret og fremstår i dag som et 
meget smukt sted til kunst
udstillinger m.m. 

Vejret var perfekt med af
tensol og stille vejr. Vi fik først 

Kunstcentret. 
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sen og Sussie Westergaard for 
deres medvirken ved den me
get vellykkede Stomidag på 
Holbæk Centrasygehus. 

. Sluttelig skal bestyrelsen 
sige tak til stomisygeplejerske 
Pia Petersen, stomiambulato
riet på Holbæk Centralsyge
hus, for lån af lokaler. 

Pb.v. 

Per Madsen 

fortalt lidt historie om byg
ningerne og deres oprindelige 
anvendelse for rekreation og 
kurbade. Under krigen blev 
stedet brugt af tyskerne. Tu
ren gik nu rundt i anlægget til 
de forskellige udstillinger med 
både moderne og "gammel" 
kunst. 

Der var også mulighed for 
at smage på det friske og rene 
vand fra Arnakke-Kilden. Det 
var meget rent. Vandet smagte 
dog ikke særligt godt, der var 
altfor meget okker i vandet. 
Men efter en tur i tankvogn 
bliver det til Carlsberg 
Kurvand. Tænk på det, næste 
gang du smager eller drikker 
en kurvand. Måske har jeg 
eller en anden smagt på dette 
mirakelvand inden du 
slukkede tørsten. 

Vores guide førte os videre 
gennem parken med skulp
turerne til hovedbygningen. 
Her sluttede rundvisningen, og 
det var tid til kaffe med tærte. 

Sidste punkt var udveksling 
af forslag til kommende arran
gementer i Silkeborg Lokal
klub. COPA vil prøve at op
fylde nogle af ønskerne. Inden 
vi sagde farvel, var der dog 
også tid til at diskutere lidt 
stomiproblemer. Vi skal hu-
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Krukke ved K1111stce111re1. 

ske: det er meget vigtig at med
lemmerne har tid til at udveksle 
erfaringer og råd ved vores 
medlemsmøder. 

Siden sidst; Århus 

COPA-medlemmer på udstilling. 

Medlemmerne, der besøgte 
Kunst Centret giver de bedste 
anbefalinger til at andre be
søger stedet. 

Handicap på Tværs i Århus 
Fredag den I 0. september var der temandag i Århus Rådhushal. 
Her have 18 patientforeninger udstilling og information om 
foreningernes tilbud til deres medlemmer. Der var underholdning 
med musik og teater fra nogle af patientforeningerne. 

Aftenen sluttede med paneldebat. Emnet var prioritering i 
sundhedsvæsenet. Til sidst var det muligt at stille debattørerne 
spørgsmål om handicappedes problemer i samfundet. Der blev 
givet tilsagn om, at enkelte problemer vi Ile politikerne prøve at se 
nærmere på. 

Alt i alt en god dag. Blot et lille minus : det var en lang dag for 
de medvirkende foreninger, fra kl. 9.00 til kl. 22.00. 

Siden sidst; Århus 

Vellykket Stomidag 
Lørdag den 2. oktober holdt lo
kalforeningen Den 3. Interna
tionale Stomidag i Århus Råd
hus. 

Trods meget dårligt vejr var 
der små 200 personer, som 
mødte op i rådhuset for at være 
med til at gøre denne dag til 
noget særligt. 

Vi havde indbudt forhandlerne 
af stomihjælpemidler til smi
lets by. Her ville det være mu
ligt at hilse på deres kunder og 
vise dem de nye stomiposer 
m.m.

COPA's rådgivere kunne gi
ve råd og vejledning om at leve 
med stomi og give information 
om foreningens tilbud til med
lemmerne. 



Gode råd om helse, kost og 
ernæring gav klinikken "Livs
hjulet" og forhandleren "Na
turligvis". 

Eftermiddagens højdepunkt 
var underholdning og foredrag 
af Joan og Carsten Vagn-Han
sen. 

Deltagerne fik mange gode 
råd om selv at tage et ansvar 
for kroppens "holdbarhed". 
Hvis en person ønsker, at livet 
(efter et forhåbentligt langt liv) 
stille og roligt skal ebbe ud, at 
alt skal blive træls og kroppen 
knirke og knage i alle led, gives 
følgende råd: lad være med at 
gøre noget som helst, så skal 

Krau/ 
og 
Lis Lene 
Carstensen. 

alt det dårlige nok komme af 
sig selv. 

