


Livet er trods alt ikke så dårligt 

LEDER 

Af Henning Granslev, 

landsformand 

Det er stadig sommerferie for mange danskere, da jeg sætter 
mig til computeren for at finde på stof til lederen i vores med
lemsblad. Hvad vil vores medlemmer læse om? Næppe om 
sygdom og tunge og tørre paragraffer i social - og serviceloven. 

Jeg vil skrive om at prøve at være tilfreds med hverdagen og 
måske blot være lykkelig over, at livet trods alt ikke er så dårligt, 
selv om man til tider kan læse om dette i aviser og kulørte 
ugeblade. 

For nogle af vores ligestillede mennesker rundt i enkelte af de 
tidligere østbloklande vil lykke være, at have ret og mulighed for 
at få de stomihjælpemidler, som er nødvendige for at kunne leve 
en nogenlunde normal tilværelse. I Hviderusland har den enkelte 
stomioperede ret til en pose og en plade pr. uge. Her må lykken 
være, at posen kan holde en uge. I Ukraine er der overhovedet 
ikke ret til noget som helst. Stomiposerne m.m skal man selv 
betale. Det kan være meget svært, når en gennemsnitspension er 
20 $pr. måned og poserne koster ca. 300 $ til en måneds brug. 
Disse ulykkelige personer ville sikkert syntes, at lykken vil være 
blot at kunne få en pose pr. uge. Her er hjælpemidlerne, for langt 
de fleste stomiopererede, lidt cellstof i en kapsel, noget plastik 
med et bælte strammet over, så "det" måske ikke lige kommer ud 
på maven med det samme. 

Retten til gratis sygehushjælp og frit få de hjælpemidler vi 
skal bruge, betragter vi her i de vestlige lande som en helt naturlig 
ret. Vi har jo betalt skat, og så må staten sørge for resten. Så det 
er måske ikke ligefrem lykke for os at få stomiposerne kvit og 
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frit. Men så kan lykken jo være, at vi bor i et land, der tilhører 
den bedre og rige del af verden. 

Når der nogle gange kan være problemer med stomien, så vil 
jeg, selv om det umiddelbart kan være svært, opfordre til at prøve 
at tænke over, at det er muligt at blive hjulpet med langt de fleste 
problemer vedrørende stomien. Der kan modtages professionel 
råd og hjælp ved henvendelse til de mange stomiambulatorier, 
der er fordelt over hele landet. Efter en tid , når problemet er løst, 
vil livskvaliteten forhåbentligt igen vende tilbage. 

Det er selvfølgelig ikke en solstrålehistorie at få oplyst af lægen, 
at man skal have stomi/reservoir, og herefter prøve at leve et 
normalt liv. Men, med lidt optimisme og mod på at se fremad, er 
det heldigvis ikke umuligt at nå dette mål for langt de fleste, der 
skal leve med stomi/reservoir. Måske vil det være lidt overskyet 
en gang imellem. Men sådan er livet og dagligdagen for os alle. 

Prøv at huske på det, når humøret næste gang er dårligt. COPA, s 
rådgivere vil gerne være med til at hjælpe dig til komme videre i 
livet og igen se lyst på tilværelsen. Hvis du har lyst, så brug 
muligheden for at tale med en ligestillet. Du skal blot kontakte 
Britta Mogensen på vores kontor: tlf. 5767 3525, så er vi næsten 
på vej til dig. 

Selv om mange synes, at der har været lige lovligt varmt i 
nogle af feriedagene, så bør vi alle nyde resten af sensommeren 
og solens sidste sommervarme. 
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Århus: 
Åbent anden onsdag i hver måned 
mellem kl. 16.00 - 19.00 
(Dog ikke juli). 
Sted: 

Langenæs Alle 21, 8000 Århus. 
Tlf.: 8614 0233. 
Aftale om tid til en samtale kan 
ske i åbningstiden. 

Liste over stomiambulatorier, se side 30-31. 
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Gode COPA-dage på Bornholm 

COPA SOMMERFERIE 2002 

Af Henning Granslev, landsformand 

Solskinsøen Bornholm var i år valgt til COPA, s 
sommerferiearrangement fra mandag den 17. 
juni til lørdag den 22. juni. Øen levede til fulde 
op til forventningerne om en god dansk sommer 
med masser af sol. 

Langt de fleste deltagere ankom mandag 
fonniddag til Hotel Hoffmann, der ligger nær 
ved havnen i Rønne. Lokalformand for Fre
deriksborg amt, Gisela Schjøtt, bød på vegne af 
COPA velkommen, og håbede, at deltagerne 
ville få en god og oplevelsesrig uge. 

Øster/ars. 

Rønne. 
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Om eftermiddagen var 
der byvandring i Rønne 
med Søren Sillehoved. 

Ved Hammershus.

Efter et par timers travetur trængte kroppen til 
at få påfyldt lidt kalorier fordelt med aftensmad 
og åndelig føde i form af fortællinger om born
holmernes virkelige liv i dag og i gamle dage. 

Jeg kom netop, som disse fortællinger var godt 
i gang. Det var nu ikke alle de bornholmske ord, 
jeg forstod. Men heldigvis kunne Christian 
Stentofts kone, Ellen, oversætte til alm. dansk. 

Hotel Hoffmann er beliggende meget tæt ved 
K vickly, der er ca. 100 m. Her kan der købes nød
forsyninger til rimelige ptiser. Så efter aftens
maden var det tid til socialt samvær på værelserne. 

