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Christian Stentoft vil fastholde 
og udbygge de resultater, den 
tidligere landsformand opnåede 

LEDER 

Af Christian Stentoft, 
landsformand 

Det er vemodigt at sige farvel 

til en formand af Arne Nielsens 
format. Arne Nielsen var en 

dygtig, initiativrig og frem
synet formand. Desværre øn

skede han ikke at fortsætte efter 
den første periode på to år. Han 

ønskede at få mere tid til inte

resser, familie specielt børne
børn. Det forstår jeg udmærket 
godt, for jobbet som formand i 

COPA kræver megen tid. Der 

er mange møder at komme til, 

mange samarbejdspartnere og 
mange myndigheder på flere 

niveauer, som man skal have et 
godt forhold til, og det tager tid 
alt sammen. Jeg plejer at sige, 

at det snarere er en livsstil end 

et job. 

Der er ingen tvivl om, at det 
bliver svært at leve op til Arne 

Nielsens ihærdighed og ambi

tioner, men jeg vil i de næste 
to år gøre mit bedste for at fast

holde og udbygge de af Arne 
Nielsen opnåede resultater. 

En ting jeg helt klart vil fort

sætte med at følge op er kom

munernes opfindsomhed, når 

det gælder bøjningen af reg
lerne på hjælpemiddelområ

det. For at jeg kan det, er det 
nødvendigt, at medlemmerne 

underretter mig, når deres kom
mune laver om på regelsættet. 

Man forsøger i øvrigt fra den 
side at fortælle vidt og bredt, 
at netop det frie leverandørvalg 

r------------ -----.
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er en belastning for, at kom
munerne kan agere indkøbs
mæssig fornuftigt på alle om

råder. Lad mig med det samme 

slå fast, at det ikke er det frie 
leverandørvalg, der er årsagen. 
For loven er affattet sådan, at 
den stomiopererede ved at væl
ge en anden leverandør kun kan 
få det beløb til sin rådighed, 
som kommunen skal give for 

hjælpemidlerne ved kommu
nens leverandør. 

Næh - det er de kommer

cielle interes er ho de tore le
verandører af geplejeartikler 

og hjælpemidler. der er proble
met. De for øger at bilde kom
muner og politikere ind, at man 
med del frie le erandørvalg har 
fjernet konkurrencen på om
rådet. En konkurrence, der i sin 

enkelthed går ud på at udkon

kurrere alle de små leveran
dører, så der kun er to store fir

maer tilbage. Så er det slut med 

konkurrencen, for så har de 

monopol på leverancerne og så 
bestemmer de prisen - og ikke 

at forglemme - også servicen 

overfor de stomiopererede. Så 
længe de opererede kan vælge 
en anden leverandør, er der 

stadig mulighed for konkur

rence, og så sker der ingen ind
skrænkninger, hverken i ser
vice eller i antallet af seriøse 

leverandører, selvom disse må

ske kun forhandler hjælpemid
lerne. 

Det er derfor vigtigt, at 
leverandøraftaler for hjælpe-

midlerne kun omfatter disse og 

ikke kædes sammen med ind
køb af bleer og plastre, samt 
underlægges forskellige typer 

af mængderabatordninger, så 
opgørelse og gennemskue
lighed af priserne bliver gjort 
vanskelig. Husk at kræve op
lyst af forhandleren, eventuelt 
kommunen, hvad hjælpemid

lerne koster, så man til enhver 

tid har styr på, hvad man har at 
handle for et andet sted. Denne 

ret til at få priserne oplyst er 
nedfældet i loven, og en oplys
ning om priser til den enkelte 

bruger røber intet af den mel

lem kommunen og leverandø
ren indgåede samlede aftale. 
Det er bare en søgt undskyld
ning og ren manipulation. 

Næste år har foreningen 50 års 

jubilæum. Vi er således den 
ældste stomiforening i verden. 
Udadtil vil jubilæet blive fejret 

i forbindelse med værtsskabet 
for 10. Europæiske Ostomy 
Associations kongres 16. til 20. 

maj 2001 i København. I kon

gressen indgår delegerede fra 
42 europæiske foreninger, 

mange af dem fra de tidligere 

østblokstater. Det bliver meget 

spændende at møde disse men
nesker. 

Indadtil vil jubilæet af prak
tiske grunde blive fejret ude i 
lokalforeningerne og på en må

de, som man der synes en sådan 
dag bør fejres. • 
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Til verdenskongres i Holland (del 2)

I sidste COPA-blad var der en kort omtale af : 
1 ah IOA World Congress i Holland. Kongressens hovedoverskrift var 
.,A Norma/ Life

u 
Her følger som lovet i sidste Copa-blad lidt mere information. 

1.0.A. kongressen i Holland; 
oplevet som delegeret og turist 

Af Henning Granslev, vicelandsformand 

Lørdag den 15. april 

Lørdag eftermiddag den 15. 
april ankom COPA's daværen
de landsformand Arne Nielsen 
og jeg til Schiphol Lufthavn 
ved Amsterdam. Ved The Mee
ting Point i lufthavnens forhal 
blev vi budt velkommen af re
præsentanter fra den holland
ske stomiforening. Nogle af 
vores nordiske venner var også 
ankommet på samme tid som 
os. Sammen blev vi kørt i bus 
til vores rejsemål: Conference 
Hotel Golden Tulip i Leeu
wenhorst. På den forholdsvis 
korte køretur, ca. 20 min., kun
ne vi nyde synet af de berømte 
hollandske tulipanmarker. 

Efter anvisning af værelser og 
lidt afslapning mødtes Norden 
til kaffe og blev enige om at 
spise sammen lørdag aften. 
Inden aftensmaden var der tid 
til at gå en tur. Da hotellet lå 
helt alene blandt tulipanmar
kerne måtte vi trave ganske 
langt for at komme til nærmeste 

Amsterdams kanaler 
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by, Noordwijkerhout. 
Byen ligger helt ude ved 

Nordsøen, så der var masser af 
liv og fyldte cafeer og restau
ranter langs strandprome
naden. På spadsereturen var 
der rig mulighed for at studere 
de hollandske huse. Næsten 
alle husene havde meget store 
vinduer lige ud til fortovet, så 
det var let at se hvorledes f. eks 
stuen var indrettet. Vi fik ved 
senere lejlighed at vide, at de 
fleste hollændere ikke har no
get imod denne udstilling af 
hjemmet. Det er helt normalt, 
de har ikke noget at skjule for 
andre. 

Under middagen, som var 
ganske udmærket, drøftedes 
nogle punkter i den forestående 
kongres. Vi syntes dog betje
ningen var langsom, men høflig 
og venlig, MEN det gik da helt 
i kage, da vi skulle betale. Det 
kunne næsten ikke lade sig gø
re at betale kontant. (Jeg tror, 
det var deltagerne fra Sverige, 
der lavede problemer, undskyld). 

4 

Inden vi gik hver til sit, aftalte 
vi at tage til Amsterdam efter 
morgenmaden søndag. 

Søndag den 16. april 

Søndag formiddag fik vi køre
lejlighed med kongressens mi
nibusser til lufthavnen. Herfra 
var der direkte tog til hoved
banegården i Amsterdam. Her 
skiltes ungdommen fra os gam
le. Solen skinnede og byen var 
fuld af mennesker. Bykortet 
blev fundet frem. Hvad skulle 
vi se? Museum, kanaler, Anne 
Frank' s hus og ikke at for
glemme Red Light kvarteret. 

Da vi havde travet et par ti
mer og set rigtig mange kana
ler, smukke huse og stået ved 
Anne Frank's Hus, begyndte 
sulten så småt at melde sig. I 
Amsterdam er der et utal af mu
ligheder for at få både mad og 
drikke. I Amsterdams hjerte, 
Dam, var der ledige borde til 
os alle. 

Under indtagelse af kaffe og 
brød m.m. var der rig lejlighed 
til at opleve det hektiske liv i 
storbyen. Udhvilede og mætte 
gik det videre, vi ville se et 
pandekagehus. På vej rundt i 
byen, så vi hvorfor, der bliver 
advaret turisterne mod at tage 

deres kære bil med til centrum. 
Trafikken går gang på gang to
tal i stå, kun busserne, spor
vognene og taxa'er kommer 
frem. 

Gennem små hyggelige ga
der, over mange broer kom vi 
til et meget lille pandekagehus. 
Her var der optaget, så vi ville 
vende tilbage. Et museumsbe
søg hører med til Amsterdam. 
Vi ville besøge Rembrandt 
Hus, det er genåbnet i 1998 ef
ter en omfattende restaurering. 

I dette hus, Saskia Huis, 
kunne gæsterne se Rem
brandt's samling af møbler og 
en stor samling kunst fra 1600 
tallet. Kendte malerier og teg
ninger var selvfølgelig også 
udstillet i det smukke hus. 

Vi syntes, det var utroligt 
med så mange besøgende en 
for os ganske almindelig søn
dag. Der var en god grund, i 
Amsterdam var der denne søn
dag museumsdag med halv pris 
af normal entre. 

Sidste stop inden Amsterdam 
skulle forlades var pandekage
huset. Vi fandt huset igen, gik 
op ad en meget stejl strappe, 
fik anvist et bord til fem per
soner. Pandekager er utrolig 

Amsterdams kanaler 



populære i Holland, der er vel 

50 muligheder for tilbehør. Jeg 

valgte chokolade og kokos, den 

var god. I det pandekagehus, vi 

besøgte, var udsmykningen 

kongelige fotografier på væg

gene og et utal af thekander i 

loftet. 

Huset var (er sikkert endnu) 

meget lille med plads til ca. 20 

gæster. Kokken og tjeneren 

havde meget trange arbejdsvil

kår. Jeg er helt sikker på, at i 

Danmark var stedet blevet luk

ket omgående. både p .g.a. 

arbejdspladsen og ikke mind t 

i at blive fanget i en e t. brand

fælde. 

På vej til banegården så vi 

noget helt specielt en cykel

parkeringsplads, indhegnet og 

nøjagtig som en betalingsplads 

for biler. Der er cykler overalt, 

alle henstillede cykler har soli

de låse på, selv tante Frida's 

gamle vrag, som ikke engang 

hittegodskontoret herhjemme 

vil have. 

Så det er sandt, Holland er 

cyklernes land. Vi fandt bane

gården og lufthavnen, her kørte 

vi endnu engang med vores ho

tel bus tilbage til kongrescen

tret. 

Søndagens forpligte! er rnr 

forberedelser til næste dag bå

de 1.0.A. kongre en og et 

E.O.A. møde. 

Dagen lunede med socialt 

samvær under aftensmaden og 

senere samvær til en øl eller to. 

Mandag d. 17. april 

Mandag, kongressen første 

officielle dag blev kaldt Me

dical Day. Foredragsholderne 

var speciallæger og professorer 

fra hospitalerne i Holland. Em

nerne var om urostomi. colon

cancer, inflammatori ke yg

domme (coliti ulcero a og 

morbus Crohn). tomi og port. 

kvinder ex og tomi. accept af 

stomi og efterfolgende porg -

mål til panelet. 

ogle af oply ningerne i ind

læggene ar: 

40 % af nyopererede stomi

patien ter får en midlertidig 

stomi, af de blivende stornier 

vil 14 % have stomi over 20 

år, efter nogle år vil 90 % være 

tilfredse med stomilivet. Læ

gerne var også enige om, at der 

for tarmsygdomme ville kom

me nye operationsteknik.ker og 

behandlinger i fremtiden. Men 

cancer er stadig et stort prob

lem i vores del af verden. I 

Holland (ca. 15. mill indb.) er 

der 8.000 koloncancertilfælde 

pr. år. Risikogruppen for can

cer er personer over 50 år, be-
temte familieforhold og alko

hol. R gning kan også med

\'irke til. at man får cancer. 

edr. uro tomi \'ar der man

ge nye operation muligheder 

og procent/ hyppighed for an

cer i blæren \'arierede utrolig 

meget. både h,·ad angår kon

nene og landene i ,·erden. Eu

ropa og A ligner dog hinan

den. Jeg vil ikke næ\'ne flere 

Arne Nielsen-Danmark. Gunvor Berther-S1•erige. Tor111111 & Tom Mo1·0/d

Norge sa1111 Henning Granslev-Danmark. 

tal om dette emne, vi kender jo 

alle personer, som har haft eller 

har cancer. Lægerne havde hel
ler ikke endnu fundet de vise 

sten til at forebygge kroniske 

ygdomrne - for slet ikke at tale 

om år agen. 

Stomi og port: 60 91 af os 
er inakti e. det er næsten lige 

å lemt om r gning. Derfor 
blev der opfordret tiJ 30 minut

ters f i k træning af mu kJer

ne h er dag. det kunne være 

cykling. ømning, eller blot 

en gåtur med hunden. Det vig

tigste for kroppen er at bruge 

nogle kræfter til bevarelse af et 

godt og sundt legeme. Kort og 

godt kan vi alle sammen selv 

gøre noget for at opnå dette. På 

kongressen blev der sagt : " Just 

do it"! 

Problemer vedrørende sto

mi og sex kan variere meget 
p.g.a. kultur, religion, erfaring 

og ikke mindst, at det for man

ge er et tabu at tale om sex med 

sin læge. 

Den officielle åbning af udstil

lingshallen fandt sted i mid

dagspausen. Præsidenten fra 

!.O.A .. Brenda Flenagan. klip

pede noren over til hallen med 

produ enterne ud tillinger og 

information tande. Hurtigt ar 

hallen fyldt med n gerrige og 

porgende menne ker. I de næ

te par dage ar der nu mulig

hed for at e nye produkter fra 

producenterne af stomihjælpe

midlerne. 

Om eftermiddagen var der et 

kort E.O.A. møde. Her blev der 

talt om, hvor vigtigt det er at 

give oplysninger til E.O.A. 

kontoret om, hvad stomifore

ningerne hjælper et andet lands 

stomiforening med, f.eks. 

sponsorstøtte til deltagelse i 

denne kongres. Der var des

værre et par eksempler på, at 

nogle have misbrugt sponsor

mulighederne. Det havde været 

mere fair at give flere lande 

støtte til deltagelse i kongres

sen i Holland end at enkelte 

stomiforeninger havde fået 

støtte i både pose og sæk. 

COPA har givet støtte til en 

repræsentant fra Litauen for at 

kunne deltage i kongressen. Dr. 

Silvinas Saladzinskas har tak

ket COPA for støtten, uden 

denne ville det ikke have været 

muligt for ham at komme til 

I.O.A. kongres.

Der blev også talt om at lave

en foreningshåndbog om lan

denes foreninger. Oplysnin

gerne skulle være om med

lemsantal, aktiviteter, kontin

gent og adresse på kontorerne. 

Følgende lande blev nævnt 

som værdig trængende: Ukra

ine, Rumænien og Albanien. 

Til behandling under mødet 

havde Portugal ønsket at blive 

optaget om fuldgyldigt med

lem. Det blev det med accept 

fra alle landene. 

Eftermiddagen var slut, og det 

var tid til omklædning inden 

(fortsæ//er næsre side) 

To repræsenrarerfra Holland, D1: Zilvinas -Lirhauen saml Henning 

Granslev-Danmark. 
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åbningsmiddagen i Pieterskerk 
i Leiden. 

Gæsterne var blevet trans

porteret i bus fra hotellet til 

kirken. Det var en mærkelig 

fornemmelse at gå ind i kirken, 
se den pyntet op ti I festmiddag, 

flotte borde til gæsterne, lange 

borde til buffet og musiktribu
ne m.m. 

Formanden for den Hol
landske tomiforening K.E. Illy 

bød velkommen. Sundhed -
ministeren og Præ identen fra 

1.0.A holdt åbningstale inden 

deltagernes flag blev ført ind i 

kirkesalen. Det var en aften i 
en meget flot og enkelt ud

smykket kirke. Musikken blev 

leveret af et band med en sto

miopereret sangerinde. Der var 

et lille minus, det er svært at 

danse på et så ujævnt og glat 

kirkegulv. Festen var slut kl. 
23, og busserne kørte os hjem 

fra en helt speciel "kirkeaften". 

Tirsdag den 18. april 

Kongressen startede. Præsi

dent Brenda Flanagan bød 

velkommen til alle kongres

deltagerne - både delegerede, 

observatører og gæster. 