Men ønsker du at leve livet 
så godt som muligt og med så 
få skavanker som muligt, skal 
/bør du gøre lidt til selvhjælp: 
gå en tur, spis sundt og varieret, 
gå ud blandt andre mennesker 
for at få inspiration og oplevel
ser sammen med andre, sluk for 
fjernsynet når du/I har gæster, 
tal med hinanden og lyt til hin
anden. Kort og godt, rådene til 
et forholdsvis godt liv er mang
foldige og uendelige. Der er 2 
råd som alle bør kunne over
holde uden stort besvær: 3 + 2. 
Det er ikke 5, men: Dagligt, når 

S10111i-
dag 

i 
Arhus. 
Dorthe 

Rafn 
og 

Karen 
Blok. 

Stomi
dag 

i 
Arhus. 
Mange 

besø
gende 

på 
udstil-

du står op, 3 gange dyb ind
ånding/udånding og i løbet af 
dagen at drikke 2 liter vand. 
Imellem alle disse gode råd var 
der musik og sang. 

Efter denne dundertale og 
løftede pegefinger var det tid 
til kaffe og the. Her kunne man 
høre flere sige, ja nogle af rå
dene er nu gode og rigtige nok 
og sagt i god mening. 

Kort efter pausen ville lo
kalafdelingen gerne være den 
store gaveuddeler. COPA, År
hus amt kunne glæde mange 
kirurgiske mave/tarmafdelin
ger, medicinske afdelinger for 
taimsygdomme m.m. med en 
gavepakke bestående af en CD
afspiller, et sæt hovedtelefoner 
og S stk. CD-plader med af
slapningsmusik til sygehusene 
i Århus, Silkeborg, Randers, 
Grenå og i Odder, i alt 20 sæt. 

Sygeplejersker fra de til
delte afdelinger var mødt op i 
Rådhuset for at modtage ga
verne. 

Denne gaveregn var kun 
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mulig med økonomisk støtte 
fra 4 lokale Lions-Clubber og 
ved at låne vores kasserer's 
checkhæfte. Gode rabatter til 
disse indkøb havde COPA lige
ledes kunne fremtrylle. 

Derfor sender vi en stor tak 
til følgende: Lions-Clubberne 
: Viby J, Hasselager/Kolt, Sol
bjerg og Galten/Skovby samt 
tak for rabattilbud til Salles 
TV-Center, Ny Munkegade, 
Århus og FØNIX-Musik, Søn
der Alle, Århus. 

Efter musik og foredrag var 
det igen muligt at tale lidt med 
forhandlerne og COPA's råd
givere. 

Tak til følgende forhandle
re: Kirstine Hardam, Karen 
Blok, C. Mærsk Andersen, 
Kirudan, Kjærulff og Nyrop & 
Maag. Tak til Klinikken "Livs
hjulet" og importør "Naturlig
vis". 

I dagens anledning havde 
"Livshjulet" v/Kirsten Nygaard 
Sørensen sponsoreret 3 gratis 
vitamin & mineraltest. 

(Aarhus a,nt fortsælter næste side) 
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Resultatet af lodtrækningen 
blev følgende: 

•Inge Lise Olsen
H. Hertzvej 5,
8660 Skanderborg.
•Bodil Petersen
Runevej 87, 8210 Århus.
• Dorthe Rafn
Pejrnarksvej 32, Karlby,
8500 Grenå.
Ring venligst til Kirsten for

at bestille tid : Tlf. "Livshjulet" 
86 95 43 20 eller 86 18 44 86. 

Det var en rigtig god dag for 
COPA, Århus amt. Tak til alle 
som korn for at fejre denne dag 
sammen med os. 

Møde: Århus 

Julehygge og Bowling 
Onsdag den 8. december er der 
julehygge m.m. på Langenæs 
HandicapCenter fra kl. 16. til 
18.30. Der vil blive serveret 
gløgg og æbleskiver. Vi skal 
også spille om små julepakker. 
Du må gerne tage en bekendt 
med, der er masser af plads og 
pakker til alle. Efter slåskamp 
om de bedste pakker skal vi 
lige have en pause. De der har 
lyst, skal have mulighed for at 
tage bussen linie (9 el. 15) ud 
til Viby. 