Dueodde. 
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Tirsdag 
Efter morgenbuffet mødtes vi 
alle til dagens udflugt med 
Kunsthåndværkerbusssen. Det 
var meget varmt, og da bussen 
blev helt fyldt, var det rart, at 
der ville blive mange pauser 
med tid til lidt luft under vin
gerne. Første stop var hos Bal
tic Sea Glass. Hvis jeg vandt i 
lotto, var der et par glaskunst
værker, som jeg gerne ville kø
be. Næste stop var ved Thor
bjørn Jacobsen i en gammel 
atmosfærefyldt bindingsværks
gård. Her var der malerier, 
keramikkrukker og glaskunst i 
mange forskellige former og 
størrelser. 

Tredje besøg var hos Merete 
Høst i Svaneke. I butikken kan 
der købes rakubrændte ler
krukker. Varmen og kunstind
trykkene havde gjort os alle 
trætte, sultne og tørstige. Så 
det passede fint med et besøg 
på Restaurant Pakhuset i Sva
neke. Selv om det tog lang tid 
at blive selvbetjent, blev alle 
mætte. Der var rigelig af mad, 
både for fiskeelskere og vi and
re. Et ekstra plus var ta' selv 
soft ice. 

Bussen kørte herefter til 
Årsdale Mølle. Her er den ene
ste gamle mølle på Bornholm, 
som stadig drives ved vindens 
hjælp. Ved siden af den meget 
smukke og velholdte mølle 
ligger Årsdale Mølle Stensli
beri. Her kan turisterne og sva
ge sjæle købe små polerede gra
nitstykker, der er lavet til bord-

Kunstmuseet. 

Kunstbussen. 
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lamper, øreringe, halssmykker 
eller fyrfadsstager m.m. 

Vi skulle have mere kunst i 
hovedet. Ved Dueodde har æg
.teparret Lise og Dirch Jans om 
sommeren et keramikerværk
sted, hvor der produceres me
get flotte og interessante brugs
ting. Især kaffestel, thekrus og 
tekander er deres speciale. Det 
er de utroligste tekander, der 
kan købes i denne butik. Alle 
kanderne kan bruges, set v om 
der kan være puttet små kunst
værker ind i kanden. Kunst
værket kan være små dukke
møbler, dyr, eller personer alt 
håndlavet af ler. Om vinteren 
rejser Lise og Dirch hjem til 
deres værksted i Macclesfield 
i det sydlige Australien. Men 
når de atter rejser til deres 
nordiske hjem, tager de ler i en 
container med som bagage. 

Bussen kørte videre til næ
ste stop, nu var vi rejst tilbage 
i tiden. På Værfeldtsgård i Aa
ker arbejder Lotte og Jacob 
Nielsen med gammel nordisk 
husflid, bl. a smykker i sølv, 
bronze og tin, økser, knivklin
ger, æsker og kurve m.m. I en 
gammel lade var der mulighed 
for at købe en kop kaffe eller 
blot finde skygge og få kroppen 
kølet lidt ned. 

Sidste kunststop var i Rønne 
ved glasmager Anette Fasmer. 
der laver brugskunst af hånd-

aiset glas, som smeltes sam
men og derefter formes. Der 
var mange flotte glasfade og 
skåle, som endda var til at be
tale for almindelige personer. 

Kunstmuseet. 
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Mange valgte at gå fra sidste 
kunststop til hotellet. Så var det 
også muligt at stoppe op ved 
udendørscafeerne på torvet for 
at få en kølig øl. Der var nu 
også et par frække gæster på 
besøg ved bordene - store hav
måger, som ikke var synderlig 
bange for at snuppe et stykke 
frisk pizza fra en gæst lige ved 
siden af vores bord. Velbekom
me. 

Under aftensmaden blev kunst
turen diskuteret. Det ville have 
være bedre med få besøg end 
så mange fordelt over halv
delen af øen. Så havde der 
været mere tid til at se og nyde 
kunstværkerne. MEN, måske 
var der så sket for store indkøb, 
og hævekortet havde været for 
lille for nogle af deltagerne. 

Det er altid svært at gøre alle 
tilfredse. Turen var arrangeret 
af BAT, Bornholms Amts Tra
fikselskab. De ønskede at vise 
så meget forskellig kunst som 
muligt. BAT var endda så flin
ke at køre turen for COPA ugen 
før, den var programsat som et 
tirsdagstilbud for turister. 

Efter maden var det muligt 
at køle legemet lidt ned med 
vand eller noget stærkere. 

Onsdag 
Formiddagen var til egen dis

position. Om eftermiddagen 
var der arrangeret bustur til 
Nordbornholm. Første pause 
var ved Rytterknægten, Dan
marks tredjehøjeste punkt 162 

Baltic See. 

m. Her står granittårnet 'Kon
gemindet" opført i 1856. Fra
toppen, af en mindre pæn jern
konstruktion placeret på tårnet,
er der udsigt til næsten hele
øen.

Bornholms ældste og Dan
marks største rundkirke, Øster
tars Rundkirke, var stedet til 
vores næste turistindslag. Her
fra kørte vi til Bornholms 
Kunstmuseum ved Rø. Det var 
meningen, at besøget skulle 
starte med kaffepause, men det 
var som om, at cafepersonalet 
ikke lige var klar over dette. De 
der havde lyst kunne gå en tur 
ned til Helligdomsklipperne, 
eller man kunne gå rundt og se 
kunstværkerne i museet. 

Gennem hele museet gade 
risler den gamle Helligdoms
kilde. Den var i middelalderen 
kendt for sin helbredende kraft. 
Museet er bygget ind i ter
rænets fald ned til kysten, så 
udstillingssalene er fordelt over 
mange højdeniveauer. Denne 
indretning giver bygningen et 
spændende og flot helheds
indtryk. Museets udstilling 
rummer en blanding af ældre 
og nye malerier og meget for
skelligt kunsthåndværk. Rundt 
i terrænet er der ligeledes en 
samling af mange kunststil
arter. 