Copa 4/2000 

Landene blev krydset af og 

en kuvert med stemmesedler 

udleveret til rette person. Som 

noget nyt fik hvert land en 

kuvert med røde og grønne 

sedler. Røde for nej og grønne 

for ja ved afstemning af punk

terne på dagsordenen. Regio

nerne blev checket, om de var 

præsenteret. 

Dagens punkter var bl.a. 

godkendel e af dag orden. 

forslag om vedtæg ændringer. 

rapporter fra regionerne. hil en 

fra CET ( tomi geplejer-

ker). regn kab. Stomidagen 

1999. m.m. 

Focu 20/40 om blev holdt 

i København i ept. 1999 blev 

omtalt om et meget po itivt 

møde for de unge stomiope

rerede. Deltagerne i mødet var 

meget enige (100% tilfreds

hed) om. at det var vigtig for 

de unge at mødes for at udvek

sle ideer, erfaringer og give 

støtte og inspiration til de nye 

stomiforeningerne rundt i ver

den. De unge har egne inte

resser i foreningsarbejde. Vi 

,,gamle" prioriterer måske dis

se ønsker anderledes end deres 

behov, derfor vil de unge gerne 

6 

ha ve deres egne "verdens

møder". Næste møde skal efter 

planen holdes i Malaysia efter

året 2001. 
Kongressen sluttede ved 

kaffetid. Næste punkt i pro

grammet var 'First Interna
tional Ostomy Run'. I løbet var 
der deltager fra mange lande og 

både unge og lidt gråhårerede. 

Ile deltagerne gennemførte 

det hårde og krævende løb. Der 
"ar en medalje til alle løberne, 
å nu kan vi stolte vise vores 

venner og familie en gul(d)

medalje som præmie for del

tage! e (ikke placering) i løbet. 

Aftenens sociale samvær var 

,,Dutch Evening" med madspe
cialiteter fra hele landet. Co Io
p last uddelte priser til 3 fore
ninger, som havde gjort en 
ekstra stor insats for stomiope
rerede. Det var stomiforenin
gerne, 'Astom' fra Ru land, 
'Soc. Brasileira dos Ostomiza
dos' fra Brasilien og 'Lou Alers 
Communication Group' fra 
Puerto Rico. Underholdningen 
var musik og sang fra et ud
mærket orkester krydret med 
danse og sange fra nogle af 
deltagerlandene. 

Ko11gresse11. Norden sidder swnler. 

Onsdag den 19. april 

Efter morgenmad var der bus

ture for deltagerne. Jeg valgte 

at tage til Haarlem. De andre 

busser var overtegnet. Navnet 

lød lidt skræmmende. I bussen 

fik vi oplyst, at det var ikke 
Harlem i New York. Det var 

mere trygt. Haarlem viste sig 

at være en pæn og hyggelig by. 

Vi havde ca. 3 timer til at gå på 
opdagelse og indkøb. Der var 
også tid til at sidde stille og 

betragte livet på torvet foran 

rådhuset. Solen skinnede, kaf

fe, en øl og en af de berømte 

pandekager blev nydt i fulde 

drag. 

Bussen hentede os præcis 

kl. 14, og turen gik hjem til 

hotellet, tidsnok til workshops. 

Emnerne var Fund -Raising og 
Internet. Da det ikke kan kom
me bag på nogen, at IT-tiden 

er kommet for at blive, blev alle 
enige om, at på nettet skal der 

være så megen information 
som muligt om stomi, syg

domme der fører til stomi og 

om foreningernes tilbud om råd 
og vejledning. 

(forrsæ11er side 8) 



En ny form for kontrol 
til ileostomiopererede 

• Minimalt
luft udslip

• Anbefales
at starte
med

• Maximalt
luft udslip

Esteem'" 
Technology through understanding 



Igen tid til omklædning og 

bustur. 

Målet var en tur i den be

rømte tulipanpark Keukenhof 

Garden. Her var der tulipaner 

og andre Iøgblomster i tusind

tal, nærmere millioner. Så langt 

øjnene kunne skue lå flotte 

blomsterbede udbredt som 

kæmpetæpper rundt i anlægget. 

Der var også et tropehus med 

en utal af orkideer. Da solen 

skinnede, var det et perfekt vejr 

til at besøge parken. Vi kunne 

godt have brugt et par timer 

mere. Det er meget svært at 

nyde hele haven på blot I 1/2 

time og se alle tulipanerne. 

Hurtig videre til næste stop, 

Amsterdams kanaler. Der var 

bestilt Havnerundfart med mid

dag. 

Bådene sejlede forbi husene 

langs de små gader, husbåde, 

Anne Franks's Hus, Operaen, 

Søfartsmuseet, Red Light 

Cafe'er og m.m. 

Der var dog et stort minus. 

Kun et lille bitte hus til aftræ

delse. Det var næsten umuligt 

for store personer at komme 

herind. Dertil skal lægges, at 

der ikke var nogen håndvask. 

Amsterdams kanaler 

Copa 4/2000 

Og så var der buffet. Velbe

komme! Det var godt med 

spritservietter, men hvor man

ge havde nogle? Vi spøgte med 

at gætte, hvor mange der ille 

få dårlig mave. 

Turen var flot, masser af vin 

og maden OK, men hånd

vasken manglede. 

Hjemvendt ti] hotellet skulle 

mange lige en tur på værelset, 

jo her kunne man vaske hæn

der. Bagefter kunne vi jo lige 

skylle efter med en øl i baren. 

Torsdag den 20. april 

Om formiddagen var der work

shops. Den ene workshops blev 

præsenteret af Linda K. Aukett. 

Brochurer og magasiner fra 

stomiforenjngerne rundt i hele 

verden var lagt frem på et me

get langt bord. Land for land 

blev materialet præsenteret for 

forsamlingen. Deltagere fra de 

respektive stomiforeninger 

havde mulighed for at komme 

med bemærkninger, hvis der 

var andre brochurer, som kun

ne være interessante for for

samlingen. Linda K. Aukett 

ønskede at have alle brochurer 
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og alt informationsmateriale i 

sit eget bibliotek. Deltager

landene i konferencen kunne 

bidrage med en pæn portion 

brochurer til Linda's bibliotek. 

Workshop om livet med 

stomi p.g.a. cancer og morbus 

Crohn var et par hj torier fra 

den virkelige erden. Hele for

løbet i sygdom perioden lige 

fra opdage! en af gdommen 

operationen, kontrol, amtale 

med stomisygeplejersken og 

atter til et "normalt li ' blev 

levende fortalt af et par tomi

ejere. Temaet var jo og å .A 

Normal Life" 

Sidste work hop ar edr. 

Focus 20/40 ved Kenneth W. 

Aukett. Det er tidligere oply t, 

at den næ te Focu 20/40 

afholde i Malaysia i år 2001. 

Herefter bliver der taget stil

ling, om det vil være en god ide 

at holde 1.0.A. mødet og ung

domsmødet på samme tid og 

sted. Det vil jo kun kræve en 

ekstra foredragssal og ekstra 

værelser. Producenterne og 

nogle af de ansvarlige er jo til 

stede ved begge arrangementer, 

så måske kunne der spares lidt 

penge på denne måde. 

Efter frokost var det atter tid 
til 1.0.A. mødet. Der skulle 
vælges et værtsland til næste 
møde i år 2003. Kandidaterne 
hertil var Thailand og Indien. 
Brochurer og lidt fodarbejde 
var allerede sat i værk af repræ
sentanterne fra disse lande. 
Thailand lagde ud med et me
get flot præsentationsprogram 
om Bangkok, hoteller, atraktive 
priser på ophold, indlæg fra 
div. rrunjstre der tilbød at holde
kongressen. En video om Thai
land var prikken over i' et.

Det var nu en meget svær 
opgave for Indien at gå på 
talerstolen. Den indiske repræ-
entant prøvede efter bedste 

evne at overbevise forsamlin
gen, om at selvfølgelig skulle 
kongressen holdes i Indien. 
Men hjemmearbejdet var ikke 

lavet færdig. Der var ikke fakta 
om ret meget, kun ca. priser 

som måske kunne blive billi

gere. Tidspunkt for afholdelse 

af kongressen og et par værts

byer blev nævnt som mulighed. 

Ved bordene blev Indien 

ikke spået store værtschancer. 
Afgørelsen ville blive fortalt 

under banketten om aftenen. 

Personer til 1.0.A. komiteen 



skulle vælges. Her var valg af 
præsident det helt store gys. 
Som nævnt i sidste blad skulle 
der omvalg til ( der var for man
ge stemmesedler) inden den 
nye præsident kunne udpeges. 
Heinz Wolfffra Israel blev med 
stemmerne 61 - 59 den nye 
præsident de næste 3 år. 

Kongressens sidste aften slut
tede i Amsterdam på Hotel 0-
kura. Her var der gallamiddag 
med elegant bordpyntning og 
servering i topklasse. Takke
taler blev uddelt til højre og 
venstre. Værtslandet til kon
gressen i 2003 blev selvføl
gelig Thailand, som nu har 
1.0.A. flaget med hjem i baga
gen. Denne festaften var plud
selig forbi, busserne ventede 
for at køre os hjem til hotellet. 
Her satte mange sig i små grup
per for at tage en sidste øl sam
men og ønske hinanden god tur 
hjem til dagligdagen. 

Næste morgen var det med at 
komme ud af fjerene. Der var 

kun tid til et lynmåltid på 10 
min. Busafgang til lufthavnen 
var kl. 7 .00. Så de allersidste 
afskedsceremonier var i bussen 

. og i lufthavnens forhal. 
Pludselig er det hele forbi. 

Man har været sammen med 
mange mennesker, som taler 
forskellige sprog, hotellet var 
kæmpestort. Maden blev ser-. 
veret og sengen blev redt. Kort 
sagt ingen forpligtelser. 

Det er nu blevet hverdag 
igen - heldigvis; måske var der 
overvægt i flyveren på hjem
turen. Vægten ved hjemkomst 
viste over 2 kg mere end på ud
rejsen (det var ikke min kuffert 
med håndtag). 

Jeg har været meget glad for at 
opleve denne 1.0.A. kongres. 
Og tak til Arne for et rart sel
skab. • 

Øverst: "Mini E.0.A. møde". 
I midten: S0uveni1jagt i Haarlem. 

Brilt Inger Olsson fra Sverige 
lader sig friste. 

Pieterskerk i Leiden, pyntet op til fes1111iddag. 

Nederst: Alle de!tageme i 'First 
huemational OstomY Run'. 
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Kan man skifte pose 
på et flytoilet? 
Jeg en ileostomist - som har 

været det siden 1972 og stort 

set uden problemer - har i ti

dens løb foretaget mange fly

rejser. 

Hver gang jeg sætter mig i 

flysædet, vender denne tanke 
altid tilbage: Hvad nu hvis jeg 

bliver nødsaget til at foretage 

et poseskift? 

Som bekendt er der meget 

ringe plads på toilettet, og i det 

hele taget er der vist ikke tænkt 

på os kolo-, ileo- og urosto

mister. 

Har nogen lidelsesfæller 

været udsat for problemet? I så 

fald kunne det være interessant 

at høre herom. 
B.J. 

Odense 

Gaver og 
arv 

(bogført 1/4 2000 - 31/5 2000) 

Bjarne Conradsen .... 100,00 kr 
Ole Th. Nilsen .......... 100,00 kr 
Brennar Thomsen .... 100,00 kr 
Jytte Diget... ............ 100,00 kr 
Birgitte Odgaard 
Mæng...................... 50,00 kr 

Svend Christiansen.. 50,00 kr 

COPA 
takker 
på det 

hjerteligste. 

Copa 4/2000 

Lugter min stomi? 
1989 købte vi, min kone og jeg, 

en lille motorsejler. Det har 

nemlig altid været vores drøm 

at sejle ad floder og kanaler 

gennem Tyskland, Holland, 

Belgien og Frankrig til Middel

havet. Vi tog af sted i 1992. 

Efter en vidunder! ig tur 
endte vi i en lille by midt i Fran

krig, hvor båden blev lagt op 

og ventede på, at vi kom ned 

næste år og sejlede videre. 

Næste år besluttede vi at tage 
af sted i begyndelsen af maj. 

Men inden vi tog afsted måtte 

jeg en tur til lægen. jeg havde 

en hæmoride der blødte. troede 

jeg. Det viste sig imidlertid at 

jeg havde tarmkræft. Så jeg 

blev indlagt på Hvidovre Hos

pital, hvor jeg blev opereret 

den samme dag som vi skulle 

have været rejst ned til båden. 

Operationen gik godt, og jeg 

fungerede normalt igen. Men 

ak, der gik ikke 14 dage før jeg 

fik voldsomme smerter ved den 

mindste antydning af at skulle 

på toilettet. De næste mange 

måneder gik med ambulante 

behandlinger og et stadig ti

gende forbrug af smertestil

lende medicin, så da det ikke 

lykkedes at finde årsagen til 

mine smerter, valgte jeg i sam

råd med lægerne, at blive ope

reret igen og få lagt en kolo
stomi. Inden operationen hav

de jeg besluttet, at jeg ville 

!RIGERE, hvis det var muligt.

Når jeg skriver ordet med store

bogstaver, er det for at under

strege, hvor vigtig udtalen af

ordet er, ikke mindst for os

mænd. Til de, der ikke ved

hvad det vil sige at irigere, skal

jeg lige oplyse, at det betyder
at man foretager en udskylning

(jeg anbefaler at bruge dette

ord) af tarmen med lunken

vand hver anden dag. Stomien

bliver herefter beskyttet af en

lille rund pose, en cap, og der
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kommer normalt ingen afføring 

i den mellemliggende tid. Efter 

min mening er det den behage

ligs te måde at behandle sin 
kolostomi på. Det er på ingen 

måde problemfrit at have en 

kolostomi heller ikke, hvis man 

skyller ud, og et af de største 

problemer vi har er lugt. Den 

slipper man ikke for, selv om 

man skyller ud, men nogen 
trøst er der dog. Den anbe

falede måde at foretage en ud
skylning på er at påsætte et 

skylleæm1e på stomien. h\·or

efter man ved hjælp af et skyl

leapparat hælder lunken vand 

ind i tarmen. alt imens skylle

ærmest åbne ende ligger nede 

i toilettet. Efter nogen tid tøm

mer tarmen sig for vand og af

føring. Det lugter i hele huset, 
dog kan en god udluftning 
minimere lugten. Jeg har æn
dret proceduren idet,jeg lukker 
skylleærmet forneden ved at slå 

en knude på det. Derved op
samles alt, hvad der kommer 
ud af tarmen i skylleærmet, og 
når jeg er færdig tømmer jeg 
skylleærmet ved at klippe knu

den af nede i toilettet. Denne 
metode minimerer lugtgenerne 
gan ke betydeligt. Ja metoden 

er så god. at den kan prakti eres 
af sengeliggende patienter. her 
må man dog, når man er færdig, 
slå en knude på skylleærmet 
oven for det udtømte, og så 
pakke det hele godt ind i aviser 

og plasticposer og lægge det i 

en affaldscontainer. Jeg har 
selv prøvet det. Men der er en 
anden lugtgene, som vel nok er 
endnu større bl.a. fordi, den 
berører mange flere, og det er 
den lugt, som stomiposen ikke 

kan holde tilbage. Jeg syntes, 
at det er utroligt ja nærmest 

ufatteligt, at de firmaer, der 
producerer og leverer stomi

materiale, ikke har været i 

stand til at løse det problem. 