Hos Bowl'n'Fun , Skander
borgvej 226, Viby J. har COPA 
reserveret 4 baner til max. 24. 
personer. Her skal vi være pa
rate til at spille bowling kl. 
19. 00. Efter en times spi I er der
bestilt juleplatter til alle del
tagere. Prisen vil være over
kommelig: kr. 60.00 pr. del
tager, incl. bowling og platte;
drikkevarer er for egen reg
ning.

A.h.t. bordbestilling er det 
nødvendigt med tilmelding 
senest den 3. december hos: 

Henning Granslev, 
tlf. 86 28 11 24 
(bedst mellem kl. 14 og I 8). 

Møde: Silkeborgklubben 

Gode råd om 
stomipleje 
Mandag den 15. november kl. 
18 til 21 i Rosengårdscentret, 
Silkeborg. 
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Da det jo er spisetid, vil vi 
starte med et par stykker smør
rebrød. Herefter har du mulig
hed for at få gode råd om sto
m i p I eje m.m. Sygeplejerske 
Pia Ahrensdorf fra Silkeborg 
Sygehus vil være til stede for 
at fortælle lidt om generelle 
storniproblemer. 

Du kan også hilse på Ma
riann Olesen, Crohngruppen 
Vest. Mariann vil fortælle om 
gruppens møder og sociale 
samvær. 

Medlemmerne kan denne 
aften stille og roligt sidde og 
hjælpe hinanden med råd vej
ledning om dagligdagen med 
storni. 

Tilmelding senest fredag 
den i 2. november hos: "Klub
bestyrer" Kirsten Andersen tlf. 
86 81 34 62 eller Henning 
Granslev, tlf. 86 28 11 24 (bedst

kl. 14 til 18). 

Kirsten kan give dig lidt in
formation om Silkeborgklub
ben. 

Møde: Randersklubben 

Julehygge 
Fredag den 19. november er 

der julehygge fra kl 14 til 17 i 
Fritidscentret, Vestergade, 
Randers. 

Lis Lene Carstensen og An
ne Marie Malling Olesen ven
ter på dig/jer med pakker og 
julegodter. Det er ikke nød
vendigt med tilmelding. Klub
ben er åben igen den 21. januar, 
25. februar og den 24. marts,
alle fredage fra kl. 14 til 17.

Yderligere oplysninger hos 
Lis Lene, tlf. 86 42 69 79 eller 
Anne Marie, tlf. 86 43 43 37. 

COPA-rådgivning i 
Langenæs 
HandicapCener 
Den 2. onsdag i måneden fra 
kl. 16 til kl. 19 på Langenæs 
HandicapCenter, Langenæs 
Alle 21, Århus. Nærmere 
oplysninger på tlf. 86 14 02 33. 
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Fælles aktiviteter på 
Langenæs HandicapCenter 

• Den Sociale Rådgivning, tlf. 86 11 50 58.
Torsdage: kl. 09.00 -12.00 Personlig henvendelse. 

kl. 12.00 -14.00 Telefonisk henvendelse. 

Det er en frivillig og uafhængig rådgivning, der tilbyder råd 
og vejledning inden for den sociale lovgivning. Der er 
tavshedspligt og anonymitet respekteres. 

•Socialtsamvær på tværs af alle foreninger:
hver fredag fra kl. 09.00 til 13.00, kreative aktiviteter.
Fredag den 26. november laves der juledekorationer.

• Julehygge: torsdag den 16. december kl. I 0.00-15.00. 
fredag den 17. december kl. 10.00-13.00. 

Oplysninger om alt vedr. 

J Langenæs HandicapCenter, tlf. 86 14 02 33 

Indkøb af hjælpemidler i Århus 
Kommune 
Der er desvæn-e nogle af vores 
medlemmer, som har fået brev 
fra en (for dem) ny leverandør 
af hjælpemidler. Et lokalcenter 
troede,at det var i orden,at den 
ansvarlige for indkøb af stomi
hjælpemidler blot kunne vi
derebringe medlemmernes be
vi 11 i ng til en ny leverandør. 
Lokalcentret have ikke engang 
selv gjort sig den ulejlighed at 
give besked til indehaveren af 
bevillingen. 

Det kan man ikke. For det 
første er det ikke lovligt, for det 
andet er det uanstændigt 
overfor disse personer. 