Nu skulle vi videre til et 
tykke Danmarkshistorie, 

Hammerhus Borgruin, der er 
Nordeuropas største, bygget på 
toppen af en 74 m høj klippe
knude. 

Åkirkeby kirke. 



Byggeriet af Hammershus slot 
og borgsystem blev startet 
omkring 1255. Et sagn siger, at 
det var "de underjordiske" der 
byggede borgen. Grunden 
skulle være, at byggeriet først 
var påbegyndt på en høj, hvor 
de underjordiske holdt til. Her 
blev det, der var byget om 
dagen, revet ned om natten. 
Derfor måtte man vælge en 
anden placering, og det var "de 
underjordiske" så tilfredse 
med, at de murede videre om 
natten. Hele borgkomplekset 
har bestået af magasiner, fæng
sel, beboelsesbygninger, stal
de, en kirke, bageri og eget 
bryghus m.m. Det var normalt, 
at en voksen mand drak 6 liter 
øl om dagen. Som undskyld
ning kan være den meget salte 
mad, og at vandkvaliteten ikke 
var god. Ved hjemkørslen fra 
Hammershus fortalte vores 
guide, Jørgen, historier om "de 
underjordiske", som gik rundt 
i skovene omkring Hammers
hus. Vi så dem nu ikke. 

Efter hjemkomst til hotellet 
var der tid til indkøb i K vickl y, 
inden aftensmaden blev serve
ret. Sent om aftenen nåede det 
"danske uvejr" til Bornholm. 
Vi havde jo hørt og læst om, 
hvor dårlig vejret var derhjem
me. 

Torsdag 
Om morgenen skinnede solen 
igen over øen. Men vejrudsig
ten lovede ikke for godt til 

Hos Thorbjørn Jacobsen. 

eftermiddagens udflugt. Derfor 
havde vores chauffør og guide 
valgt at køre udflugten "bag
vendt". De syntes, vi hurtigst 
muligt skulle køre til Dueodde 
Strand og lige prøve at soppe i 
Østersøen. Vejret holdt, men 
skyerne så noget truende ud, 
medens vi gik tur til stranden. 
Efter traveturen var der afsat 
tid til at gå de 196 trin op i top
pen af Nordeuropas højeste 
fyrtårn, Dueodde ny fyr. Turen 
op i tårnet var anstrengelser 
værd. De første regndråber 
faldt, medens vi drak eftermid
dagskaffe på Cafe Dueodde. 
Det var dog falsk alarm. Der 
var ikke dråber nok til at for
tynde kaffen. 

Vi  kørte videre til Born
holms Sommerfuglepark i 
Nexø. Her kan opleves over 
1000 store farvestrålende som
merfugle og et væld af tropiske 
planter. Papegøjer og andre 
tropiske fugle flyver frit rundt 
i det store væksthus. Hele par
ken drives økologisk uden brug 
af kemikalier. 

Turens næste seværdighed 
var et besøg i Åkirkeby Kirke, 
der i middelalderen var Born
holms "domkirke". Kirken er 
opført af grønsandsten og har 
en døbefont med runeindskrift 
og en meget farverig prædike
stol. 

Den sidste seværdighed var 
et særligt sted, hvor det er mu
ligt at bevæge sig ca. 1 milliard 
år på blot et skridt. Det er ved 
Klintebakken. hvor der er en 

brudzone mellem det fenno
skandina viske grundfjeld -
granit der er størknet for ca. 
1500 mio. år siden og det kun 
550 mio. år gamle sandstenlag 
- tænk at bevæge sig mellem
så mange år uden at blive træt.
Udflugten sluttede dog efter
"kun" 5 timer. Vores chauffør
Flemming og guiden Jørgen fik
stor tak og ros for et par gode
dage.

Vanen tro var der tid til lidt 
vand i hovedet, inden aftens
maden blev serveret. 

Fredag 
Hele dagen var til rådighed for 
egen regning og risiko. Mulig
hederne var mange, en bytur i 
Rønne, en tur til Christiansø, 
måske på familievisit eller blot 
slappe lidt af. Jeg tog imod 
tilbuddet om at besøge vores 
tidligere landsformand Chri
stian og Ellen. Her var servicen 
perfekt. Hvad mere kan man 
forlange, end at blive hentet 
ved hotellet, få serveret en god 
frokost, kørt en lille tur ud i 
det blå og til sidst blive bragt 
tilbage til hotellet. Tusind tak 
til Christian og Ellen. 

Om aftenen blev der ser
veret festmiddag bestående af: 
!akseforret - oksesteg - og ap
pelsinis. Under middagen tak
kede formanden Christian for
at have arrangeret en god og
indholdsrig COPA sommerfe
rie. Deltagerne gav ligeledes
udtryk for gode og solskinsrige
dage på Bornholm.

På toppen af Dueodde. 
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Festaften. 

Efter den gode mad var der 
dans til levende musik. Efter 
kraftudfoldelserne på dansegu-
1 vet var det godt at få fyldt ma
ven med lidt natmad - lækre 
tærter og salat. 

Lørdag 
Nu var det ferien slut. Efter 
morgenbuffet gik de fleste del
tagere ned til havnen for at 
rejse hjem med hurtigfærgen 
kl. 10.45. I Ystad tog nogle 
med Københavnerbussen, an
dre kørte videre i egen bil og 
nogle rejste med toget til Kø
benhavn. 

Tak til jer alle for jeres gode 
humør og den gode atmosfære 
på tværs af bordene og lands
delene. Deltagerne var fordelt 
pænt med indfødte fra hele 
landet. Nu venter I sikkert 
spændte på, hvad COPA til
byder næste år. Vent blot lidt 
endnu. Jeg skal prøve at finde 
et rart sted. 