Jeg kan se to årsager til, at 
lugten slipper ud. Den ene er, 

at filtrene er for dårlige, og den 

anden er at klæbefladen, der 

klæber posen fast til huden er 

konstrueret forkert. Den første 

årsag kan der bedres meget på 
ved at anvende løse kulfiltre fra 

Coloplast. Men det er vigtigt, 

at man ikke følger den indlagte 

brugsanvisning, der foreskriver 

at filterskiven klæbes på posen, 
hvorefter der stikkes hul gen

nem filter og pose med den 

vedlagte nål. Den rigtige måde 

at gøre det på er at klæbe filte

ret på således, at det hul, der er 

midt i det løse filter, placeres 

direkte oven på posens udluft

ningshul, så vil al luft først 

passere gennem posens ind

byggede filter og derefter gen

nem det påsatte kulfilter. Når 

jeg postulerer, at posernes klæ

beflade er konstrueret forkert, 

så skyldes det, at jeg har obser

veret, at i langt de fleste til

fælde, hvor der er sluppet dår

lig luft ud, når posen er påklæ

bet et af de løse kulfiltre, så har 

årsagen været den, at tarmslim 

har opløst limen forneden på 

klæbefladen, så der er blevet 

hul nedad og luften kunne slip

pe uhindret ud. Jeg kunne øn

ske, at producenterne ville 

ændre posernes klæbeflade, så 

den blev større for neden, det 
tror jeg ville forhindre en del 

udslip af dårlig lugt. Jeg ved 

se! følgelig godt, at kosten har 

stor indflydelse på vores tarm

luft, men det er et spørgsmål 

om, hvad vi hver især kan tåle 

eller ikke tåle. 

Nu vil jeg her til slut udtrykke 

et håb om, at det jeg har skrevet 

kan bidrage til færre lugtgener, 

og jeg vil samtidig udtrykke 

ønske om, at flere ville skrive i 

COPA om deres erfaringer, go

de eller dårlige om det stomi

materiale de bruger. Det kan 

hjælpe os andre, og måske kan 

det så få producenterne til at 

lytte og bruge de erfaringer vi 

brugere trods alt har. 

Frank Stege, 2650 Hvidovre 



Jeg sidder 
på på en kugle 
Jeg blev opereret i 1967 efter 

5 år med colitis ulcerosa i ende

tarmen, som, da jeg lå på hos

pitalets medicinske afdeling, 

bredte også sig til tyktarmen, 

så det blev nødvendigt at an

lægge en ileostomi og lukke 

helt for endetarmsåbningen. 

Jeg har levet et fuldstændig 

normalt liv med få hudpro

blemer, dog blev jeg, ligesom 

Søren Stauning overfølsom 

overfor papirplaster fra 3M, 

men skifttede hurtigt til noget 

andet plaster. 

På grund af Prednisolonta

bletter, som jeg fik i stor mæng

de som medicin i 1967, fik jeg 

grå stær på begge øjnene, og i 

1988-89 blev jeg opereret med 

godt resultat. I august 1999 var 

jeg på et bådtrip i 1orge, hvor 

jeg sad meget ned i I I dage 

og de sid te par dage folte jeg. 

at jeg sad på en kugle 1 

Da mit tilhørsforhold har 

været Spanien, siden jeg gik på 

pension for IO år siden, og 

derfor ikke er velset i det dan

ske sundhedssystem, tog jeg til 

Spanien i september og kon

taktede en urolog. Denne gav 

mig henvisning til en røntgen

afdeling og fik taget blodprøve. 

Første prøve viste, at min pro

stata var middel forstørret og 

blodprøverne var fuldt normale 

og ingen tegn på kræft. Uro

logen vidste ikke, hvad kuglen 

kunne være, så jeg kontaktede 

en kirurg, som sendte mig til 

en slags screening og denne 

viste, at det var min prostata, 

der berørte området omkring 

lukkemusklen. Jeg kontaktede 

en anden urolog, som sendte 

mig til kontrol af nyrerne og 

blæren. Førstenævnte var i or

den, men blæren havde nogle 

kalkforekomster og måske 

nyresten. Han undersøgte mig 

derefter med et "endoskop" og 

konstaterede at der var aflej-

ringer på grund af. at jeg ikke 

kunne tømme blæren helt, og 

at prostataen var større end 

først antaget (ca.4 1/2 cm i di

ameter). I øvrigt mente han, at 

blæren ikke var så "livlig", 

som den burde være. 

Jeg får nu noget pulver til at 

klare problemet i blæren og 

fortsat tabletter til at formind

ske prostataen og skal forment

lig have denne fjernet ved op

eration, når jeg i september at

ter tager til Spanien. Urologen 

mener i øvrigt, at den manglen

de tyktarm og endetarm, har 

gjort at prostataen kan røre 

bunden, fordi der er plads til at 

ekspandere nedefter. Jeg har 

aldrig hørt om et lignende pro

blem, men hvis nogen af læ

serne kender til det, vil jeg ger

ne kontaktes, men i øvrigt kan 

dette give en forklaring på en 

meget ubehagelig til tand. hvi 

andre kulle ha\'ne i en lignen

de iruation. 

Venlig hilsen 

Rasmus Hansen 

Postboks 81 

5300 Kerteminde 

Palle alene i verden 
- morbus Crohn

interessegruppe

Palle-alene-i-verden. sådan

kan man gå rundt og have det.

når ens sygdom /sygdomme

egenhændigt tager over og gør,

at man føler sig fuldstændig

magtesløs. Jeg fik en henven

delse fra et medlem, der har det

nøjagtig på den måde og under

samtalen lød det: ,,Jeg kan

umuligt være den eneste, der

har det sådan!"

Vedkommende har morbus 

Crohn, gigt og til overflod nu 

også sukkersyge, så daglig

dagen er væltet totalt. 

-,, Hvor ville det være godt, 

hvis man kunne samle en grup

pe på fire ,  højst seks personer, 

hvor man bare kunne øse af 

karsken bælg!" 
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Alletiders ide, syntes jeg og 

lovede at gå videre med sagen 

og samtidig være kontaktper

son for eventuelt interesserede. 

Idekvinden bor i Næstved 

og vil gerne lægge hjem til en 

sådan gruppe. Det drejer sig 

om problemer i forbindelse 

med morbus Crohn, men alle 

interesserede er i øvrigt vel

komne til at henvende sig. Der 

forventes ingen forkromede 

løsninger- hovedformålet er at 

få lov til at" læsse af' til andre 

end lige netop de nærmeste 

omgivelser - noget man ofte 

kan have brug for. 

Vi  håber meget, at denne 

efterlysning giver resultat. Inte

resserede kan henvende sig til 

undertegnede. 

Mange venlige hilsner og 

på forhånd tak. 

Merete Møller 

telf 56 50 80 42 

Copa 4/2000 
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tJ LOKALFORENINGERNE 

Siden sidst 

Besøg på Post & Telemuseum 

Onsdag den 29. marts gik en 

tur til Post- & Telemuseet i 

Købmagergade. Museet ligger 

Copa 4/2000 

i samme bygning som det store 

posthus. I dette hus har man 

indrettet et museum med en 

telehistorisk samling af gen

stande med relation til telegraf, 

telefon og radio. Der findes 

også en filatelisamling af dan

ske frimærker og udenlandske og et billed

arkiv med mere end 20.000 billeder. Desuden 

findes et tegnearkiv og bygnings-inventar

vogn og maskintegninger. Vi havde en guide 

til at vise os rundt, og der blev vist gamle 

uniformer og munderingsgenstande med re

lation til post, telegraf og telefon. 

Vi havde en dygtig guide, som var en god 
fortæller, og han kunne have fortsat i flere 

timer. men der kulle nåes mere den dag. Nu 

trængte vi til at få noget at pi e og få slukket 

tørsten. Øvest oppe i amme b gning var 

indrertet museets tagcafe, CAFE HOVED

TELEGRAFE , som er meget storslået. Både 

i klart vejr og i almindelig dansk dis kan man 
se de fleste af Københavns berømte tårne, bl.a. 

flere af vore kirker og Rundetårn ved Trini
tatis kirke,desuden kunne ses tårnet på Chri

stiansborg slot og Børsens berømte dragespir 

og meget mere. 

Den dag vi netop besøgte cafeen var der 

smukt forår og dejligt solskinsvejr. Man 

kunne ikke forlange det bedre. 

Vi fik en let frokost, og vor kok Gert havde 

' lavet dejlige hjemmelavede fiskefrikadeller 

med flødestuvet spinat, hertil hjemmebagt 

bolle. Som dessert vi fik dejlig hjemmebagt 

chokoladekage til vor kaffe. Alt i alt tror jeg, 

vi alle havde nogle hyggelige timer, hvor vi 

også fik set et panorama over vor bys tårne. 

12 

Bestyrelsen 

Kbh./Frederiksberg 

ønsker alle vore medlemmer 

en rigtig god sommer og på 

gensyn til efteråret. 

Bagerst fra venstre ses: 

Kaj Svendsen, Hans 

Abrahamsen, Peter Sørensen 

og Arne Hansen. 

I midten: 

Grethe Nielsen. 

Forrest fra venstre: 

Ruth Svendsen og Litta Porter. 

Siden sidst 

Besøg fra ConvaTec 
Den 2. maj havde vi besøg af 

Anette Skytte fra ConvaTec. Vi 

havde cafemøde i Pilegaardens 

Medborgerhus. Her kom Anet
te på besøg. Vi hyggede os 

med kaffe og vor sædvanlige 

ostemad, og bagefter fortalte 

Anette om de nye produkter, 

som var kommet på markedet, 

blandt andet om et bedre filter 

på vore poser. 

Bagefter var livlig fore

spørgsel til Anette, som med 

stor tålmodighed hjalp alle med 

svar og gode råd. Således kun

ne vi løse nogle af de små pro

blemer, vi kan have i vor dag

ligdag. Et sådant besøg fra en 

person, der som Anette har stor 

erfaring med stomi har vi alle 

brug for. Så resten af efter

middagen gik med livlig snak, 

og det var samtidig hyggeligt. 

En stor tak til Anette Skytte for 

din dejlige måde at være på, og 

ikke mindst din store tålmo

dighed overfor os alle. 

Pb.v. 

Grethe Nielsen 



Siden sidst 

Skovtur 
I skrivende stund er den endnu 
ikke afholdt, men vi der har 
været med bare en gang ved, 
at alt er gået godt! 

Nyt arrangement 

Aftentur i 
Zoologisk Have 
25. august
- tilmelding

senest ultimo juli

Københavns ZOO er altid spæn
dende at besøge, men det er de
færreste, der har været der u
denfor normal åbningstid. Det
er der mu)jghed for, vel at mær
ke efter aftale. F.eks. om afte
nen, hvor mange dyr først rigtig
vågner op til "dåd", og derfor
kan ses langt mere aktive end
vi er vant til ved et besøg om
dagen.

Det er en guided tur, så vi 
skal følges ad, men får til 
gengæld en masse spændende 
oplysninger, som man normalt 
ikke kan læse sig til, når man 
selv går rundt. 
Pris: 

Hele arrangementet med ad
gangsbillet, guide, kaffe og 
kage betaler afdelingen delvis 
så din andel bliver kr. 98,00 pr. 
person. 
Mødested og tid: 

Kl. 18.45 ved hovedindgangen. 
Varighed: 

Fra 19 .00 - 21.00. 
Traktement: 

Sted oplyses når vi ses. 
Tilmelding: 

Senest inden udgangen af juli. 
Lotte, tlf. 4585 6456 
eller 
Svend Aage telf. 4497 9218. 

Siden sidst 

Svømning d.16 maj 
Da Voldborg og andre vejr
kloge havde fastslået, at dette 
ville blive sidste sommerdag i 
denne omgang, og de jo des
værre fik ret, ja, så var resul
tatet næsten til at gætte: Ingen 
medlemmer mødte op. Så nu 
har I en af de reneste bestyrel
ser man kan ønske sig. 

� 
Vinaften 
22.september
Vin skaber (som regel) glæde
og kan være sundt, når den
nydes med måde. Denne aften
får du lejlighed til at mage
mange for kellige ine og f'ar
tip og iden om, hvad man
skal være opmærksom på, når
man køber sin vin. Der bliver -
udover mange smagsprøver -
serveret ost og brød, gensmag
ning af nogle af vinene, og så
vil der være overraskelser i af
tenens løb. Alt vil blive gen
nemført af Mogens Beck, som
ved ikke så lidt om emnet gen
nem sit arbejde med vin i over
20 år.

Sted: (sandsynligvis) 
Præstevænget 20, Ballerup. 
Tid: 

Kl.19.30 - ? 
Pris: 

Medlemmer (aktive og pas
sive) kr. 98,-. 
Ikke- medlemmer (gæster) 
kr. 125,-. 
Tilmelding: 

Marianne tlf. 4583 5258 
Flemming tlf. 44662328. 

Pb.v 

Jørgen Vendelbo 

Siden sidst 

COPA-Bornholms 
fødseldagsfest/ 
jubilæum 
Ja kært barn har mange navne, 
men faktum er at lokalforenin
gen på Bornholm den 14. juru 
havde eksisteret i 20 år. Om det 
så skal kaldes fødselsdag eller 
jubilæum er ganske ligegyldigt, 
for uanset hvad, så skal sådan 
en mærkedag selvfølgelig fej
res. 

Bestyrelsen besluttede på et 
møde i foråret, at det skulle ske 
på selve dagen, og at vi flyttede 
arrangementet ind på øen, 
således at det ikke altid var i 
Rønne, at tingene forgik, og 
selvfølgelig i håb om at vi 
kunne amJe endnu flere med
lemmer, end i plejer at være 
til ores arrangementer. Det 
blev Aabrkeby og stedet blev 
restaurant "Arthur". 

21 festklædte medlemmer 
ankom onsdag d. 14. juni kl. 
18.00 til "Arthur", hvor vi fik 
en dejlig 3-retters menu med 
vin til. Medbragt, foruden et 
par sange og vores sangbøger, 
var det gode humør, og det blev 
en rigtig dejlig festaften med 
en masse snak om alt mellem 
rummel og jord, megen sang, 
hvor hver fugl sang med sit 
næb. Inden vi fik set os om, 
havde vi siddet ved bordet i 4 
timer. Derefter fik vi kaffe og 
småkager med en cognac eller 
likør til, og da klokken var 
rrudnat, var alle grydeklare til 
at komme hjem i seng. Det var 
jo en hverdag, og vi var nogle 
der skulle op på arbejde næste 
dag. 

At vi valgte Aabrkeby viste 
sig dog ikke at have indflydelse 
på antallet af "gæster". Vi lig-
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ger som regel et sted mellem 
20-25 medlemmer til vores ar
rangementer, så det betyder alt
så ikke noget med placeringen
af arrangementerne.

Mød op til COPA
arrangementerne 
på Bornholm 
Jeg og den øvrige bestyrelse 
skal endnu engang opfordre til 
at møde op til vores arrange
menter. Har du svært ved trans
porten, ja så kontakt os, og vi 
vil finde ud af en kørsel. At 
mødes med ligesindede i hyg
geligt samvær og konstatere, at 
man ikke er alene om at have 
en pose på maven, at kunne få 
vendt sine problemer (hvis man 
har nogle), at kunne grine og 
være alvorlige sammen, ja jeg 
kunne blive ved, men det er 
altså guld værd. 

Formandsskifte i 
COPA-Bornholm 
Christian Stentoft blev på Ho
vedbestyrelsesmødet i april 
valgt som landsformand for en 
2-årig periode - det har I for
mentlig allerede læst. For god
ordens skyld skal jeg derfor
gøre opmærksom på, at jeg er
blevet konstitueret på for
mandsposten i lokalafdelingen
for samme periode.

Jeg håber at høre fra jer så
fremt I måtte løbe ind i van
skeligheder af den ene eller an
den art. P.t. er der lidt røre ude 
i kommunerne med hensyn til 
køb af hjælpemidler, og jeg 
skal blot opfordre jer til at ringe 
til rrug eller landsformanden, 
såfremt der sker ændringer i 
jeres hidtidige aftaler med køb 
af hjælperrudler. 

Copa 4/2000 



COPA-Bornholms amt. fortsat 

Næste arrangement, 
grillfest 
- ændring af dato, indhold
og mødested

Dato og mødested samt navn
for vores planlagte høst/grill

fest er blevet ændret.
Datoen er rykket frem til 13. 

august, og på dette tidspunkt er 

der næppe nogen høst i hus. 