Jeg vil gerne understrege 
følgende: Århus Kommune har 
ikke indgået en leverandør
aftale med nogen som helst 

forhandler af stomihjælpemid
ler (personlige hjælpemidler). 

Magistratens 3. afdeling, 
Sundhed og Omsorg har været 
i telefonisk kontakt med på
gældende lokalcenter og bedt 
om at få rettet denne fejl. 

Hvis der er medlemmer, 
som har eller får, et lignende 
brev, vil jeg meget gerne have 
besked. Fejlen vil blive rettet 
meget hurtigt. Århus kommune 
skal ikke have skyld for at be
handle stomiopererede dårligt 
eller forskelligt, alt efter i hvil
ket lokalcenter ens bevilling 
måtte være. 

Pv.a. Arhus loka lforening 
Henning Granslev 

Jyllands-Posten dækkede 
Stomidagen i Århus 
- en halvsides artikel på side 2 i JP-Arhus
søndag d. 3.oktober omtaler markeringen
af Den tredie Internationale Stomidag i Arhus.

' -"At gå rundt med en pose 

med afføring eller urin er 

desværre stadig et tabu 

emne for mange menneske," 

Men det er ingen skam", 
udtaler Henning Granslev 

til Jyllands-Posten. 



En dejlig dag med Crohngruppen Vest 
- Crohngruppen Vest havde d. 10 oktober inviteret til

'Crohn-Social samvær-Hyggeaften'.

Denne dag viste sig at blive en skyld, skulle jeg hilse at sige). 
herlig, sjov og underholdende Jeg kan vist roligt på alles 
dag/aften med ligestillede. vegne tilføje, at vi havde en 

20 personer havde tilmeldt dejlig, fornøjelig aften. 
sig arrangementet og mødte op 
i Århus Bowlinghal kl. 15.30 
- klar til dagens mange udfor-
dringer. Vi havde lejet 4 bow- Næste møde 
lingbaner i 2 timer, og her blev Crohnmøde i Århus 
mange gymnastiske øvelser ud- 25. november
foldet med stor entusiasme, når 
bowlingkuglerne skulle fyres 
af, hele og halve strike blev 
udført. Nogle mente dog spillet 
gik ud på at undgå at ramme 
keglerne, hvilket ganske ofte 
lykkedes for nogle af os, andre 
mente, at banernes siderender 
var fyldt med trækplastre. Ja. 
det var et par livlige timer: 

Crohnfolk er afgjort ikke kede
lige. 

Samtidig var der også tid til 
at lære hinanden at kende, gå 
lidt til side og få snakket om 
andet, seriøst, personligt, al
vorligt m.v. 

Klokken blev 18, og appetit
ten voksede, derfor fulgtes vi 
ad til den italienske restaurant, 
hvor vi i forvejeen havde bestilt 
bord. Efter lidt tumult og 
forvirring, fordi restauranten 
havde glemt at dække bord til 
os alle, og pladsen var noget 
trang, blev vi endelig placeret 
ved bordene (her kom vi i mere 
end en forstand tæt på hin
anden), hvor vi nød et velas
sorteret 'ta'-selv-bord', for der
efter at få serveret en af tre 
hovedretter efter eget valg. 
(Hvis nogen gik sultne derfra, 
var det helt sikkert deres egen 

Crohngruppens næste møde vil 
være torsdag d. 25. november 
kl. I 9.00 pc1 Lange11æsCe11te
ret. Århu . 

Vi optager gerne nye med
lemmer i Crohngruppen. ring 
til undertegnede - tlf. 696 3449 
- og tilmeld dig.

Crohnhilsen Fa 
Mariann Olesen 

Har du et indlæg til 
Copa-bladet, så 

skriv til 
COPA, Redaktionen, Odinsvej 5, 

4100 Ringsted. 
Du kan godt få dit brev anonymt i bladet, men 

redaktionen skal kende dit navn og din adresse. 

Urostomigruppen 
lever 
Efter et støne telefonarbejde, 
er det desvæne ikke lykkedes 
at få lavet diverse aftaler, som 
vi havde regnet med for at få 
et møde op at stå i 1999. Et 
er at have nogle ideer, noget 
andet er, at få det til at 
fungere. Forhåbentlig vil det 
lykkes for os, og vi håber, at 
det bliver i januar/februar 
2000 - men, mere derom til 
den tid. 