Tak til Coloplast og Dan
sac/Hollister for økonomisk 
støtte til udflugterne og til 
Kræftens Bekæmpelse for til
skud til hotelopholdet. 

Hilsen og på gensyn næste år. 
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COPA på besøg i Litauen Læge Zilvinas Saladzinskas, 
Litauen. 

COPA - repræsenteret \'ed 

Henning Granslev - har ,•æret i 

Litauen for at fortælle om 

samarbejdet 111elle111 patienter og 

sundhedsvæsenet i Danmark. KONGRES i KLAIPEDA maj 2002 (DEL 2) 

Af Henning Granslev 

Første del kan læses i Copa-blad 4/2002 side 6-8. 

Kongressen for mave/tarm

lægerne var slut, da jeg sam

men med min private turist

guide, lægestuderende Linas 

Venclauskas, nåede tilbage til 

hotel "Pajuris" efter en tur 

rundt i Klaipeda. Det var fre

dag middag, og selv læger øn

sker også at have tid til at holde 

weekend og fri fra den travle 

hverdag på hospitalerne. Nogle 

ville køre til feriestedet Kursiu 

Nerija, en I 00 km. lang land

tange, der begynder tæt ved 

Klaipeda og skiller lagunen 

Henning Granslev ved Korshø)en. 
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Kursiu Marios fra Det Baltiske 

hav. 

Zilvinas og et par kolleger, 

cheflæge Dainus Pavalk.is og 

kirurg Algimantas Tamelis fra 

Kaunas Universites Hospital

hans ville vise deres gæst (den 

udsendte rapporter) et meget 

smukt og populært feriested for 

både litauere og udenlandske 

turister. 

Det er ikke muligt at komme 

til lagunen fra Litauen med bil, 

uden først at sejle ca. IO min. 
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fra havnen i Klaipeda. Selve 

landtangen er delt med ca. 50 

km. til Litauen og 50 km. til 

Rusland. Inden vi nåede til Ni

da skulle vi passerer toldstedet 

og betale afgift for at køre i 

naturparken Neringa. For ikke 

at spolere naturparken er der 

indført begrænsninger for an

tallet af besøgende turister. 

Naturparken blev i 2000 opført 

på listen i UNESCO World He

ritage. 

Efter en 1/2 times kørsel 

kom vi til Poilsio Namai Medi

kas, et feriehus med plads til 

ca. 100 gæster fordelt i værel

ser og lejligheder. Huset ejes 

afUniversitetshospitalet i Kau

nas. Hurtigt fik vi bagagen på 

plads og lidt vand i hovedet, så 

vi var klar til at gå de ca. 2 km. 

til Nida. 

Da det var blevet eftermid

dag var der tid for cafebesøg 

inden vi skulle gå tur i de hvide 

klitter op til udsigts tedet 

Saule laikrodis-kalendorius -

på dansk ··soluret'·. Herfra er 

er en flot ud igt over den lange 

sandtange. til Rusland (der er 

kun 2 km.) og med havet i lagu

nen Kurisu Marios og Det 

Baltiske hav. Stedet levede op 

til navnet, solen strålede fra en 

skyfri himmel. Men det var 

ikke muligt at kontrollere, om 

uret passede, da søjlen er bræk

ket i en voldsom orkan. 

Vi blev dog enige om, at ti

den nærmede sig for aftens

mad. V ærterne fandt en restau

rant med udsigt til havet. Her 

"stødte" vi sammen med andre 

deltagere fra lægekongressen. 

Mætte tog vi afsked med vores 

venner, og gik tilbage til ferie

huset. Inden skulle der lige 

købes lidt proviant. Jeg mente, 

at det var bananer, chips, brød 

og chokolade. Men Zilvinas og 

co. syntes det skulle være øl, 

noget stærkere og røget fisk!!!! 

Ok, jeg var jo gæst, og kunne 

have mine meninger for mig 

selv. 

Da vi kom tilbage til huset, 

var planen, at vil skulle hente 

håndklæder og badebukser og 

gå til havet for at se solned

gangen over Det baltiske Hav. 

Frisk luft skader jo ikke, og 

vejret var, som de fleste ønsker 

sig til en aftenstur langs stran

den. 

Pludselig smider mine "ven

ner" kludene, og spørger, om 

jeg ikke vil med ud at bade. Jeg 

troede da kun, vi skulle soppe, 

det var den 10. maj, vi var ikke 

i et badeland men ved havet 

med en vandtemperatur på 1 1 

- 12 grader. De indfødte sprang

i vandet, nå ja, så kunne jeg vel

også. MEN, det var koldt, min

badetur tog vel max. 30 se

kunder.

På stranden satte vi os i san

det og fik varmen fra lidt væ

ske, medens vi diskutere alt 

mellem himmel og jord. Hjem

me sluttede dagen med at spise 

de røgede og kolde fisk inden 

vi sagde godnat. 

Lørdag morgen gik vi sam

men på cafe for at spise mor

genmad. I dagens avis stod en 

artikel om Farumsagen, så der 

blev en del spørgsmål og di

skussion om landenes politik, 

demokrati og moral.. 

Pavalkis og AJgimantas sag

de farvel, de skulle mødes med 

deres hustruer i feriebyen Pa

langa for der sammen at holde 

weekend. 



Zilvinas og jeg gik lidt rundt i 

Nida, inden vi skulle på Ne

ringa sightseeing. Vi besøgte et 

fuglereservat, en stor park i 

Juodkrante med utallige træ

figurer. Hvert år kommer der 

kunstnere hertil for at lave nye 

træskulpturer. Der er bl.a. slot

te, dyr, fiskerbåde, trolde og 

mennesker. 