Derfor har vi besluttet at ændre 

an-angementet til at indeholde 

lidt "kulturelt" og lidt "socialt". 
Vi mødes på NaturBornholm 
kl. 13.00 til en forhåbentlig 

spændende oplevelse af Born
holms geologiske forhold gen
nem millioner af år. Derefter 

kører vi til Inge og Cai i Ugle
enge, hvor vi drikker kaffe og 

spiller kuglespil . I dag hedder 
det vist nok Petanque, men 

metoden er den samme. Man 
kaster kuglerne mod et punkt. 
Kuglespillet/Pentanque er selv

følgelig frivilligt. Vil man hel
lere sidde og snakke, er man 
velkommet til det. Indimellem 
bliver der tændt op i grillerne, 
og vi laver til med salatbord. 
Når grillen er klar, kan hver 

enkel selv grille sit medbragte 

kød eller fisk eller grønt. Det 
har de andre år været Cai der 

Siden sidst 

Rundvisning på 
Flyvestation Værløse 
den 27. maj 
Jeg ved ikke, hvordan det er 
med vejret, men der er åbenbart 
en tendens til, at det skal være 

bygevejr, når vi har et udendørs 
arrangement. 

Således regnede det også, da 
vi mødtes på parkeringsplad-
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har været grillmester, og det 

bliver det formentlig også i år. 
Men vi kan jo hjælpes ad, 
således at også Cai får tid til at 

hygge sig. 

Opsummering 

Mødested: NaturBornholm. 

Dato: 13. august. 

Tidspunkt: kl. 13.00 
Entre: Endnu ikke kendt, men 

foreningen vil give et tilskud. 

Kaffe/kage: Foreningen er 

vært for dette. 
Grill: Det man ønsker at 

måtte grille, medbringer man 
selv. Nogle elsker at grille 
revelsben, og her vil jeg blot 
opfordre til, at man forsteger 
disse. Det samme gælder 
kylling. 

Øl/vand/vin: Øl og vand kan 
købes til en billig penge på 

stedet. Vin (såfremt du ønsker 

det) medbringer du/I selv. 
Kugler: Findes på stedet. 
Tilmelding: 

Inge Skovgaard P. 5695 6530 
eller 5695 2579 
Osvald Jensen: 5695 4694 
Harald Lund: 5697 2062 

Inge Andersen: 5697 5110. 

Pb.v. 

Inge Skovgaard P 

sen udenfor vagten til Flyve

station Værløse, hvor vi besøg
te Eskadrille 722. 

Vi blev hentet af seniorser

gent T. Thomsen fra velfærds
tjenesten, og vi kørte så i kor
tege den hal ve flyvestation 

rundt, for at komme ned til 
Eskadrille 722's lokaler. Her 

blev vi på en meget levende og 

engageret måde orienteret om 
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Redningshelikopter fra Flyvestation Værløse 

eskadrillens mange forskellig

artede opgaver, samtidig med 

at vi så lysbilleder. Vi var så 
heldige, at Sikorsky helikop
teren ankom, da orienteringen 
var slut, og vi fik så en demon-

tration af en nedhej ning og 

op amling af en person. Der-

Skovtur 
i september 
Bestyrelsen er ikke helt færdig 

med planlægningen af skov
turen, der i år skal være et be

søg på Holmegårds Glasværk. 

Der er dog en ændring i forhold 
til den tidligere meddelte dato. 

Dette af hensyn til bladets 
udgivelsestidspunkt, Vi satser 

på at afholde turen den 23. 
september. 

Nærmere beskrivelse af tu

ren kan læses i næste blad, og 

vi skal som sædvanlig have 
tilmelding. 

efter blev vi fulgt over i hanga
ren, hvor der var forevisning af 
en redningshelikopter. 

Det var et meget interessant 
besøg på flyvestationen, og vi 

havde en dejlig formiddag, vej
ret taget i betragtning. 

Foredrag 
på Hillerød Sygehus 
Tirsdag den 26. september 
kl. 19.15 - 21.45 

Emne: Irritabel tyktarm 

- en folkesygdom.

Foredragsholdere:

Overlæge dr.med.
Lars Elsborg,
Adm. overlæge

Bo Hempel Sparsø samt
Klinisk diætist Jette Andersen.
Sted: Hillerød Sygehus.
Helsevej 2, Indgang 50B,

Lokale 215.

Pb.v. 

Gisela Sch)Øtt 



Siden sidst 

Åbent Hus møde 
Kræftens 
Bekæmpelses lokale 
Til åben hus mødet den l 0. maj 
var der desværre kun fremmødt 
8 personer. 

Knud havde lysbilledeserie 
med fra Gerda og Knuds tur til 
Nordkap. Utrolig flot lysbille
deserie, Knud havde lavet et 
godt foredrag om turen. 

Efter foredraget fik vi kaffe 
og dertil havde Gerda bagt 
hjemmebag. 

Snakken gik livligt, og det 
var en hyggelig aften. 

Birgit Madsen 
Ekspedition 

Førstkommende 

arrangement 

Sommerudflugt 
d. 26. august
Tilmelding senest 

den 13. august. 

Turen går til Den Gamle By i 
Aarhu hvor i og å runder 
Marselisborgskoven. 

Bussen starter i Danneborgs
gade i Odense med opsamling 
kl.: 9.00 og ved Q8-tanken i 
Vissenbjerg kl. 9.15 og end
videre ved Karoline Cafeteriet 
i Middelfart kl. 9.30. 

Herefter køres der til raste
pladsen ved den gamle Lille-

bæltsbro, hvor der er formid
dagskaffe med rundstykker, 
som bestyrelsen er vært med. 

Derfra kører vi til Marselis
borgskoven ved Aarhus, hvor 
vi spiser middag i Restaurant 
'Thors Mølle' her venter der os 
en to retters menu. 

Efter traktementet kører vi til 
Den Gamle By i Aarhus, hvor 
der vil være mulighed for på 
egen hånd at opleve de histo
riske bygninger i Den Gamle 
By. I bussen vil der blive delt 
turistbrochure ud over Den 
Gamle by i Aarhus. 

Efter et par timer i Den 
Gamle by slutter vi af med 
kaffe og kringle i Simonsens 
have. Vi forventer ankomst til 
Odense ca. kl. 18.00. 

Vi har selvfølgelig drikke
varer med i bussen. 

Pris: For hele arrange
mentet pr. person kr. 
150,00. 
Tilmelding: Ring til 

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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Lars E Nielsen 
tlf.: 2160 7372, eller 
Gerda Pedersen 
tlf.: 66 11 26 84. 

Kommende arrangement 

Bøf og bowling 
den 14. september 
Den 14. september vil vi prøve 
noget nyt, vi tager en tur i 
Odense Bowlinghal hvor vi 
starter med at spise en bøf, 
hvorefter vi bowler en times 
tid. 

Invitation kommer med 
posten for medlemmer, hvori 
der står nærmere beskrivelse. 

Tilmelding: 
Lars E Nielsen 
tlf.: 2160 7372 
Gerda Pedersen 
tlf.: 6611 2684. 

(Fyns amt fortsætter side 18) 

Ulla Sørensen 
Sygeplejerske 

Henrik 
Fosdfil!)..Jensen 

lager og'forsendelse 

Copa 4/2000 



Vi er gået langt i udviklingen, 
for at du skal gå mindre 

om natten. 



Som ileostomiopereret er du uden tvivl træt af de gene
rende ballondannelser, der kræver at posen tømmes for 
luft flere gange i nattens løb. Det er forståeligt. Derfor 
har vi udviklet Dansac In Vent. I tæt samarbejde med 
brugere og patientforeninger fra flere lande. 

Brugerne er forskellige. 
Det er Dansac In Vent også. 
Dansac In Vent fås både som en-dels og to-dels 
pose. Og som asymmetrisk eller symmetrisk. 

En-dels posen er udstyret med en fleksibel 
gradueret hudbeskyttelsesplade, mens to-dels 
posen kan kobles til en hvilken som helst 
basisplade i Duo Soft-serien. 
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Dansac Duo Soft Convex 

Dansac Duo Soft 

Dansac Duo Soft S 

Sikkerhed og velvære 
betyder øget komfort. 
Komfort er ikke bare bedre nattesøvn, det er 
også bevidstheden om, at posen hverken læk
ker, larmer eller føles synlig. Med Dansac 

In Vent får du en stomiløsning, du kan være 
helt tryg ved. Hvad enten du foretrækker 
en-dels eller to-dels pose. 

Symmetrisk 

Prøv selv. 

Det effektive filter 

beskytter mod tarmlugt 

og minimerer ubehage

lig ballondannelse. 

Asymmetrisk 

Det koster ikke noget. 
Vi kan skrive side op og side ned om Dansac 
In Vent. Men vi synes, det er vigtigere, at du 
får mulighed for at prøve poserne i brug. Kun 
på den måde kan du blive overbevist om, at 
Dansac In Vent gør din dag og nat mere beha
gelig end nogensinde. 

Send kuponen. Eller ring 48 46 50 00. Så sen
der vi en gratis prøve på den pose, du ønsker. 
Hurtigt og diskret, naturligvis. 

dansac I 
Dansac Danmark • Lille Kongevej • 3480 Fredensborg 

Kupon til gratis prøve 

Udfyldes og sendes i lukket kuvert mrk. 'Prøve In Vent' til:
Dansac Danmark, Lille Kongevej, 3480 Fredensborg. 

Stomiens diameter: _ _ _ ___ __ 

D Jeg ønsker en-dels udgaven af Dansac In Vent 
D Jeg ønsker to-dels udgaven af Dansac In Vent 
D Jeg har behov for konveks basisplade 

Navn: _____ _ _ _ _ ________ _ _ _ ________ _ 

Adresse: _____ _ _ _ ______ _____________ _ 

Postnr: _______ By: __ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ _  _ 



Kommende arrangement 

Åbent Hus møde 
den 11. oktober 
kl. 19.00 
Åbenhus møde i Kræftens Be
kæmpelses lokale, Vesterbro i 
Odense. Indslag: Kjærulff 
kommer og viser nye produk
ter, bestyrelsen er vært med 
kaffe og kage. 

Kommende arrangement 

Julearrangement 
den 6. december 
Nærmere oplysning senere. 

Siden sidst 

Knuthenborgturen, 
sikke et vejr 
Vi mødtes lørdag d. 13. maj 
kl. 10.30 ved Bandholmporten 
med Storstrøm nord's med
lemmer. Der var ialt 24 med
lemmer fordelt i 8 biler. 

Vi havde en pragtfuld tur 
med madkurven, højt humør. 
Selv dyrene følte sig godt tilpas 
ved de ca. 27 graders varme og 
ikke en sky på himlen. 

Alt var grønt, blomsterne 
stod i fuldt flor og dyrene i for
årshumør. Man kan næsten bli
ve lidt misundelig. 

Siden sidst 

Oplysende og munter 
generalforsamling 
Lokalforeningens årlige gene
ralforsamling blev afholdt !ør-
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God sommer 
- vi glæder os til at se jer
til kommende møder
Bestyrelsen håber på stort frem
·møde til disse arrangementer.
I kan jo også klikke på COPA's
hjemmeside under lokalfore
ning Fyn, der står kommende
arrangementrer også.

Med dette ønsker vi alle vo-
re medlemmer en rigtig god og
varm sommer.

P.b.v. 

Inga Andersen 

Alt i alt en pragtfuld dag og 
vi håber at kunne gøre turen om 
til næste år med endnu flere 
deltagere . 

Tak for initativet og invi
tationen til Storstrøm nord. 

På deltagernes vegne fra 

Lolland Falster 

Marianne Andersen 

PS: Vi mødes jo igen til Høst
festen d. 16. september på Ny
råd Kro og til Lolland Falsters 
35 års jubilæm d. 19. septem
ber. 

dag, den 29. april i Papegøje
haven, Aalborg. 

Første punkt var valg af diri
gent. Christian Ravn var villig 
til at styre forsamlingen gen-
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nem dagsordenen. Formandens 
beretning og kassererens regn
skab blev godkendt. Næste 
punkt var valg af bestyrelses
medlemmer. Her var der gen
valg og nyvalgt som besty
relsessuppleant blev Irene Ber
telsen. 

Sidste punkt var om det 
næste års aktiviteter og med
lemmernes ønsker om møder 
og andre aktiviteter. 

Bestyrelsen vil bestræbe sig 
for at efterkomme ønskerne fra 
medlemmerne. 

Efter generalforsamlingen 
havde sygeplejerske Anne 
Boel fra ConvaTec et oply
sende indlæg om ConvaTec's 
storniprodukter. Der var opstil
let "en stand" med stornipro
dukter, og mange af de tilstede
værende søgte oplysninger om 
stornipleje og produkter. 

Herefter var der kaffe og 
brød. 

Det muntre indlæg blev ud
øvet af Hadsund Discount
underholdning. De to muntre 
mænd gav liv til manden fra 
Nordjylland, der rejste til Kø
benhavn og hvordan det gik 
ham. Landposten, som var per
sonen, der havde stort kend
skab til det lokale samfund. 
Endelig havde de to personer 
på mystisk vis fået et godt 
kendskab til den lokale be
styrelse og det må siges, at 
mange "sandheder" kom frem 
til stor morskab for generalfor
samlingens deltagere. 

Tak for traktementet til Con
vaTec og tak til sygeplejerske 
Anne Boel. 

Huset 
Hasserisgade 10 

Aalborg 
Fredag, den 1. september 

kl. 14.00 starter møderne op 
igen efter sommerferien i 
Huset, Hasserisgade 10, Aal
borg. 

Alle er meget velkomne 
til at komme og få en snak 
om "løst og fast". Ingen for
udgående tilmelding. 

COPA-svømmeklub 

Til mødet den I . september, 
kl. 14.00 er der en særlig 
indbydelse til alle som kun
ne tænke sig at være med i 
en COPA svømmeklub.

Kunne du tænke dig og har 
lyst til at mødes med andre 
gå i sauna og i svømme
hallen. Efter vandgangen er 
det tanken med en hygge
stund. 

Mød frem i Huset og få dit 
navn og telefonnr. skrevet 
op. Du kan også ringe til lo
kalformanden. 

Vi vil så se, om der er in
teresse for at danne en svøm
meklub. 

Datoer for de næste møder 

i Huset er 

6. oktober
3. november
1. december.

kl. 14.00 
kl. 14.00 
kl. 13.00 

Bemærk: I. december er møde

tidspunktet kl. 13.00, og der er 

julefrokost. 

Indsamling af 
overskudsmaterialer 
COPA i Nordjyllands amt har 
fået kontakt til en by i Ru-
mænien tæt ved grænsen til t 
Ungarn. Byen er på størrelse 
med Brønderslev. 

Vi vil gerne herved henven
de os til medlemmer afCOPA, 
om der er nogen der har storni
hjælpemidler af enhver art i 
overskud og som kunne tænke 
sig at aflevere disse stomi
hjælpemidler til videresendel
se til Rumænien. Vi har sam
tidigt fået en aftale om at ind-



samlede stomihjælpemidler vil 

blive viderebefragtet veder

lagsfrit til Rumænien. 

Henvendelse og aflevering 

af stomihjælpemidler kan 

foregå til: 

•Kirsten Møhlenberg,

Nielsmindevej 16,

9493 Saltum,

tlf. 98 88 I I 51.

•Flemming Jacobsen,

Tyttebærvej 7,

9530 Støvring,

tlf. 98 37 16 30.

Temaaften: 
Stomi - hvorfor? 
Tid: Torsdag den 
14. september kl. 19.00.

Sted: Hotel Phønix, 

Vesterbro 77, Aalborg. 

Overlæge, dr.med. Ole Thor

lacius-U ssi ng vil komme og 

holde foredrag om emnet: Sto

mi - hvorfor? Foredraget vil 

give en baggrund for, hvorfor 

det egentlig er nødvendigt at 

lave en stomi og ved hvilke 

sygdomme. Overlægen kom

mer fra kirurgisk gastroentero

logisk afd. A, Aalborg Syge

hus. Stomisygeplejerske Anet

te Christiansen vil også komme 

og holde et oplæg. Begge per

soner vil svare på spørgsmål 

efter foredraget. 

Kirstine Hardam, Holstebro 

vil være til stede og fremvise 

de sidste nye stomiartikler. 

Kirstine Hardam kan træffes 

allerede fra kl. 18.30. 

Alle med interesse for em

net er meget velkomne. 

Der serveres øl/vand under 

foredraget og efter foredraget 

vil der blive serveret kaffe med 

brød. Traktementet er uden 

beregning for deltagerne til 

foredraget. 