Angående Stomidag d. 2. 
oktober, håber vi, at der var 
mødt mange "stomister" op 
på de forskellige ambulatorier 
- og måske også kommende
medlemmer afCOPA.

Tak for en hyggelig eftermid
dag. 
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Hilsen 
Urostomigrnppen 

vi M. ielsen, 
Odense vej 108, 
4700 Næstved. 

Tak for frimærker 

Ønsker alle en glædelig Jul 
og et godt Nytår. Og tak for 
alt det tilsendte. 

Må alle komme vel ind i 
det nye årtusinde. 

Kjestine Rasmussen 
Skibhusvej 171, I. tv. 

5000 Odense C 

STØT COPA 

Send stemplede 

frimærker til: 

Kjestine Rasmussen 
Skibhusvej 171, 1.tv. 

5000 Odense C 
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Telefonliste 
Jeg har tænkt lidt over, om der 

er nogle ungdomsmedlemmer, 

der er interesseret i en telefon

liste. Jeg er villig til at lave den, 

men det kræver kun jeres ac

cept. D.v.s. hvis du er ung

domsmedlem og gerne vil med 

på listen, så skal du sende dit 

navn, adr. tlfnr., og evt. e

mailadresse + et frimærke til: 

Else-Marie Schmidt 

Onkel Peters Vej 2 

3000 Frederiksværk 

tlf: 4 774 2217 el. 4093 0606. 

OBS ny E-mailadresse: 

E-mail: ngCopa forum.dk

Ny COPA- plakat 

og nye COPA-frimærker 
· Monica Ritterband har skabt
'Kvinde i Forår' til COPA.

I anledningen af Den 3. internationale

Stomidag har COPA fået fremstillet en

ny plakat og nogle nye frimærker.

Så længe lager haves, kan du få den 

nye plakat og de nye klistermærker via 

din lokalformand. Tag med til det næste 

COPA-arrangement i din lokalforening! 

Ungdomsgruppen består nu af: Lone Jelle Mikkelsen 

Bjellerupparken 6C 2.mf. 

8900 Randers Ungdom/eder 

Else-Marie Schmidt (Rie) 

Onkel Peters Vej 2 

3300 Frederiksværk 

E-mail: ngCopa@forum.dk 

Tlf 4 774 221 : Mobil. 4093 0606.

Dorthe 1 ielsen 

Gåskærgade 29. 2. th. 

6100 Haderslev 

Tlf 453 6460. 

Tlf 8641 3 730. 

Vi mangler stadig 2 personer, 

der vil hjælpe os, så vi kan få 

en ungdomsbestyrelse op at stå. 

Så hvis du er interesseret så 

ring til Rie på ovenstående 

tlfnr. Vi håber at høre fra nogle. 

PRODUKT NYT 

Ny produktserie fra Dansac 
- Dansac Nova er navnet på en .ny serie fra Dansac.

DAnsac Nova findes i tre varianter: en hudfarvet, en klar
og en lille minipose. De er alle designet, så de følger
kroppens anatomi. Det sikrer stor komfort.

Nova er en ny produktserie fra 

Dansac som med et special

udviklet filtersystem for første 

gang tilbyder brugeren en ræk

ke fordele, der tidligere har 

været vanskelige at kombinere. 

Takket være en speciel mem

bran, et filter og udvalgte ma

terialer er det nu muligt. 

Membran 
En membran i medicinsk poly

ethylen forsegler filteret inde i 

posen. Denne membran kan 

delvist gennemtrænges, fordi 

den har den særlige egenskab, 

at fugt ikke kan trænge igen

nem, mens luft/gas kan passere 

relativt uhindret. 

Porerne i membranen er så 

små, at væske ikke kan passere. 

Det betyder, at fugt aldrig vil 

komme i kontakt med selve 

filteret, og derfor vil filteret 
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ikke blive blokeret. En lækage 

gennem filteret er også umulig. 

Filter 
Dansac har brugt en speciel 

konstruktion til filteret, nemlig 

et dobbelt lag af 100% aktivt 

kul. Det virker 4 gange så ef

fektivt som tidligere - og alle

rede særdeles effektive - Dan

sac filtre. 

Det aktive materiale tiltræk

ker lugten og binder mole

kylerne som en magnet, der 

tiltrækker søm. Det giver en 

lugtfri oplevelse på op til 48 

timer - selv for en stomiope

reret med stor produktion af 

luft/gas. 