Langs kysten til Baltiske 

Hav er der fundet meget rav. I 

et museum i Nida er der ud

stillet mange flotte ravkunst

værker. På kirkegårdene kan 

der ses mange kors til minde 

om fiskerne, der aldrig vendte 

hjem. 

Sahara skulle efter min me

ning ligge i Afrika. Men på 

Neringa er der et stykke natur, 

som også kaldes Sahara. Hvor 

var det varmt at gå gennem 

sandklitter i bagende sol uden 

mulighed for at finde skygge et 

eneste sted. Her kunne man 

sætte fantasien i gang med at 

lege den kravlende turist le

dende efter et vandhul eller 

isbod, som så blot ville være 

et fatamorgana. 

Efter besøg til en del sevær

digheder sagde Zilvinas, at han 

ville invitere sin kone og datter 

på weekendophold i Nida for 

at vise dem denne del af 

Litauen. Dagen sluttede med 

besøg på restaurant med en god 

middag indtaget til havudsigt. 

Søndag morgen forlod vi 

tidlig Nida for at køre tilbage 

til fastlandet bag lagunen. 

Næste stop var nord for Klai

peda i den populære ferieby 

Palanga med en IO km. lang 

sandstrand. Stranden ligner 

meget de danske vesterhavs

strande med høje klitter og ofte 

store bredder. Vand tiltrækker 

altid mennesker og Palanga har 

allerede fra midten af 1800 

tallet været et eftertragtet ferie

mål. Utallige russere har siden 

den sovjetiske magtovertagelse 

tilbragt deres ferier i Palanga. 

Efter cafeophold kørte vi 

gennem det litauiske landskab 

til Kriziu Kalnas, Korshøjen, 

nord for byen Siauliai. På den

ne høj findes en imponerende 

samling af alle mulige slags 

kors, lige fra små i tændstik

størrelse til meterhøje kors. 

Nogle meget enkle, andre rene 

kunstværker. Der berettes om, 

at selv amerikanske turister 

måber og mister mælet, når de 

ser denne samling kors. 

Skikken med at plante kors 

på denne høj formodes at stam

me helt tilbage fra 1300 tallet, 

hvor den kristne tro intro

duceredes af korsridderne. Ind

til da lå der på højen en fæst

ning, som havde til opgave at 

holde disse riddere tilbage. 

Højen blev gennem tiderne 

et symbol på modstanden mod 

undertrykkere. Utallige forsøg 

fra myndighederne i okku

pationsperioden på at ødelæg

ge korsene og højen lykkedes 

aldrig. Der kan berettes mange 

historier, om hvor dårligt det 

gik de personer, som ønskede 

at ødelægge Korshøjen. De 

fleste døde under arbejdet eller 

deres huse brændte kort tid 

efter. 

Korshøjen skal opleves og 

ses med egne øjne. Fra tilkør

selsvejen syner højen og kor

sene ikke af meget. Men når 

man går rundt blandt tusinde og 

atter tusinde af kors, tænker 

man uvilkårligt, det sted her er 

helt speciel og omgærdet af 

fortryllelse og mystik. 

Nu var der ikke tid til flere 

turistindtryk. Tiden nærmede 

sig for afrejse fra Kaunas In

ternational Airport, hvor jeg 

tog afsked med Zilvinas og 

takkede for det sociale samvær 

med hans kolleger og den 

meget gæstfrie behandling un

der besøget. 

I afgangshallen, der er en 

gammel flyhangar, var der en 

overraskelse i form af op

træden med et par meget smuk

ke sange sunget af et stort norsk 

sangkor. Koret syntes åbenbart, 

at de ville sige farvel og tak til 

Litauen på denne måde. Det 

var en perfekt afslutning. 

(fortsætter næste side) 

Korshø)en. 

Paulprædikestolen ved Korshø)en. 
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Fra venstre: Dainius Pavalkis, cheflæge; Henning Granslev, 

landsformand; Algimantas Tamelis, dekan; 

Zilvinas Zaladzinkas, professor. 
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Vejviser til Træparken i Juodkrante. 

Mindesmærke fra 2. verdenskrig i Palanga. 
(' 
-. 
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Lidt om Litauen 
Som førstegangbesøgende i 
Litauen vil jeg gerne fortælle 

om mit indtryk fra besøget. Her 

i vesten har vi alle haft mulig
hed for under ansvar at gøre, 
sige, opføre sig som vi selv vil. 
Dog er der selvfølgelig landets 
love, som skal overholdes. 
Men, ikke at kunne spille eller 
høre den musik som man øn
skede og holdt af har været helt 
utænkeligt for os. Litauerne har 

kun været "frie" i ca. 10 år. 
Derfor opfører de sig måske 

lidt for frie. Jeg tænker her på 
følgende indtryk. På alle cafe

er, restauranter og barer spilles 
der meget vestligt præget mu
sik. Det er helt fint for mit 
vedkommende, blot det ikke 
spilles så højt, at man næsten 
ikke kan føre en samtale. 

Samme steder ryges der helt 

uhæmmet, der forefindes ikke 

Monument i Kaunas Idrætspark. 

borde eller en afdeling for ikke 

rygere. 