Af hensyn til bestilling af 

kaffe/brød bedes man tilmelde 

sig til et bestyrelsesmedlem 

senest den 8. septembe,: 

Temaaften: 
Urostomi - hvorfor? 
Tid: Tirsdag, den 
3. oktober, kl. 19. OD.

Sted: Hotel Phønix, 

Vesterbro 77, Aalborg. 

Overlæge, dr.med. Torben Kra

rup vil komme og holde fore

drag om emnet: Urostomi -

hvorfor? Foredraget vil give 

en baggrund for, hvorfor det 

egentlig er nødvendigt at lave 

en urostomi og ved hvilke syg

domme. Overlægen kommer 

fra urologisk afdeling, Aalborg 

Sygehus, afsnit Nord. 

Sygeplejersker fra urologisk 

afdeling vil også komme og 

holde oplæg. 

Overlægen og sygeplejer

skerne vil svare på spørgsmål 

efter foredraget. 

Sygeplejerske Anne Boel 

fra ConvaTec vil være til stede 

og fremvise de sidste nye sto

miartikler. Anne Boel træffes 

allerede fra kl. I 8.30. 

Alle med interesse for em
net er meget velkomne. 

Der serveres øl/vand under 

foredraget og efter foredraget 

vil der blive serveret kaffe med 

brød. Traktementet er uden be
regning for deltagerne til fore

draget. 
Af hensyn til bestilling af 

kaffe/brød bedes man tilmelde 
sig til et bestyrelsesmedlem 

senest den 27. september. 

Sommerudflugt 
9. september

til Århus - Smilets by 
Sommerudflugten i år finder 

sted lørdag den 9. september. 

Vores bus opsamler tilmeld
te og glade deltagere fra føl

gende rutebilstationer og på 

angivne klokkeslet: 
•Frederikshavn kl. 7.00. 

•Hjørring kl. 7.30. 

•Brønderslev, Statoil kl. 8.00.

•Aalborg, perron 17 kl. 8.30.

•Hobro kl. 9.00. 
(fortsætter næste side) 



Der er lagt op til alletiders 
udflugt til smilets by, Århus, 
den 9. september. 

Der er forfærdeligt meget at 
se i Århus, så derfor har besty
relsen lagt et program der skul
le falde i de flestes smag. 

Vores bus vil køre ind til 
Århus centrum, Store Torv. 
Her vil der blive fortalt om den 
nye - næsten sydlandske - Å
boulevard. Der vil være mulig
hed for at bese Århus Dom
kirke, tage en bytur -f.eks. til 
Latinerkvarteret eller Musik
huset - eller bare snuse til "Ver
dens mindste storby". Det var 
tanken, vi skulle spise frokost 
for egen regning et eller andet 
sted inde i byen. Her vil der 
også være mulighed for at spise 
sin medbragte mad. Der er fest
uge i Århus, når vi besøger 
byen. Det betyder, at der er 
musik, sang, optræden og tea
ter inde i byens centrum på 
gaderne og i telte lige der hvor 
vores bus har kørt os til. Her 
vil der være mulighed for at få 
et måltid mad og en lille "hjer
testyrker". 

Vi skal en tur rundt i Århus 
by med bussen. Ind og se Mar
selisborg Slot og park med 
blandt andet rosenhaven. Vi 
skal have god tid til at se og 
opleve "Den Gamle By", Dan
marks Købstadmuseum. Der er 
liv i byen med kapervogne, 
traktørsted og butikker. 

Der vil være mulighed for 
en tur i Botanisk Have. 

Vi skal ind og spise mid
dag på en hyggelig kro. 

Prisen for denne oplevelses
rige tur og middag vil for hver 
deltager være kr. 150,00. 

Du er velkommen til at tage 
en ven/veninde/ægtefælle med 
på turen. Styrk og få smilet 
frem - tag med til Århus -smi
lets by. 

Tilmelding gerne snarest og 

inden 29. august til et bestyrel
sesmedlem. 

Petanque 
Har det noget med 

stomi at gøre ? 
Nej. Petanque er et spil. 
hvor man smider med en 
kugle. Det gælder om at 
komme nærmest til "gri
sen". Der kan spilles med 2 
personer på hver sit hold. 
Man har hver 3 kugler. To 
hold spiller mod hinanden. 
Du vil blive informeret og 
sat ind i spillereglerne. Spil
let foregår for det meste u
dendørs. Der er efterhånden 
spillebaner i mange byer. 

COPA i Nordjylland på
tænker at oprette een PE
TANQUE KLUB. 

Har det vækket din inter
esse? Vil du høre mere om 
planerne for at komme til at 
spille PETANQUE og lidt 
hygge efter spillet? Delta
gerbetal ingen vi I COPA 
sørge for bliver minimal. 

Ring 
eller skriv straks til: 

Martin Pedersen. 
Revlinge-
bakken 123. st.tv .. 
Aalborg: 
tlf. 98 18 64 08 
eller 
Flemming Jacobsen, 
Støvring; 
tlf. 98 37 16 30. 

Du kan også tage ud for at 
se spillet hver tirsdag og 
torsdag mellem kl. 9.30 og 
12.00 på Petanque banerne 
Annebergvej ved Rideba
nen/-skolen i Aalborg. 

Bestyrelsen for COPA i Nordjyllands amt ønsker alle med
lemmerne og andre med interesse for COPA en rigtig god sommer. 

P.b.v. 

Flemming Jacobsen 
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Siden sidst 

lollandsk safari 
lørdag d.13. maj 
Et pænt, mindre selskab havde 
vristet sig løs fra de hjemlige 
omgivelser og lagt kursen mod 
Knuthenborg safaripark. Lo
kalforeningen betalte adgangs
billetterne, så det' .... ! Vejret var 
pragtfuldt, dyrebørn, smukke 
træer og blomster myldrede 
overalt - og alt dette skærpede 
åbenbart appetitten, så allerede 
omkring kl. 11.15 indtog vi 
borde og bænke med udsigt til 
tropefuglevolierer. Fantasien 
havde udfoldet sig på mad
siden, kolde øl og vand samt 
små klare manglede heller ik
ke. Så blev der spist og sludret 
hyggeligt, hvorefter vi aftalte 
at mødes samme sted kl.15.00 
og indtage kaffe, læskedrikke 
m.v. Indtil da kunne enhver frit
udforske det smukke område.

Tigerskoven var impone
rende. De store, stribede katte
dyr betragtede os undrende- at 
nogen gad sidde i en metal
kasse på fire hjul, når vejret var 
så dejligt - hvorpå de dovnede 
videre i solen. Gnuer, zebraer, 
strudse, kameler - de var der 
allesammen. Bavianmødrene 
demonstrerede konsekvens
pædagogik. Når en unge kom 
for langt væk, svup - et fast 
greb i abebarnets hale - og så 
var den på plads. Det hele så i 
øvrigt meget menneskeligt ud 
- overaberne råbte op og ge
bærdede sig, de mere sagtmo
dige fik smidt sten og grus i
deres sageløse hoveder. En
teenagehan fandt små, hvide
sten og suttede eftertænksomt
på dem. Det foregik således:
En lang abearm blev stukket
gennem hegnet uden at berøre
el-tråden, de eftertragtede
småsten blev omhyggeligt sam-

let og til sidste puttet i munden. 
Alle var mætte af oplevelser, da 
vi mødtes kl.15.00. Efter 
kaffen begyndte man så småt 
at tage afsked og køre hjem. 
Men sikken en herlig dag -også 
selv om man selv skulle sørge 
for transport/samkørsel. Det 
fungerede helt fint. Den sidste 
oplevelse fik mine rejsepart
nere og jeg, da vi på vej ud mod 
udkørslen mødte en flok nubi
ske geder ( dem med hænge
ørerne). Et lille, nyfødt kid 
stavrede rundt og kaldte på sin 
mor, som tilsyneladende havde 
gemt sig i flokken. Den lille 
puffede venligt til vores bare 
ben, og det var lige før, vi hav
de adopteret den. Forhåbentlig 
har den fundet sin mor eller hun 
den. Tak til alle deltagerne for 
en dejlig dag! 

Generalforsamling 
26. august
Lørdag d. 26. august kl.14.00
afholder vi generalforsamling
i Kræftens Bekæmpelses lo
kaler, Dania 5, Næstved. Det
ligger lige ved Irma. Der er
dagsorden i henhold til ved
tægterne og lokaforeningen er
vært ved spisning og kaffe. Af
hensyn til dette vil vi bede om
tilmelding senest mandag d.14.

august; men I behøver nu ikke
vente til netop denne sidste
dag. Vi håber på pænt frem
møde, da vi også gerne vil se
andre end lige netop besty
relsen. Altså - husk datoen!

Høstfest 
16. september
Lørdag d.16.september kl.
13.00 holder vi traditionen tro
høstfest sammen med Lolland
- Falster. Bemærk venligst, at



festen afholdes på Nyråd Kro, 

Hovedgaden i Nyråd, og ikke 
som anført i aktivitetsplanen på 
kejsergården i Vålse. Dersteds 
havde man atter betemt sig for 
at lukke foretagendet, så alle 
bestilte arrangementer i efter
sommeren desværre ikke kun
ne afvikles. Vi var heldige at 
få plads på Nyråd Kro, som jo 
heller ikke er så ringe endda. 
Brian Musik underholder un
der hele arrangementet, så der 
bliver lejlighed til svingom.Vi 
regner også med, at der gem
mer sig et par små overraskel
ser undervejs! 

Da vi ligesom sidste år star
ter allerede kl.13.00, har vi 
tænkt os noget med tag-selv
bord, så vi ikke skal kæmpe os 
gennem suppe, steg og is på 
den tid af dagen. 

Sæt kryds ud for d.16. sep
tember alledrede nu, så I ikke 
glemmer datoen. Det plejer at 
være vældig hyggeligt, så hvor
for ikke holde liv i "plejer" og 
deltage? 

P.b.v. Merete Møller, formand 

Kom med til

COPA-bowling 
Vi vil gerne prøve at lave en 
bowlingaften igen i år. 

Det vil blive i september i 
uge 38, nærmere i Copa-blad 
nr.5/2000. 

Siden sidst 

Messe i Køgehallen 
og Aloe Vera-møde 
Lørdag 29. + søndag 30. april, 
var der messe i Køgehallen 

Erik Kristjansen er en sand mester 

til at opstille COPA 's udstilling. 

Her ses hans værk -

dennegang i Køgehallen, april. 

med titlen 'Sund og Smuk i 
Krop og Sjæl'. Det var lige den 
uge at sommeren kom til Køge, 

så der kom ikke så mange besø
gende til messen, som sidste år. 

Tirsdag 23. maj havde vi med
lemsmøde i Roskilde. Kon
sulent Keld Larsen, Aloe Vera 
forhandler, fortalte om deres 
naturprodukter både som drik
keprodukter og i fast form. 

Pb.v., Erik 

INGE - LISE 

SØRENSEN i 

SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER 

STOMI · KOMPRESSIONSSTRØMPER · BRYSTPROTESER 
SÅRBEHANDLING · BANDAGER · INKONTINENSPRODUKTER 

NYHED 
Nu også specialbutik med alle former for hjælpemidler, bandager,
sygeplejeartikler, sundt og otopædisk fodtøj og meget mere. 

Rådgivning ved special
uddannede sygeplejersker 

Levering fra dag til dag 

C':3o 
Individuel tilpasning
i eget hjem 

C':3, Intet ekspeditionsgebyr

Fragtfri levering C':3, Salg til private

OBS! Måltagning: Tidsbestilling anbefales 

Badevej 2 • 3000 Helsingør 
Tlf. 49 21 00 44• Fax 49 21 02 57• email: info@ils.dk 
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Siden sidst 

Dansac gav fin 
behandling 
Lokalforeningens årlige bustur 

var en lang tur, vi havde valgt 

at besøge firmaet Dansac i Fre

densborg med afgang fra Søn

derborg kl. 7 .00 med stop i Aa

benraa og Haderslev. 

Da turen var lang blev der 

skiftet chauffør i Middelfart. 

Ved Knudshoved stod kon

sulent Carina Petersen på bus

sen og havde winerbrød og 

Gammel Dansk med. Vejret var 

flot og det var en dejlig tur over 

Dejlig tur over Storebælt 

Storebælt. Ca. kl. 12 ankom vi 

til Dansac i Fredensborg, hvor 

Erik Brydholm tog imod, for

talte om fabrikken, og derefter 

var der frokost med lune retter. 

Derefter blev vi vist rundt på 

fabrikken, hvor vi fik set, hvor

dan stomiposer bliver frem

stillet. Inden turen gik hjemad 

fik vi kaffe og hjemmebag. Vi 

ankom til Sønderborg ca. 20.45. 

Det havde været en dejlig og 

interessant dag for deltagerne 

på turen. Lokalforeningen siger 

mange tak til Dansac for en fin 

behandling. 

Dansac har haft besøg cif sønde1jyde1: 

Frokost med lune retter på Dansac. 

På Dansac bliver der altid kræset for COPA-gæster. 
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Næste medlemsmøde 
Der planlægges et medlemsmøde i Aabenraa på Amtsgården eller 

Folkehjemmet til oktober. Mere om dette i næste Copa-blad. 

Lokalforeningens rådgivere 
Kolostomi: 
Ernst Gunther-Hansen, Padborg, ff7467 1922. 

Dorthe Nielsen, Haderslev, ff7453 6460. 

lleostomi: 
Kathrine Pii Nederby Hansen, Padborg, ff7467 0694. 

Sven Kjærsgaard Jensen, Nordborg ff7445 4204. 

Jytte Holdt, Simmersted ff7450 6333. 

Urostomi: 
Anne Lise Hede, Haderslev ff7452 0091. 

Siden sidst 

Bowling 
- alle morede sig
Lørdag d.2. april afholdt Vi

borg lokalforening medlems

møde i Thisted Bowlingcenter 

i Thisted. 

Man mødtes kl.12 middag, 

hvor der var bestilt bøf med 

salat og en times bowling. Der 

var stor interesse om bowling 

Siden sidst 

Kaffe i fangehul 
Siden sidst har vi været på 

udflugt. Turen gik til Kolding 

i år,det var en rigtig dejlig dag, 

hvor vi startede i Den Geogra

fiske Have, hvor vi gik rundt 

på egen hånd, så fik vi frokost 

på 'Den gyldne Hane'. 

Derefter gik turen til Kol

dinghus med rundvisning. Der 

er blevet meget flot derinde, et 

af de gamle fangehuler er lavet 

om til Cafe. Der fik vi kaffen. 

Vi ville gerne være nogle flere, 

når foreningen laver noget. Vi 

Pb. v., Sven Kjærsgaard Jensen 

- alle morede sig. Kl. l 5.00 fik

vi kaffe og alle hyggede sig en

stund inden turen gik hjemad.

En god eftermiddag var gået.

Sensommermøde 
Med hensyn til sensommer

mødet vil der blive sendt breve 

ud. Fortsat god sommer! 

Pb. v., Inga Andersen 

var kun 19 med på turen. 

Der har været Rehab og Ho

spitals Messe i Fredericia igen 

i år, hvor vi var med. Der var 

pænt besøg. 

COPA-klub i Vejle 
Bøf og bowling 10. august 

Der er møde torsdag 10. au

gust. Til Bøf og Bowling, Eng

have Center, kl. l 7 .00. Det ko

ster 70 kr. pr.person. Der er 

tilmedJing til Licy senest 1. 

august, tlf 7585 3058. 

Pb. v., Lis Obel Jakobsen 



Siden sidst 

COPA Vestsiællands 
generalforsamling 
lørdag 27.maj 
Efter skriftlig invitation mødte 
19 op til den årlige general

forsamling. Lidt færre end vi 
plejer at være - men godt nok. 

Vi havde endvidere den 

glæde, at sygeplejeskekon

sulent Gertrud Paulsdottir fra 

Coloplast havde sagt ja til at 

komme og fortælle om sit ar

bejdsområde. 

Vores amtsformand Torben 
Hansen aflagde sin beretning 

og kom bl.a. ind på de mange 

arrangementer lokalforeningen 
har afholdt for vore medlem-

mer, bl.a mødet med amts
borgmeter Søren Eriksen og et 
medlemsmøde med tidl. lands
formand Arne Nielsen i de nye 
lokaler i Ringsted. 