Blød stofbeklædning 
Det er også nyudviklet tek

nologi, der har resulteret i det 
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bløde stof på for- og bagsiden 

af posen. Det har en speciel 

struktur, som forhindrer frik

tion fra hud og tøj. Stoffet er 

behandlet, så det er vandafvi

sende og hurtigtørrende. 

Posefilm 
Selve posen udgøres af en 5 

lags folie, hvor hvert lag har sin 

egen karakteristik og funktion. 

De yderste lag gør f.eks. posen 

blød og lydløs. Det midterste 

lag gør posen lufttæt. Filmen 

foran på posen er hudfarvet, så 

den er diskret i brug. Bagpå er 

den klar for at lette inspektion 

af stomien. 

Hud beskyttelsesplade 
Nova-klæberen har den vel

kendte rombeformede profil 

med varieret tykkelse fra 0,3 

mm i kanten til 0,7 mm om

kring stomien. 

GX-hydrokolloid-klæberen 

har allerede bevist, at den er 

sikker og hudvenlig på tusind

vis af Dansac-produkter. Dens 

facon giver størst mulig hud

kontakt med en klæbeflade på 

I OOx I 00 mm. 

Dækfilmen, som det er mu

ligt at skrive på, er forsynet 

med et øre, der gør det nemt at 

trække filmen af. 

Form og størrelse 
Dansac Nova er designet, så 

den følger lysken. Det giver 

den bedste pasform og dermed 

størst mulig komfort for bru

geren. Posen fås i normal og 

miniudgave, som rummer hhv. 

470 og 300 ml samt i en klar 

udgave, der rummer 470 ml. 



DATO/TID 

13-11 kl. 13.00

Mødekalender november-december 1999 

STED / MØDEBESKRIVELSE / ARRANGØR DATO / TID STED / MØDEBESKRIVELSE / ARRANGØR 
-------------------------

Hotel Phønix, Hjørring. 08-12 kl. 19.00
Julefrokost og sammenkomst. 

Nordjyllands amt 

Kræftens Bekæmpelse, Vesterbro, Odense. 
Julefrokost. 

Fyns amt 

15-11 kl. 18.00-21.00 Rosengårdscentret, Silkeborg. 08-12 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund, Helsingør. 
Gode råd om stomipleje og spisning. 

Århus amt 
Åbent hus. Rådgivning. 

Frederiksborg amt 

l 9-1 l kl. 14.00-17.00 Fritidscentret, Vestergade, Randers. 08-12 kl. 15.00-17.00 Enghavecentret, Vejle. 

24-11

Julehygge. 

Kolding Sygehu . gæstekantinen. 
COPA-klub. Kolding. 

Århus amt 

l'ejle amt 

08-12 kl. I 6.00-18.30 

08-12-kl. 19 .00

COPA-klub Vejle. Bowling. 

Langenæs Alle 21, Århus. 
Rådgivning. gløgg og æbleskiver. 

Vejle amt 

Århus amt 

27-11 kl. 13.00-17.00 Frederiksborg sognegård.
Bowl'n'Fun, Skanderborgvej 226, Viby J. 
Bowling og spisning. 

27-1 l

28-11 kl. 14.00 

03-12 kl. 13.00

Københavnsvej 23, 3400 Hillerød. 
Julearrangement. 

Benløse Kro, Ringsted. 
Julefrokost. 

"Otel Våbensted". 
Julekomsammen. 

Frederiksborg amt 

Vestsjællands amt 

Lolland F ais ter 

Huset. Has eri gade l 0. Aalborg. 
Julefroko t og banko ptl. 

11-12 kl. 14.00 

12-12 kl. 13.30 

Mødelokalerne, Fakse Sygehus. 
Julemøde. 

Århus amt 

Næstved 

Taulov Kirkes Sognegård, Taulov Kirkevej 50. 
Julekomsammen. 

Vejle amt 

Xordjyllands amt 06-01 kl. 15.00-l .00 Vejle Sygehus, Cafeteriet.
COPA-klub i Vejle. 

04-12 kl. 13.00-l ,.00 Præstevænget 20, 2750 Ballerup. Vejle amt 

04-12 kl. l 00

06-12 kl. l .00

Julesammenkomst. 