Mobiltelefonerne kimer 

konstant. Ingen tænker på at 

slukke denne møgirriterende 

tingest, når de er på besøg om

talte steder. Selv under læge

konferencen og foredragene 

ringede telefonerne, og blev 

besvaret, uden at opkaldte per

son forlod lokalet. Det virker 

ikke særligt smart og betænke

ligt for os andre i "Det gamle 

vesten" . Grunden hertil er sik

kert, at de fleste litauere tæn

ker, at nu er vi frie og ingen skal 

bestemme, hvad vi må og hvad, 

der er pæn opførsel. Det for

andrer sig sikkert, når de selv 

synes, det vil være rart at sidde 

på restaurant uden at skulle 

blive døv af høj musik og få røg 

i maden eller blive irriteret på 

de f ...... mobiltelefoner. 

I 
:-



Zilvinas fortalte og oplyste me

get om Litauen før og nu. Der 

er sikkert ikke ret mange, der 

var klar over, at der før russerne 

kom til Litauen, var der en me

get stor produktion af økolo

giske landbrugsvarer. Det blev 

ødelagt, russerne ønskede, at 

produktionen skulle være så 

stor som mulig uden at skelne 

til kvalitet. Der skulle jo sendes 

enorme mængder af fødevarer 

til deres sultne landsmænd. I 

dag produceres der igen mange 

økologiske afgrøder. Gift

fabrik.kerne er erstattet af fa

brikker der producere "miljø

venlige" tilsætningsstoffer til 

landbruget. 

I de små landsbyer blev ind

byggerne og bønderne forvist 

til andre egne for at arbejde i 

de nyoprettede kooperative 

landbrug. Da det var langt fra 

deres oprindelige hjem, blev 

der ikke tid at dyrke deres egen 

jord, som så blot senere kunne 

inddrages af staten. Nægtede 

de at adlyde eller måske tænke 

Nida. 

anderledes, blev de sendt til 

Sibirien. Næsten alle indbyg

gere i Litauen kan berette om 

familiemedlemmer, som er for

svundet til denne egn. 

Sang og store forsamlinger 

blev forbudt. Men litauerne 

Nida. 

benyttede enhver lejlighed til 

at mødes i parker og på fest

pladser til at synge alsang, når 

der blev fejret nationale dage 

m.m. Alsangen var med til at

skabe sammenhold og vilje til

at holde modet oppe.

Da muren mod øst brast, og 

litauerne blev frie, skete det of

te, at russerne lukkede af for 

olie, gas og elektricitet, som 

kom fra det gamle Rusland. 

Her holdt befolkningen også 

(fortsætter næste side) 

s I DET JYDSKE STOMICENTER 

· med detailforretninger i Randen og Aalborg · fører vi alle de store
mærker i hjælpemidler til bandagering af colostomi, ileostomi, uro
stomi og incontinens.
Sygeplejeartikler og bandager er det eneste, vi beskæftiger os med,
si vi er altid velinformerede om det sidste nye, samtidig med at vi er
fortrolige med de anerkendte produkter.
Vi klarer papirgangen for Dem, hvis De ønsker det, ligesom vi ogsi
sørger for automatisk levering pr. post.
• Og ikke mindst kan vi garantere en engageret og venlig service, hvor
vi altid sætter kunden i CENTRUM
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Mærsk-Andersen aps 
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8900 RANDERS. TORVEGADE 1. TLF. 86426262 
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modet oppe, forsyningerne 

måtte jo komme igen. Rusland 

skulle jo af med deres pro

duktion af div. energi. 

De fleste litauere ønsker, at 

de store triste og grå beboelses

komplekser rundt på de gamle 

russiske kaserner skal rives ned 

og derefter bygge nogle nye og 

lidt mere menneskevenlige 

lejligheder. Kasernelejligheder 

bør kun være midlertidige 

boliger, da de ikke er isoleret, 

er meget små og fyldt med 

byggesjusk. 

Litauerne fejrer deres befri

elsesdag fra Den 2. Verdens

krig ved at, børn, forældre, 

unge og gamle går til byens 

Krigsmonument for der at læg

ge en blomst. De gamle solda

ter kommer med alle medal

jerne hængende på brystet for 

at vise deres faldne kammera

ter ære og måske stolthed over

for de nulevende indbyggere. 

Da landet blev frit i 1991 og 

årtiers sovjetisk magt var slut, 

begyndte udenlandske repræ

sentationer at strømme til 

landet. Danmark åbnede sin 

ambassade den 7. oktober i 

Vilnius. 

Litauen er kommet langt ad 

demokratiets vej. Landet står 

og venter på at blive optaget i 

E . De storruopererede får kvit 

og frit dere stontihjælpemid

ler. Stomiforeningen COPA 

kan glæde sig o er, at Zilvinas 

og hans kolleger har gjort et 

stort stykke arbejde for at vore 

ligestillede venner i Litauen. I 

Legoland Billund 
INDBYDELSE 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til 
HANt>ICAPt>AGE i LEGOLAND PARKEN

fredag den 20. september 
og lørdag den 21. september 

Det glæder os at kunne tilbyde alle 
handicappede og deres medhjælpere gratis/ 

fri adgang til aktiviteterne (dog med 
undtagelse af Trafikskolen) i LEGOLAND 

PARKEN på ovennævnte dage. 

dag har storruopererede gode 

muligheder for at få livsglæde 

og livskvalitet igen efter et 

langvarigt og alvorligt syg

domsforløb. LSA, den litauiske 

storruforening, har dog stadig 

brug for lidt økonomisk støtte 

for at kunne deltage i fore

ningskonferencer og møder for 

stomiopererede. • 

Tilbuddet om gratis entre gælder for max. 1 medhjælper pr. handicappet (kørestolsbrugere eller andre 
handicappede, hvor en medhjælper er påkrævet). 

Medbring kvittering for betalt COPA-kontingent 2002. 
Lørdag den 21. september vil der være underholdning på friluftsscenen med LEGOLAND GARDEN og Birthe Kjær. 