Bestyrelsen har planlagt 3 
arrangementer for resten af 
året, hvilket fremgår af den her 
til højre viste arrangements
kalender. Der vil blive udsendt 
skriftlig indbydelse til de 2 
første arrangementer samtidig 
(for at spare på portoen). Sæt 
allerede ny kryds i kalenderen 
for datoerne: 

09. septernber,

21. oktober og

09. decembe,:

(Vestsjæl/ands amt 

fortsætter næste side) 

COPA Vestsjællands amt 
aktivitetskalender år 2000 

09. september: Udflugt til Holmegårds Glasværk med
rundvisning og efterfølgende spisning på glasværket.
Yderligere information m.h.t. opsamlingssteder,
tidspunkter, m.v. vil blive meddelt senere.

21. oktober: Medlemsmøde med titlen "Kost og
stomi". Diætist Anne-Marie Holm fra Centralsygehuset i
Holbæk vil fortælle om kost og ernæring i almindelighed
og om ernæring og kost i forbindelse med en stomi i
særdeleshed. Stomisygeplejerske Pia Petersen fra fa. Inge
Lise Sørensen kommer og fortæller om sit arbejde og hun
præsenterer også en stand med stomiprodukter. Foredraget
om kost og stomi er delvist sponsoreret af fa. Inge-Lise
Sørensen.

09. december: Julefrokosten afvikles i år i Dianalund,
nærmere betegnet i Degneparken beliggende på Vente
møllevej over for det tidl. Amtsplejehjem. Nærmere herom
i bladets november-nummer.

Man bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen 
for ovenstående datoer. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Kirstin& .-Harda• 

Vi har altid 
førende 
produkter 
på lager! 

Coloplast 
dansac®

HOLLISTER· 

m ConvaTec 

[l)atarr1ol ptoroo

AIS GRAFISK CENTRUM. HERNING 

- når det gælder:
Stomi-artikler 
Sårbehandlingsbandager 
Inkontinens-produkter 

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

Permanent udstilling af 
alle produkter 

Kontortid hver dag fra: 
kl. 8.30 - 16.00 på 
tlf. 97 42 32 33 
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• 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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Nyvalgt til bestyrelsen blev 

Margit Gyldenlykke og Anker 

Andersen. Genvalg til Per 

Madsen og Henning Andersen. 

I en pause under general

forsamlingen fortalte Gertrud 

Paulsdottir fra Coloplast 

levende og engageret om sit ar

bejdsområde hos Coloplast, 

firmaets historie fra starten af 

50-erne og til dato, samt frem

viste og fortalte om stomi

produkternes tilblivelse op til

de seneste "tilskud på stam

men", specielt den nye Assura

serie og dens klæber. Et godt

arrangeret og veltilrettelagt

foredrag. Vi siger endnu en

gang tak for deltagelse og for

kaffe og brød m.v.

Vi skal afslutningsvis sige 

tak til vore samarbejdspartnere 

siden sidste generalforsamling, 

samt en tak til vores medlem

mer, der så trofast er mødt frem 

til vores arrangementer og 

sidst, men ikke mindst, vil vi 

ønske alle i hele foreningen en 

god sommer. 

Pb.v. 

Torben Hansen, 

formand 

OPA Vestsjælland amt 

Se yre e 
• Anker Andersen
(2. suppl. og revisorsupp/.) 

Rødstjærtevej 3 
Kongsmark, 4200 Slagel e 
Tlf.: 5854 8036. 

• Ragnar Bodi
(Kasserer) 

Møllevenget 4. 
4293 Dianalund 
Tlf.: 5826 4824. 

• Margit Gyldenlykke
(Sekretær) 

Rødstjærtevej 3 
Kongsmark 
4200 Slagelse 
Tlf.: 5854 8036. 

•Torben Hansen
(Formand) 

Højbogårdsvej 43 
4100 Ringsted 
Tlf.: 5761 5623. 

Per Madsen 
(Næstformand) 

Kærvej 12, 4270 Høng 
Tlf.: 5885 3149. 

• Henning Nielsen
( 1. suppleant og revisor) 

Kildevej 8 
4520 Svinninge 
Tlf.: 5926 5746. 

• Rigmor Nielsen
( Ordinært bestyrelsesmedlem) 

Kildevej 8 
4520 Svinninge 
Tlf: 5926 5746. 

Borgermøde med Sundhedsministeren 
Forventninger til Sundhedsvæsenet 
i Vestsjællands amt 

COPA-Vestsjælland var som 

interessegruppe inviteret til at 

deltage i et borgermøde af 

Vestsjællands amt. Mødet 

fandt sted 30. maj 2000. Leder 

og ordstyrer på mødet var 

amtsborgmester Søren Eriksen, 

og i panelet sad følgende: 

Majken Neverman, 

Kommuneforeningen. 

Jens Michaelsen, 

Sundhedsudvalget 

(formand). 

Sonja Mikkelsen, 

Sundhedsminister. 

Hans Th. Arildskov, 

Patientforeningernes 

Samvirke. 
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På foranledning af Sundheds

minister Sonja Mikkelsen hav

de Amtsrådet i Vestsjælland 

indkaldt de små patientfore

ninger til debat om udviklingen 

i sundhedsvæsenet. Sonja Mik

kelsen indledte mødet med en 

gennemgang af kommende til

tag indenfor området med kor

tere ventetider, bedre kommu

nikation, elektronisk booking, 

behandlingsgarantier, bedre 

patientforløb, øget samarbejde 

samt landsdækkende patienttil

fredshedsundersøgelser. Et fol

kesundhedsprogram i løbet af 

1999 - 2008 skulle bl.a. for

bedre sundhed og trivsel, skabe 

24 

lighed i sundhed og forebygge 

for tidlige dødsfald i 30 - 60 

års alderen. 

En sund økonomisk politik 

danner basis for en god sund

hedspolitik. 

Jens Michaelsen, f. f. sund

hedsudvalget i Vestsjællands 

amt fortalte om resultatet af en 

offentlig undersøgelse i amtet 

blandt 430 borgere. Den viste 

( dette skal tages med et gran 

salt) at raske er mere kritisk 

indstillet overfor sundhedsvæ

senet end de syge, men fler

tallet er dog villige til at betale 

flere penge til sundhedsvæ

senet, men kun hver 5. borger 

kunne godtage en skatteforhø

jelse. 

Indenfor ventetider kommer 

75% til her og nu - 20% inden

for 3 mdr. -5% venter længere. 

ndersøgelsen viste også, at 

store forebyggelseskampagner 

ikke virkede efter hensigten. 

Man skulle nok se sig om efter 

andre måder at lave kampagner 

på. Amtet havde en prioriteret 

ønskeliste som lød på: 
I. Kortere ventetider.

2. Højere behandlingskvalitet.

3. Mere skat.

4. Mere forebyggelse.

5. Mere omsorg

6. Bedre information.

Udfra amtets undersøgelse 

mente flest borgere, at kortere 

ventetid burde prioriteres som 

nr. I, dernæst omsorg og pleje 

under indlæggelse, fast læge og 

kontaktsygeplejerske som 3. 

prioritet og sluttelig behand

lingskvalitet udfra den betragt

ning, at den jo var sikret på for

hånd og ikke burde/kunne dis

kuteres. 
Under spørgerunden kom 

mange gode spørgsmål og råd 

til panelet. Hans Th. Arildskov 

fra Patientforeningernes Sam

virke efterlyste en patientom

budsmand, bedre uddannelse 

af læger og øvrige sundheds

personale i information af pa

tienter og mente desuden, at 

man fra politikerside burde fo

kusere mere på begrebet fast 

læge og kontaktsygeplejerske, 

da det for patienter med kro-

niske lidelser, med mange og 

lange indlæggelser afgjort ville 

være mere tryghedskabende og 

øge kontinuiteten. Der var 

indlæg fra bl.a. foreningen 

DAMP, Astma & Allergifor

eningen, Diabetesforeningen, 

Kræftens Bekæmpelse samt 

COPA-Vestsjælland, omkring 

bedre diagnostisering, mere 

forebyggelse, brystkræft

screening, og ikke mindst hur

tig henvisning af nyopererede 

til stomiambulatorier (et stomi

ambulatorie i Vestsjællands 

amt er for lidt). En debatdel

tager mente bestemt, at syge

husvæsenet havde penge nok, 

problemet var bedre planlæg

ning, fordi styringen kommer 

oppefra i stedet for fra bunden 

(patientforeningerne bl.a.). For 

mange ressourcer er i standby 

i for lang tid ad gangen - en evt. 

omlægning af hele sygehus

strukturen kunne være ønske

lig. - Var det noget at tænke 

videre på? 

Svarene var mange, nogen 

lange og andre fattedes. Bl.a. 

kunne Jens Michaelsen ikke 

svare på COPA Vestsjællands 

spørgsmål, da han efter eget 

udsagn manglede lægelig 

kompetence. 

Sundhedsminister Sonja 

Mikkelsen sluttede aftenen 

med at sige, at hun havde skre

vet meget ned på sin blok, og 

både det hun havde skrevet, og 

det der blev sagt, ville hun 

arbejde videre på. Man skulle 

behandle med respekt, for syg

dom er en hindring for at kom

me videre med sit liv. Tegning 

af private forsikringer kan ikke 

forhindres, men jeg er ikke be

kymret for at privathospitaler 

skal undergrave det danske 

sygehusvæsen, for de fleste 

danskere giver ikke slip på det 

bestående. 

Amtsborgmester Søren Erik

sen rundede borgermødet af 

med ordene om, at en sådan 

aften bekræfter, at man bør vi

dereudvikle dialogsystemet, og 

takkede alle for et godt stykke 

arbejde og et godt fremmøde. 

P.b. V. 

Torben Hansen, formand 



Siden sidst 

COPA-messe i Holbæk 
- en god oplevelse

En herlig solskins- øndag-mor
gen kørte min mand og jeg 
nordpå mod Holbæk. Jeg hav
de et par dage forinden fået en 
forespørgsel fra bestyrelsen, 
om jeg kunne hjælpe til ved en 
messe i Holbæk, hvor COPA 
skulle have en stand. En sund
hedsmesse, der hed noget så 
pragtfuld som "Sund og smuk 
i krop og sjæl". Hvem kunne 
modstå sådan et tilbud. Det 
havde jeg aldrig prøvet før, 
men det skulle vise sig at blive 
en rigtig god oplevelse både for 
min mand og jeg. 

Vi ankom til Stadionhallen i 
Holbæk med godt sommer
humør. COPA's stand var pla
ceret først for og lige ud for 
indgangen, og vi kunne ikke 
undgå at få øje på den. Elegant 
i sin udformning uden at virke 
prangende med en blomstrende 
sommereng som baggrund. 
Hvad kunne passe bedre på 
sådan en dag. Torben Han en, 
der er formand i vores bestyrel
se, hilste os velkommen, og vi 
blev udstyret med COPA's T
shirts og veste. Vi så på en gang 
ganske professionelle ud. 

Standene overfor var meget 
specielle. Foran var Hare Kri
shna i deres lange, orange ge
van ter placeret med en stor 
gryde over gasblus, hele dagen 
og dagen før, med en indisk 
vegetar karrygryderet, som for
bipasserende frivilligt smagte 
på. Det var smilende, kron
ragede, unge mennesker, som 
tilsyneladende hvilede i sig 
selv og med deres tro. Dagen 
før havde en af de unge fortalt, 
at han havde en mor med stomi. 
Ved siden af var der gang i den. 
Det var en auralæsende harpe
s pi li er, der sang vemodige 
sange hele dagen, kun afbrudt 
af kunder, der af sig selv betalte 
140 kr. for et kvarters auralæs
ning, hvilket hun udførte med 
lukkede øjne. Hun kom da so
vende til sine penge kan man 
sige. Det er der vist ikke man-

ge, der gør. Lige ved siden af 
vores stand blev der solgt fer
ske, økologiske kyllinger til 75 
kr. pr. 1/2 kilo og økologiske 
spegepølser til 85 kr. for et gan
ske lille stykke. Flæskesvære 
var der også, så det blev til et 
par smagsprøver i løbet af 
dagen. Der var massage af næ
sten alle slags og tro mig, der 
var også seksualterapi, en stand 
med sten, tarokkort, en der 
læste i hænder, en stand der 
solgte sko til overpriser. Jeg 
fandt da ud af, at man skal pas
se på sine penge sådan et sted. 

Det var en regulær alternativ 
messe, og man kan måske und
re sig over, hvilken sammen
hæng der er mellem COPA og 
en alternativ messe, men der 
blev knyttet mange gode kon
takter mellem de øvrige del
tagere. Der blev på en fin måde 
reklameret for foreningen via 
snak med forbigående, udle
vering af kuglepenne og plast
poser med COPA's navn. Alene 
vores stand må have agt man
ge forbipa erende bare en 
mule om ore ag og ek i

stens. Jeg håber, at der frem
over kommer flere messer. I så 
fald vil jeg gerne hjælpe til. 

For mig står ordet "STOMI" 
for liv, for uden den levede jeg 
ikke. Som en ung forbipas
serende pige sagde: "Jeg har 
ikke stomi, men med den syg
dom jeg har, varer det nok ikke 
længe, og så vender jeg til
bage". Det var da en erken
delse. Desværre oplevede jeg, 
at det for ældre mennesker er 
meget svært at erkende et liv 
med stomi, men jeg håber, at 
det med tiden vil ændre sig, for 
man kan jo have et ligeså dej
ligt liv med stomi som uden,ja 
endsige endnu bedre. Derfor er 
vores forening så vigtig i man
ge sammenhænge, dermed og
så på en alternativ messe. 

En lige så vigtig del af mes
sen var for mig det samvær, der 
var med bestyrelsen. Det var 
rigtig dejligt. Tak for en dejlig 
dag fra os begge. 

Margit Gyldenlykke, Slagelse 

Siden sidst 

•Fra Spanien til Hong Kong
Torsdag den 26. april mødtes
vandhundene i svømmehallen
Spanien, Århus. Vi var 7 sto
mister som havde en god aften
med svømning, boblebad og
oliebadning. Efter motionen i
svømmehallen gik vi fra Spa
nien til Hong Kong. Her ven
tede præmien til deltagerne,
kinesiske madspecialiteter og
kaffe. Hadsten Kommune hav
de givet lokalforeningen 500
kr. i tilskud til denne aften.

HG. 

•Silkeborgmøde
Tir dag den 23. maj skulle der
igen være møde i Silkeborg
klubben. Kirstine Hardam fra
Holstebro var inviteret til mø
det. Igen var der pænt frem
møde. 30 personer mødte op,
og vi er meget tilfredse med
denne opbakning.

Jeg (Kirsten) bød som sæd
vanlig velkommen og derefter 
gav lokalformanden Henning 
Granslev et par oplysninger til 
forsamlingen. Et par hyggelige 
timer var startet. Alle følte sig 
i godt selskab selskab med Kir
stine, som informerede om de 
nyeste stomihjælpemidler. Hun 
er utrolig god til at forklare om 
produkterne på den rigtige må
de. 

Efter demonstrationen var 
der kaffe og brød. Alle havde 
denne aften mulighed for at se 
mange forskellige poser og få 
svar på spørgsmål om produk
ternes anvendelighed. Endnu 
en god aften i Silkeborg. Tak 
til Kirstine for øl/vand og kaffe 
med brød. 

Hilsen Kirsten, Silkeborg 

25 

•Bustur i Århus
Torsdag den 25. maj var der
mulighed for at komme på
sightseeing med Århus Spor
veje. Vi havde reserveret plad
ser ved Århus Turistkontor.
Desværre plaskede regnen ned.
Så vi var kun 9 fra COPA, der
trodsede regnen og mødte op
ved Agnette og Havmanden i
Århus. Turen startede som sagt
i meget dårligt vejr, og bussen
kørte os ad små veje rundt i
landskabet omkring Århus.
Heldigvis blev der ophold i
regnen. Solen tittede endda
frem i ca. 15 sekunder på før
ste del af turen inden kaffe
pausen på Kalø Strandgård.