Sagahuset. 
Julefrokost. 

Møllebo, Køge. 
Julestue. 

Københavns amt 

Bornholms amt 

Roskilde amt 

12-01 kl. 17.00-19.00 Sygehuset Øresund, Helsingør. 
Åbent hus. Rådgivning. 

12-0 I kl. 16.00-19.00 Langenæs Alle 21, Århus. 
Rådgivning og kaffe. 

Frederiksborg amt 

Århus amt 

En faglig sammenslutning af sygeplejersker, beskæftiget med pleje af patienter med stomi. 

Vi afholder kurser og mødeaktiviteter på landsplan, samt oplysningsvirksomhed for sygeplejersker og 
interesseorganisationer. Herunder informationer om udenlandske kongresser og rejser. Vi medvirker til 

opretholdelsen af stomiklinikker i Danmark, som løbende opdateres i vort fagblad. 

StomiNyt 
Ønsker du en nærmere tilknytning eller orientering gennem vort fagblad, da kontakt venligst: 

Formand: Lena Thomsen, Klarup Kirlcevej 40, 9270 Klarup 
tlf.: 98 31 75 15 

Næstformand: Kirsten Bach, Horsens Sygehus, 8700 Horsens 
tlf.: 79 27 44 44 



LOKALFORENINGER / GRUPPER 

København / Frederiksberg 
Grethe Nielsen 
Enigheds-Alle 17 
2700 Brønshøj 
Tlf.: 38 28 03 82 

Københavns amt 
Marianne Hemmingsen *) 
Grønnevej 253, 1-3 
2830 Virum 
Tlf. 45 83 52 58 

Bornholms amt 

Christian Stentoft *) 
Thorkildsvej 78 
3700 Rønne 
Tlf. og fax: 56 95 21 33 

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

Fyns amt 
Lars E. Nielsen 
Bakkeskråningen 35 
Postboks 16 
5270 Odense N 
Tlf.: 66 18 24 43. 
Mobiltlf.: 21 60 73 72 

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

Nordjyllands amt 
Flemming Jacobsen 
Tyttebærvej 7 
9530 Støvring 
Tlf.: 98 37 16 30 

•) Medlem afCOPA's forretningsudvalg. 

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

Ribe amt 
Frede Jensen 
Langetvedvej 2 I 
6630 Rødding 
Tlf.: 74 84 71 27 

Ringkøbing amt 
Jytte Hansen 
Hyvildvej 8 
7330 Brande 
Tlf.: 97 18 I 9 51 

Roskilde amt 
Erik Kristjansen *) 
Jasminvej I 
4600 Køge 
Tlf.: 56 65 38 78 

Sønderjyllands amt 
Sv. Kjærsgaard Jensen 
Møllehaven 2A 
6430 Nordborg 
Tlf.: 74 45 42 04 
(bedst efter 17 .00) 

Vejle amt 
Lis Obel Jakobsen 
Overgade 5, Skærbæk 
7000 Fredericia 
Tlf.: 75 56 28 20 

Viborg amt 
Inga Vestergaard Andersen 
Fårtoftevej 144 
7700 Thisted 
Tlf.: 97 92 15 97 

De anførte træffetider er kun vejledende 

Vestsjællands amt 
Torben Hansen 
Højbogårdsvej 43 
4100 Ringsted 
Tlf.:57 6156 23 

Århus amt 
Henning Granslev *) 
Bavnegårdsvej I I 0, Kolt 
361 Hasselager 

Tlf.: 86 28 11 24 (bedst 14.00 - 18.00) 

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

Crohngruppen 
Øst: Merete Møller 
Ærtebjergvej 28, Lund 
4660 Store-Heddinge 
Tlf.: 56 50 80 42 

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

Ungdomsgruppen 
Øst: Else-Marie Schmidt 
Onkel Petersvej 2 
3300 Frederiksværk 
Tlf.: 47 74 22 17 

Vest: Dorthe Nielsen 
Gåskærgade 29, 2.th. 
6100 Haderslev 
Tlf.: 74 53 64 60 

J-pouch
Christina Berggren Andersen
Vindegade 79, 4.tv.
5000 Odense C
Tlf.: 21 81 10 26

Urostomi 
Jytte Wittchen 
Kragesøvej 6 
4970 Rødby 
tlf.: 54 60 37 26 