Yderligere oplysninger om arrangementet få hos Susanne Blom på telefon 7950 1702 (direkte nummer). 
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Om fredagen er parken åben fra kl. 10.00 til 18.00 (aktiviteterne lukker kl. 17.00) 
og om lørdagen fra 10.00 til 20.00 (aktiviteterne lukker kl. 18.00). 

Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

Med venlig hilsen 
LEGOLAND A/S 

'TITANIA 's PALACE' 

- et antikt miniature palads

med enestående håndlavede

detalje,:
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'LEG GENNEM TIDEN' 

- en facinerende udstilling af

gamle legesager og spil. 



STOMI/BROK 
SPECIALFREMSTILLEDE 

STØ'I.I.EBANDAGER OG UNDERTØJ 

Stomi/brok-bandage 
fremstillet efter mål 
sikrer brugeren: 

• Optimal pasform

• Korrekt placering af stomihul

• Holder en brok effektivt inde

• Giver god støtte

• Komfortabel i brug

• Praktisk med åbent skridt

• Ingen generende sømme

�odel 825 

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

Alle modeller fåes i sort, hvid eller hudfarve 

�\odel 1230

Let elastikbælte til 
sport og intimt brug. 

Elo 
GARMENTS 

- soft as silk, strong as steel

1J Elo GARMENTS ApS · Bredgade 16 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 13 30 · Fax 64 46 18 30 
E-mail: sales@eto-garments.com · Hjemmeside: www.eto-garments.com



LÆSERNE SKRIVER ØJJ 
Et et rutefly forbi. Da min familie 

faldskærmsudspring så, vi landede igen uden at have 

- man kan hvad man vil sprunget, sagde de til sig selv: 

På  min 70' års dag fik jeg af mi- Det ligner ikke Vivi at fortryde 

ne børn et gavekort til et fald- det, der må være noget andet i 

skærmsudspring, som min vejen. 

datter sagde, jeg havde ønsket Vi kom først på vingerne 

mig. Det havde jeg sagt flere igen 1/2 time efter - så jeg fik 

år før jeg fik stomi, men OK - en ekstra flyvetur. 

'hvis I synes, jeg skal springe - Igen oppe i 3 km 's højde 

så springer jeg', sagde jeg til åbnede fotografen sidedøren 

mine børn. og sprang ud, jeg med min 

Men det må vente til som- instruktør straks bagefter, dvs. 

mer, jeg havde fødselsdag i vi nærmest væltede ud fra den 

november. siddende stilling- ud i frit fald 

En dag i juni, hvor vejret var på 1500 meter med en fart af 

meget fint med sol og meget 
200 km/t. Jeg ligger vandret 

lidt blæst, skulle det så være. 
med hovedet nedad, og jeg 

Hele min familie mødte op, 
tænker bare på at holde fast i 

min søn med videokamera. Jeg 
selerne med krydsede arme, 

havde desuden bestilt en foto-
som jeg havde fået besked på. 

graf til at tage med op for at 
Det larmede utroligt meget, 

forevige springet. 
men pludselig foldede fald-

Det skulle selvfølgelig være 
skærmen sig ud, det blev helt 

et tandemspring, så instruk-
stille, og vi svævede langsomt 

tøren jeg skulle springe sam-
ned i 6 minutter, til først 

instruktøren og dernæst jeg 
men med, gav mig 1/2 times 

satte benene på jorden igen. 
undervisning i, hvordan jeg 

Det var en utrolig oplevelse at 
skulle forholde mig, når vi 

svæve over jorden i fuldkorn-
skulle springe og lande. Jeg fik men stilhed og med en utrolig 
en kedeldragt og en hjelm på, flot og muk udsigt over 
og så var det op i en lille Roskilde og Isefjord, med de 
flyvemaskine, hvor fotografen små sejlskibe på vandet og de 
sad ved siden af piloten, mens grønne marker og kønne huse 
jeg og instruktøren sad bagved på land. 
på gulvet med benene strakt ud Alt i alt en spændende op-
foran os. I den side, hvor vi levelse, som jeg godt kan 
skulle springe ud, var en skyde- anbefale. Jeg tog en udford-
dør, og jeg havde fået besked ring, også for at vise, at man 
på, at så snart fotografen skød kan hvad man vil, selvom man 
døren til side og sprang, skulle har stomi. 
jeg omgående følge efter. Vivi Frøkov 

Vi fløj op i 3 kilometers høj- Worsaaesvej 1 l, 1. 
de, og der fik piloten besked 1972 Frederiksberg C 
på at lande igen, da der skulle 
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Sejltur på kanalen Bornholm i solskin 

fra Næstved Et tak til COPA for den dejlige 

til Karrebæksminde sommerferie som i år var ar-

- strøtanker efter en rangeret på Bornholm. 

pragtfuld tur med det gode Vi oplevede hele øen fra 

skib 'Friheden' nord til syd og guiden som var 

Det var meget veloplagte CO- med på turen, vidste alt om den 

PA-medlemmer der samledes i smukke ø, til mindste detalje, 
Næstved kl. 13.00 for at få en samtidig havde han lune. Vi 

COPA-dag sammen. En dag traf en masse dejlige menne-
lidt ud over det sædvanlige. sker, og solen skinnede hver 

Vi fik en absolut herlig tur dag. 
med fin betjening og en meget Kan man forlange mere af 
hyggelig og morsom skipper en dejlig tur. 
der berettede om kanalen og Lissi Parby 

dens historie fra 1938 hvor den 8220 Brabrand 

blev gravet ud og undervejs 

fortalte hvad der var at se til 

højre og venstre. Derudover fik 

vi en prøve på hans musikalske 

kunnen, idet han også sang for 

os. 