Selv om vejret ikke viste sig 
fra den pæne side, var det dog 
alligevel for de fleste en god 
tur. 

•Økonomisk støtte
Siden sidst har lokalforeningen
modtaget 1000 kr. fra Hammel
Kommune og 500 kr. fra
Hadsten Kommune. Midlerne
er søgt i servicelovens § 115.
COPA takker mange gange.

Vi er også telefonisk blevet 
informeret om, at der er tilskud 
på vej fra Lions Clubben i Sol
bjerg. HG. 

Rådgivning 
Den anden onsdag 1 

måneden fra kl. I 6 ti 1 
kl. 19 i Lange næs 
HandicapCenter, 
Langenæs Alle 21, Århus. 

Der er dog lukket i juli 

måned. 

Copa 4/2000 



Århus emu fortsat: 

Sommertilbud 
- COPA indtager
hjuldamper 20. juli;
tilmelding senest 18. juli

Torsdag den 20. juli er der be
stilt plads på hjuldamperen 
Hjejlen. 

Der er afgang kl. 18.00; 
mødetid kl. 17.45, Havnen, 
Silkeborg. Efter en Non-Stop 
sejltur på 1 1/2 time går vi 
sammen til Restaurant Rib
House, Østergade. Her er der 
bestilt kaffe og tæ11e. Pris 100,
kr. pr. person incl. sejltur, for
friskning og kaffe med brød. 

Tilmelding senest 

den 18. juli hos: 
Kirsten Andersen, 
tlf 86 81 34 62 eller 
Henning Granslev, 
tlf 86 28 11 24 
(bedst mellem kl. 14 og I 8). 

Kom til åbent hus 
på LHC 
-foredrag, underholdning,
spil og information
den sidste
fredag og lørdag i august

Fredag den 25. og lørdag den 
26. august vil der være åbent
hus på Langenæs Handicap
Center, Langenæs Alle 21, År
hus. Begge dage fra kl. 10 til 
kl. I 6. 

Der vil være foredrag, un
derholdning, spil og husets 
mange patientforeninger kan 
informere om netop deres til
bud. Det endelige program er 
ikke helt på plads, men føl
gende kan oplyses: 

Fredag kl. 10.00. Rådmand 
Torben Brandi åbner 
arrangementet. 
Fredag kl. 13.00. Musik og 
viser ved "Basseralle". 
Lørdag kl. 13.00. Foredrag 
ved Nis Boesdal. 
Begge dage kl. 15.00 bliver 

der udtrukket præmier blandt 
dagens gæster. Der er bl.a. 
en uges ophold i Feriecenter og 
et weekend- ophold i et Dansk 
Folkeferie hus. 

Yderligere oplysninger gi
ves på LHC, tlf 86 14 02 33. 

H.G. 
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Handicap på tværs 
I weekenden den 9. og 10. 
september er Handicap på 
Tværs med i Århus Festuge. 
Stomiforeningen COPA, 
Århus lokalafdeling kan du 
finde på stand nr. I i Sean
diasalen på Scandinavian 
Congress Center, Århus 
lige ved siden af Musik
huset. Her har 22 handicap
foreninger- og institutioner 
stande, hvor interesserede 
kan få information. 

Begge dage er der teater, 
musik, kunstudstilling, 
foredrag og om lørdagen 
debat. Gratis entre. 

Arrangør er: Kulturværk 

v/Ulla Munksgaard, 

Silkeborg. 

Fremtidige 
aktiviteter 
Din bestyrelse tænker på 
følgende aktiviteter i 
efteråret: 

•Besøg på
Naturdroge riet
i Hørning.

• En Sl'Ømmeaften.

• En aften

på glat is i
Århus Skøjtehal. 

• En bustur til
Tyskland sammen
med De Strubeløse.

Derudover er der tilbud fra 
klubberne i Silkeborg og i 
Randers. 

Mere information følger 
i næste Copa-blad. 

God sommer 
Bestyrelsen håber vore med
lemmer, deres familie og ven
ner må få en god og varm som
mer. 

Pb.v. 

Henning Granslev 
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HANDICAP PÅ TVÆRS 2000 
ER I ÅR MED I ÅRHUS FESTUGE 

Lørdag d. 9.september 

12.00 Velkomst. (Standene er åbne til kl. 20.00). 
13.00-14.00 "De glemte børn". Børn af handicappede 

fortæller om at være barn i en anderledes 
familie. 

14.30-15.00 
15.30- I 6.00 
16.00-18.00 

Handicap Stand-Up af Lone Barsøe, Korona. 
De splittergale underholder i foyeren. 
Paneldebat "Handicap &..Livskvalitet" med 
sundhedsminister Sonja Mikkelsen, Rene 
Skau Bjornsson. mf. 

20.00-21.30 Teaierforestilling "Masketeater", 
Limfjordsskolen (entre). 

22.00-24.00 Dansemusik. handicaporkestrene MT Group 
og L"rbakkens Orkester (entre). dans i salen/ 
korestolsdansekonkurrence. 

Søndag d. 10. september 

11.00 Dorene åbnes. (Standene er åbne til kl. 18.00). 
12.30-13.30 Klassi k gitarkoncert og foredrag med Maria 

Kamerling. 
1-1-.00-15.30 
16.00-17.30 
18.00 

Dialog med 'Unge Handicappede'. 
Musikteater ved 'De Splittergale'. 
Dørene lukkes. 

Se her 
Nu er vi igen her i Crohngrup

pen, vest i fuld gang med at 
kridte skoene til endnu et hel
dags arrangement, som vil 
foregå søndag d. 5. november 

2000 på Langenæs Handicap
cen ter, Århus, klokken ca. 
I 0.00-16.00. 

Vi har været så heldige at 
engagere Lisbeth Ambrosius, 
nyudnævnt Doktor i Morbus 
Crohn. Hun vil komme og 
holde foredrag om følgesyg
domme til Mb. Crohn og for
tælle om Mb. Crohn i mund
hulen. Derefter vil der blive 
rig mulighed for at stille mas

sevis af spørgsmål. 
Der vil blive anrettet en 

frokost, og vi kan love, at alle 
vil blive mætte. 

Et medlem af Crohngrup
pen, Lone Jelle Mikkelsen, 24 
år, vil fortælle om hendes op
levelse ved at få Mb. Crohn -
oplevelser før og efter syg-

dommen blev diagnosticeret, 
fistler, storni m.v 

Præcis klokkeslæt for ar
rangementets start, adresse og 
rækkefølgen af indslag vil 
fremgå i næste udgave af 
Copa-bladet. 

Hammel kommune har 
været så venlige at bidrage 
med 1000 kr. til vores arran
gement, desuden støtter CO
PA os velvilligt, hvilket gør at 
vi er i stand til at udføre denne 
dag således, at den formo
dentlig for dig bliver gratis. 

Dog må du selv sørge for 
transporten. 

Arrangementet kræver til
melding (mere om dette i næ
ste Copa-blad), men alle med 

interesse for Morbus Crohn 

vil være velkomne. 

Skynd dig at sætte et stort 
X i kalenderen, glæd dig til 
denne dag og mød op. Det er 
da simpelthen et tilbud man 
ikke kan sige nej til. 

Mariann Olesen 
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TILMELDINGSBLANKET 
TILMELDING TIL AKTIV UNGDOMSLEJR RØDHUS KLIT KURSUSCENTER D. 16.-20. AUGUST 2000 

PRI 5 0,- kr pr. d Ita er. Nærmere oply ning: Marianne Hemming en, tlf. 4583 5258 eller Dorthe Nielsen, tlf. 7453 6460. 

COPA-medlemsnummer ......................................................... Navn ............................................................................................ . 

Adresse ................................................................................... Postnr ................................... By ................................................... .

Ledsager/pårørende (voksne skal være støttemedlemmer): 

Navn ....................................................................................... COPA-medlemsnummer ...................................... Alder ............... .

Navn ....................................................................................... COPA-medlemsnummer. ..................................... Alder ............... .
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I 
Jeg er kørestolsbruger ........ .Jeg ønsker speciel kost (diabetiker) ........ .Jeg ønsker enkeltværelse ......... Vi ønsker dobbeltværelse ......... . 

I 
I. 

Sendes i lukket kuvert til: COPA, Set. Hansgade 268, 4100 Ringsted - eller fax 5767 3515.

------------- ____ ..... _________ _ 

•PR: Sponsorering udover 

..

Lisbet Refer Dalsgaard, Leif Imødekommet budget 
Nielsen og Christian Stentoft. Arne Nielsen har skrevet til 
•Udstillinger: firmaerne, at ponsorering 

Meddelelser gerne vil deltage i en udstilling Lokalforeningerne, kal have landsformandens 
På forretningsudvalgsmødet 6.-8. april 2001 i Århus. sekretariatet og godkendelse. I den for-
9.maj fortalte: Erik Kri tjansen. bindelse var der i forret-

Christian Stentoft. at man på Ansvarsområder •EOA-kongre ning udvalget enighed om 
Rigshospitalet i København er herunder hjemmeside Chri tian Stentoft. endnu en gang at gøre 
ved at tarte et projekt. med På forretning udvalg mødet forretning udvalget og opmærksom på: 'For 
særlig støtte til unge kræft- 9. maj blev følgende udpeget Sven Kjærsgaard Jensen. fremtiden skal alle 
patienter, både indlagte og am- som ansvarlige: •50-års jubilæum: ansøgninger om støtte ( inkl. 
bulante. Kræften Bekæmpelse •Urostomi: Christian Stentoft. fra forhandlere og 
har lovet 200.000 kr til hele Erik Kristjansen. forretningsudvalget og produceneter) i 
projektet. •Ungdom: Sven Kjærsgaard Jensen. landsforeningen COPA 's 

Britta Mogensen oplyste, at Marianne Hemmingsen. Kontakt til FS 22: navn i god tid inden 
COPA har modtaget med- •Litauen: Christian Stentoft og arrangementet sendes til 
delelse om, at foreningen skal Henning Granslev. (HG oplyser, Henning Granslev. sekretariatet og attesteres af 
arve l 0% af boet efter Inge Li-

at Zilvinas inden længe stopper med 
landsformanden'. 

tomiforeningsarbejdet i Litauen. da 
lian Madsen. han "kun" er læge. Den nuværende Orientering fra 

Marianne Hemmingsen op- fonnand for foreningen i Litauen er IOA-møde i Holland 
lyste, at Frederiksberg Frivillig- 75 år; han trækker sig og å nart, og Henning Granslev fortalte på Planlagte 

hedscenter på Diakonissestif-
giver plads for yngre kræfter). 

forretningsudvalgsmødet forretningsudvalgs-
•Forældregruppen:

telsen er startet. Henning Granslev. 9. maj om IOA-mødet i møder 
Henning Granslev oplyste, •Rådgiverfunktionen Holland. 21-09 2000; 05-10 2000;

at alt vedrørende 'Midt i Livet' ( landsmøde 2000) inklusive Der var 370 deltagere fra ca. 17-11 2000; 06-12 2000;
er på plads. ConvaTec giver rådgivermappe: 40 lande. FOCUS 20/40 skal 08-01 2001; 05-02 2001;
tilskud til en bådtur til Nekselø. Torben Hansen og holdes i Malaysia i år 2001. 08-03 2001.
Der kommer formentlig 4 del- Marianne Hemmingsen. Næste IOA-kongres holdes i Hovedbestyrelsesmøde af-
tagere fra Sverige, hvor 'Midt i •Sommerlejr: Thailand i 2003. Heinz Wolff holdes 21-04-2001 (for-
Livet' startede, men nu er gået Christian Stentoft. blev valgt til ny præsident for mentlig i Ringsted) og
i stå igen. •Midt i Livet: IOA. Zilvinas takker COPA Aktivitets- og budgetmøde

Henning Granslev oplyste, Henning Granslev og for det tilskud til deltagelse i 18-11 2000 (formentlig i
at Århus amts lokalforening Sven Kjærsgaard Jensen. IOA-mødet, han har fået. Horsens).
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Så stå dog stille 
Provokerende humor og barske optrin 
i Viften i Rødovre. 

Så stå dog stille! Er navnet på 

Spastikerforeningens sprud

lende handicabaret, som er 

sat i scene i anledning af for

eningens 50 års jubilæum. 

Forestillingen har gallapre

miere søndag den 6. august 

kl. 17.30 i Kulturhuset 

Viften i Rødovre. Derefter 

vises forestillingen 

8. august kl.14.00,

9. - 11. august kl.19.30

og 12. august kl.14.00.

Med pause varer forestillin

gen ca. to timer.

Det sker i august... 
Men allerede nu fyger det med 

groteske indfald i øvelokalet i 

Spastikernes Hus på Frederiks

berg. Det er en flok unge handi

cappede, der arbejder seriøst 

med at få de mange ideer flettet 

sammen til en rød tråd. Og vi 

snakker barsk humor. Men der 

er også kærlighed, masser af 

musik, lys og vanvittige optrin. 

Hvordan ville København 

f.eks. se ud, hvis alle cykelbude

sad i kørestol? Og hvad ville

der ske, hvis foreningen af kø-

Optræning eller nedtur 
Konference 
torsdag d. 7 september kl. 9.00 - 17.00 
Scandic Hotel Capenhagen 

Vester Søgade 6, 1601 Kbh. V 

'Landsforeningen for Senior 

Idræt' vil sætte fokus på gen

optræning og fortsat fysisk 

træning som middel til at bedre 

Copa 4/2000 

funktionsevne og livskvalitet 

hos ældre. Der er brug for at 

forene kræfterne hos mange 

offentlige og frivillige aktører, 
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restolsanarkister designede su

permarkederne? 

50 års som anderledes 
Spastikerforeningen har mange 

andre aktiviteter i jubilæums

året. Udover lokale arrange

menter over hele landet udsen

des en flot kunstplakat udført 

af billedkunstneren Lis Zwick. 

Desuden bliver Post Danmarks 

velgørenhedsfrimærke i år ud

givet til fordel for Spastiker

foreningen. Det sker fra den 27. 

september og foreningen har 

besluttet at overskuddet skal gå 

til børne- og ungdom sarbej de. 

Som kulmination afholdes en 

jubilæumsreception på Køben

havns Rådhus den 30. oktober 

og dagen efter en social- og 

sundhedspolitisk høring i 

Landstingssalen på Christians

borg, hvor foreningen har sam

let en række fremtrædende po

litikere til en debat om de han

dicappedes vilkår. 

Husk det smitter ikke 
Ideen med handicabareten er at 

sætte fokus på handicappedes 

helt specielle oplevelse af hver

dagens Danmark. Og det bliver 

det bestemt ikke kedeligt af. 

Alle mennesker har bekym

ringer og glæder, nogen har 

bare flere end andre. De fleste 

af os tænker ikke over, at sam

fundet er indrettet ti 1 men

nesker på et godt stykke over 

halvanden meter. Det er sim

pelthen nødvendigt med en god 

portion selvironi for at over

leve som kørestolsbruger. Me-

der har opgaver på dette felt. 

Debatten om kvaliteten af 

hjemmepleje og plejehjem 

giver ofte indtryk af, at ældre 

pr. definition er svage og har 

behov for hjælp. Man glem

mer, at de fleste ældre er stær

ke og slet ikke har behov for 

hjælp. Hvad væn-e er: Man over

ser at det er muligt at forebygge 

ningen med forestillingen er 

ikke at forarge, men at publi

kum både skal grine og græde, 

mens de oplever synsvinklen 

rotere 180 grader. 

Hvor får de det fra? 
Idemanden til forestillingen er 

projektleder Jens Christian Ol

sen, som selv er spastiker og 

som i mange år har haft hæn

derne i teaterarbejde, bl.a. som 

scenograf på Studenten-evyen 

og en række lokale teatre. In

struktør og dramatiker Ulla de 

Frey - som næsten i en men

neskealder har tilbragt livet 

omkring de skrå brædder - har 

samlet og dramatiseret det bro

gede materiale, og Berit Wol

sted Olsen står for scenepro

duktionen. I det hele taget er 

der et stærkt teknisk, profes

sionelt hold bag de mange han

dicappede skuespillere. 

Der er således lagt op til en 

glad vandring gennem poesi, 

sme11e og kærlighed - en ander

ledes teateroplevelse af den 

slags, der er en rutchebanetur 

mellem latter og tårer. 

Salget til de seks forestillinger 

er i gang. Billetprisen er kr.75,

og til hver forestilling er der 

gjort plads til 45 kørestolstil

skuere. Billetbestilling og nær

mere oplysning hos Spasti

ke1foreningen, 

tlf 38 88 45 75 eller 

nærmere oplysning på 

www.spastikerforeningen.dk 

Billetterne kan også købes 

i Kulturhuset Viften, 

tlf 36 70 45 00. • 

at ældre bliver svækkede, taber 

funktionsevnen og får behov 

for pleje. I mange tilfælde kan 

effektiv genoptræning og fort

sat træning forebygge svæk

kelse. Det er især efter hospi

talsindlæggelse, at der er behov 

for styrket indsats, og det er 

afgørende at genoptræningen 

fortsætter i eget hjem. • 
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PRODUKTINFORMATION 

'Esteem tømbar' 
ileostomipose med 
regulerbart udslip 

PRODUKT

INFORMATION 

Af Susanne Thane, 

Sygeplejerske/produkrchef 

ConvaTec har i amarbejde 
med stomi ygeplejer ker i 
Europa anvendt dere ideer 
og forslag i udviklingen af 
'Esteem IØmbar'. 

Stomiopererede har afprøvet 
'Esteem tØmbar' og 
selvfølgelig knyttet de id te 
kommentarer til funktion. 
form og komfort. Dette 
uvurderlige samarbejde har 
medført, at ConvaTec har 
fremstillet 'Esteem r9111bar'. 

En ny stomipose i høj k alitet 
og standard. hudklæberen 

'Esteem tømbar' har 
et filter, hvor luftudslippet 
kan reguleres 
Over kulfilteret er monteret 4 åbninger, som 
kan tildækkes i det antal, der passer bedst 
til den mængde luft, som kommer fra din 
stomi. Åbningerne tildækkes med små 
beigefarvede klistermærker, som følger 
med i pakningen. OBS: Til at starte med 

anbefaler ConvaTec, at tildække to af filtrets 

åbninger. Ved bad tildækkes alle 4 åbninger. 

Specifikation 
af kulfiltret 
Filtret er monteret med en ny membran, som er 
mere modstandsdygtig overfor væske og tynd af
føring, amtidig kan mere luft passere igennem 
filteret. 

'Esteem tømbar' har en velkendt 
hudklæber af Stomahesive-materialet 
Stomahe i e er frem ti Ilet af 3 naturkomponenter. Stomahessive materiale 
o er hele klæbefladen i en pa ende tykke! e.

Opague, 

ny en-dels stomi

pose fra ConvaTec 

til ileosromiopererede. 

Begge sider af posen er 

beklædt med ny reksril

lignende materiale. 

'Esteem rø,nbar'findes i 3 

posesrørrelse,: 

Du er velkommen ril at 

besrille en prøvepakke 

med alle 3 srørre/se,; se 

kupon dette blad side 7. 

Eller ring til 

ConvaTec's 

kundeservice 

på 80306011. 

er selvfølgelig det gode 
gamle Stomahesive-materiale 
i en passende tykkelse og 
med en klæbeevne, som 
absolut er til stomiopereredes 
allerbedste. 

'Esteem tømbar' kan passe til mange forskellige stomifaconer 
Mange forskellige stomifaconer kan klippes ud, fordi den fortrykte klippeguide på hudklæberen 
gør det muligt at klippe rundt, ovalt og andre faconer helt op til 7 cm. 

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: 

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

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

29 Copa 4/2000 



Mødekalender medio juli medio september 2000 

DATO/TID 

20-07 kl. 17.45

STED / MØDEBESKRIVELSE / ARRANGØR 

Havnen ved Hjejlen, Silkeborg. 
Sejltur+ spisning. 

Århus 01111 

09-08 kl. I 7.00-19.00 Sygehuset Øresund. Helsingør.
Åbent hus. Rådgivning. 

Frederiksborg 01111 

13-08 kl. I 3.00 NaturBornholm. 
Rundvisning. grill og pentanque. 

Bornholms 01111 

25-08 kl. I 8.45-2 I .00 Hovedindgangen. Zoologisk Have. København.

25 og 26-08. Begge 
dage kl. 10.00-16.00 

26-08 kl. 14.00

26-08 kl. 9.00

01-09 kl. 14.00

Aftentur i Zoo. 
Københavns 01111 

Langenæs HandicapCenter, Århus. 
Åbent hus. 

Kræftens Bekæmpelses lokaler. 
Dania 5, Næstved. 

Generalforsamling. 

Århus amt 

Næsrved 

Diverse opsamlingssteder. Se dette blad side I 5. 
Udflugt til Den Gamle By i Århus. 

Huset, Hasserisgade JO, Aalborg. 
Hygge og SVØMMEKLUB. 

Fyns amt 

Nordjyllands amt 

DATO/TID 

09-09 kl. 07.00

09 -09 kl. 12.00-2-l.OO 
samt 
I 0-09 kl. 11.00-1 .00 

13-09 kl. 17.00-19.00

14-09 kl. 19.00

STED / MØDEBESKRIVELSE / ARRANGØR 

Forskellige opsamlingssteder, 
se dette blad side 19. 
Sommerudflugt til Århus. 

Nordjyllands amt 

Scandinavian Congress Center, Århus. 
Messe: 'Handicap på Tværs 2000'. COPA 
finder du på stand I. Gratis entre. 

Sygehuset Øresund, Helsingør. 
bent hus. Rådgivning. 

Århus amr 

Frederiksborg amt 

Hotel Phønix. Vesterbro 77. Aalborg. 
Temaaften: "Stomi - hvorfor?" 

Nordjyllands amt 

I 6-09 kl. I 300-ca.2 J.OO Nyråd Kro, Ny råd Hovedgade, 

22-09 kl. 19.30

23-09

26-09 kl. 19.15-21.45

Høstfest - sammen med Lolland/Falster. 

Mødested ikke fastlagt. 
Vinaften. 

Holmegårds Glasværk. 

Næstved 

Københavns amr 

Læs nærmere i Copa-blad, sept/okt. nummeret. 

Hillerød Sygehus, Hillerød. 
Foredrag: Irritabel tyktarm. 

Frederiksborg amt 

Frederiksborg amt 

Stomiambulatorier I Stomiklinikker 

Postnr 

2200 

2400 

2600 

2650 

2730 

2900 

3000 

3400 

Sygehus 
/' 

Telefonnummer (& evt. 

Rigshospitalet, Stomienheden, afd. C2-12-3 

r1 
35 45 24 26 

2200 Kbh. N (9§_.00 - 09.00) 

�/
Bispebjerg Hospital, Stomiambulatoriet 35 31 26 96 
2400 Kbh. NV (man.-fre. 08.30-09.00) 

KAS-Glostrup, Stomiklinikken N� 'l 
43 23 21,47

2600 Glostrup 
' '°\.J _ (man.-fre. 8.30-09.00) 

Hvidovre Hospital, afsnit 300, opgang 3, 2.sal, Stomiambulatoriet j5 32 36 21 
2650 Hvidovre (man.-fre. 08.00-09.00) 

KAS-Herlev, 16. sal, stue 17 

j0 ( 
44 88�/88k,_ °"'

2730 Herlev (�:,}re�.p,o-09po) 

KAS-Gentofte, kir.amb. D 732 � { < 1' 3�17 39 77 lokal 3377 
2900 Hellerup (ma�.-fre.: 08.00-Qf 00) 

Sygehuset Øresund Helsingør, plan 2 afd. 23/ 
3000 Helsingør 

-

Hillerød Sygehus, Stomiambulatoriet 
-s�� 

r 
48 29 23 2�al 2'320 

( "" ,,_. 

ringetid) 

3400 Hillerød 
48 29 35� 
(man.,ons.,tors. 08.00-09.00) ",

3700 Bornholms Centralsygehus 56 95 11 65 lokal 2123 
3700 Rønne 
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Konsultation 

Efter aftale 
alle hverdage 

Efter aftale 
alle hverdage 

Efter aftale 
alle hverdage 

Efter aftale 

Efter aftale 
man.-fre : 08.00-15.00 

Man.-fre : 08.00-14.00 
Efter aftale 

Efter aftale 

Efter aftale 

1. og 3. torsdag i måneden 
09.00-13.00 



Postnr Sygehus 

3900 Dr. Ingrids Hospital, kir.afd. K2 
3900 Nuuk, Grønland 

4000 Roskilde Amtssygehus, Fælles kir. ambulatorium 
4000 Roskilde 

4200 Centralsygehuset i Slagelse, Indgang 43 
Fælledvej, 4200 Slagelse 

4300 Centralsygehuset i Holbæk, Afd. A 1, stomiambulatoriet 
4300 Holbæk 

4600 RASK, Stomiamb. Kir. ambulatorium 
4600 Køge 

4700 Centralsygehuset i Næstved afd. 19 stuen, 
4 700 Næstved 

4800 Centralsygehuset i Nykøbing F ,...-4800 Nykøbing F 

5000 Odense Universitetshospital, ved afsnit A4, 13.etage 
5000 Odense C 

5500 Middelfart Sygehus, Organ.kir.afd. �5500 Middelfart 

5600 Fåborg Sygehus ,?r"';mb., Stomiamulatoriet 
5600 Fåborg 

_.. -

5700 Syget{us Fyn src; Svendborg, Stomiamb. Dagafsnit K 
5700tvendborg 

5800 Syg�bus FY,n Nyborg, Stomiambulatoriet , 

5800Nybo[g 

6000 KbldingSygehus. Stomiamb. D.2. 
6000 Kolding 

6100 Haderslev Sygehus, Stomiambulatoriet 
6100 Haderslev 

6400 Sønderborg Sygehus afd. K21 

' 6400 Sønderborg 

6700 ·�ntralsygehuset i Esbjerg, Stomiambulatoriet 

l 6700 Esbjerg 

7000 Fredericia Sygehus, afd. A7 

/I 7goo F redricia 

7100 Vejle Sygehus Stomiambulatoriet, A16 

r-1 7109,.Vejle -
7200 Gririli�d Sygehus, Stomiambulatoriet r� 

7200�iC,_ds�d 

7400 Herning C�ntralsygehus, Stomiambulatoriet 
7400 Herning 

7500 Holstebro Centralsygehus, Stomiklinikken, Af/k1. 
7500 Hol�hro 

7800 Skive Sygehus, Stomiambulatoriet, Kir.sengeafsnit K2141 
7800 Skive 

-

8000 Århus Amtssygehus, Sto�mbulatoriet, irfcig;;,"g 11 A 
Tage Hansens gade 1 -2 , 8000 Århus 

8600 Centralsygehuset i Silkeborg, Parenkym kir.afd. 
8600 Silkeborg 

8700 Horsens Sygehus, Stomiklinikken 
8700 Horsens 

8800 Viborg Sygehus, Organkir. afd. K 11-1 , Stomiambulatoriet 
8800Viborg 

8900 Centralsyghuset i Randers, Organ.kir.amb. 
8900 Randers 

9000 Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken, 4.sal 
9000 Aalborg 

9800 Hjørring Sygehus, Stomiklinikken 
9800 Hjørring 

Telefonnummer (& evt. ringetid) 

Fra Danmark: 009 299 21 101 lokal 2220 
(man.-fre. 12.00-19.30; lokaltid: 08.00-15.00) 

46 32 32 00 lokal 2529 
(man. 08.00-09.00) 

58 52 19 00 lokal 2133 
(man.,tors.,fre. 08.00-09.00) 

53 43 32 01 lokal 2114 eller søger 5809 
(man.-tors. 08.30-09.00 

56 63 15 00 lokal 3925 
(lirs. +tors. 13.00-13.30) 

55 72 14 01 lokal 4208 
(,an.-tors. 09.00-09.30) 

)40 95 69 21 
(08.00-09.00) 

65 41 15 27 
(lirs.+ tors. 11.30-12.00) 

64 41 21 21 lokål 1665 

63 61 15 31 

63 20 20 92 
(man.: 13.30-14.30 & tors : 08.30-09.30) 

65 31 31 31 lokal 1230 
(hverdage 09.00-12.00) 

75 53 32 22 lokal 3105 

74 27 35 35 
(lirs. + tors. 11.00 - 11.30) 

74430311 

79 18 20 00 lokal 4113 

c_ (man.,tirs.,tors. 08.0q:!)9.D,2_!
.- \ _ 

7� 92 45 88 lokal 2729 ...., 
� 

1' / 
( \DO - 11.30) 

j 
75 72 72 33 lokal 4545 ��
(O?OO - 10-2,0)_ 

7ef 2 20 00 J 
(t1rs.: 1.1),00-12.00J. ( 

-� 

99 27 2� 83 
(lirs.: 13.30-14.30 q_g fre. 08.00-09.00) 

99 12 53 13 eller 99 12 53 10 lokal 5313 �
\ 

97 52 76 22 - klartone tryk 2141 
�(man.-fre. 08.00 - 12.00) �

89 49 75 25 
�)T 

(ma�.-tors. O!LQ.O..:,Q9.00) 

87 22 21 00 lokal 2431 
�

79 27 44 44 lokal 2221 
eller 79 27 44 45, 2221 

89 27 21 10 

89 10 25 76 
(dgl. 08.00-09.00) 

99 32 25 28 
(dgl. 08.00-09.00) 

98 92 72 44 lokal 2071 

31 

Konsultation 

Efter aftale 

Efter aftale 

Man.,tors. og fre.: kl. 08.00-15.00; 

Man.-tors.: 08.30-16.00 

Efter aftale 

Man. - tors. : 09.00 - 15.00 

Tirs - tors.: 12.00-16.00 

Tirs. + tors.: 08.00-15.00 

Torsdage efter aftale 

Man.-fre.: 09.00-14.00 

Fre.: 08.30-14.30 

Tirs.: 12.00-14.00 

Man. og tors.: 12.00-15.00 

Tirs. + tors.: 11.00 - 15.00 
efter aftale 

Tirs.-tors.: 08.30-14.30 

Man., lirs. og tors.: 
09.00 - 15.00, efter aftale 

Tirsdag i lige uger kl. 11.00-14.00 

6ns. og fre.: 08.00-15.00 

'Etter aftale 

Tirs.: 15.00-18.00; 
Fre.: 09.00-12.00 

Tirs. og ons. 
efter aftale 

Efter aftale 

Man. - tors.:08.00-15.00 
efter aftale 

Tirsdage og onsdage: 08.00-15.00 
efter aftale 

Man.-fre.: 08.00-15.30 
efter aftale 

Ons: 10.00-13.00. 
samt efter aftale 

Man.-fre.: 09.00-14.00 

Efter aftale 

Man.-fre.: 08.00-15.00 
efter aftale 
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LOKALFORENINGER / GRUPPER 

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

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

Bornholms amt 
Inge Skovgaard Petersen 
Pæretræsdalen 2 l 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 65 30 

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

Fyns amt 
Lars E. Nielsen 
Thuresensgade 31 

5000 Odense C 
Mobiltlf.: 21 60 73 72 

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

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

Ribe amt 
Anders Lund 
Holmevej 6 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 75 45 13 22 

Ringkøbing amt 
Astrid Jakobsen 
Ole Rømersvej 11, I .. th. 
7400 Herning 
Tlf.: 24 60 96 38 (bedst 14-21) 

Roskilde amt 
Erik Kristjansen *) 
Jasminvej 1 
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 

De anførte træffetider er kun vejledende 

Vestsjællands amt 
Torben Hansen *) 
Højbogårdsvej 43 
4100 Ringsted 
Tlf.: 57 61 56 23 

Århus amt 
Henning Granslev *) 
Bavnegårdsvej 110, Kolt 
836 l 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 

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

Vest: Dorthe Nielsen 
Gåskærgade 29, 2.th. 
6 l 00 Haderslev 
Tlf.: 74 53 64 60 

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 

J-pouch
Christina Berggren Andersen

Vindegade 79, 4.tv.

5000 Odense C

Tlf.: 21 81 10 26 

Urostoml 

Jytte Wittchen 

Kragesøvej 6 

4970Rødby 

Tlf.: 54 60 37 26 