At der også var et utal af 

svaner langs ruten gjorde ikke Bemærkninger til
turen ringere - ca. 7000 hvis "Leveregler" i COPA 3/
de ellers er hjemme alle sam-

4-2002
men. Vi fik også Gavnø at se 

fra søsiden og historien om 
"Den udvidede sætteskipper-

familien deroppe. 
eksamen" - hvilket herligt og 

Da vi nåede Karrebæksmin-
dækkende udtryk for den lange 

de gik vi i land og fik 20 mi-
og næsten doktoragtige af-

nutter til at få strakt benene, og 
handling i nr. 3/2002. 

enkelte benyttede lejligheden 
Jeg har i over 30 år haft et 

til at handle i fiskehuset der bød 
flot liv med en ileostomi på 

på 'alt godt fra havet'. 
grund af FAP. 

Desværre manglede vi solen, 
Jeg er enig med Mette Møl-

for det var overskyet hele turen, 
ler i, at nyopererede stomister 

først da vi gik i land i Næstved 
må få et chok ved læsning af 

kom den frem. 
denne svada. Vedkommende 

Mætte af havluft og natu-
har uden tvivl skrevet det i al-

rens rigdom var klokken blevet 
lerbedste mening men, men, 

15.30, og vi spredtes for alle 
men ..... 

vinde med en stor tak til ar- Kære formand Henning Gran-

rangørerne. Men skammeligt at slev! Jeg går absolut ikke ind 

ikke flere af vore medlemmer for censur, men det er et spørgs-

havde lyst til denne oplevelse mål, om man ikke i sjældne 
med os. tilfælde skal "glemme" et læ-

Rigmor Nielsen serbrev af denne karakter? 

Kildevej 8 Benny Jensen 

4520 Svinninge Odense SV 

EFTERLYSNING 
Har du foto til dine læserbreve må du meget gerne 
sende dem med. COPA-bladet returnerer til dig efter 
brug. M. v.h. redaktionen



lrrigation gere. Helt som Torben Hansen 

- jeg gør det bare skriver: vandet løber ind i løbet 

IKKE! af ca 15 minutter, og man sid-

I Copa-blad 4-2002 skriver der så en lille 1/2 times tid, 

vicelandsformand Torben Han- mens afføringen løber ud. Man 

sen en kommentar til et læser- lukker for skylleærmet og går 

rundt med det, indtil der ikke brev med titlen "Irrigation -jeg 
kommer mere ud. Totaltid ikke gør det bare". Tidligere har
under en time, ofte mere. Og andre gjort sig til talsmand for
det meste af tiden er det ikke det samme. Der er ikke nogen,

der har skrevet, at de ikke irri- den rene blomsterluft, der 

gerer. Lad mig være den første strømmer ens næse i møde. Der-

- jeg irrigerer ikke. til kommer, at tarmen måske 

ikke er blevet tømt godt nok. 
I 1989 fik jeg efter et årligt læ- Efter at have irrigeret 2-3 
gecheck konstateret cancer i gange om ugen i et halvt års tid 
endetarmen, og eneste mulig- droppede jeg det. Jeg syntes 
hed var amputation af ende- der gik for lang tid med at pusle 
tarmen og anlæggelse af en om stomien. 
kolostomi. Det var selvfølgelig Min erkendelse blev, at sto-
en stærk besked at få i en alder miposen jo bare er min ende-
af 56 år - hvordan skulle det tarm. At den hænger uden for 
mon gå med at leve med et hul er ikke noget problem, fordi 
i bugen? lugtgener er der ingen af -

Alle -læger, sygeplejersker, remedierne er jo fremragende 
socialrådgivere og leveran- gode. Jeg valgte det todelte 
dører af remedierne - sagde at system, fordi det er lettest at 
jeg skulle irrigere. Begrun- have med at gøre. Pladen sid-
delsen var at jeg slap for at gå der på en uge,jeg skifter almin-
med en pose på maven, som deligvis hver søndag aften. 
langsomt blev fyldt når noget "Endetarmen" tømmes, når 
skulle ud. den er tilstrækkelig fuld. Det 

Jeg begyndte derfor at irri- kan i princippet være når som-

helst. Det gør ikke noget, fordi 

jeg er altid forberedt. Jeg har 

altid ekstraposer med mig i mit 

eget lille system: I stomipose, 

et par vat rondeller og et par 

vatpinde indlagt i en 4 liter 

plasticpose, som bruges til at 

komme den fyldte pose i. Den 

lukkes med en dobbelt knude 

og lægges i affaldsspanden på 

toilettet, hvor posen skiftes. 

For mig er stomien ikke et 

handicap. Det er bare en anden 

måde at komme af med affø-

ringen. 

Om endetarmen sidder inde 

eller ude kan være ligegyldigt, 

bare det ikke lugter. Til min 

måde at leve på hører også, at 

jeg spiser og drikker som jeg 

altid har gjort. Selvfølgelig er 

gule ærter med flæsk og porter 

og snaps måske ikke det mest 

hensigtsmæssige dagen før et 

vigtigt møde. Men det gælder 

jo også alle dem, der har ende-
tarmen indenfor. 

Måden jeg lever på er som 

før stomien: hver posetømning 

tager ikke mere tid end den-

gang jeg satte mig på tønden. 

Skift af pladen tager lidt læn-

gere - som når jeg havde lidt 
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hård mave. Men jeg slipper for 

1 - 11/2 times irrigationsbesvær 

et par gange om ugen, som jeg 

fandt ganske belastende. 

Lad mig slutte med at citere 

Torben Hansens afslutning, for 
den er jeg enig i: 

"Vi skal jo helst være glade 

og tilfredse med stomien, så vi 

får en god og indholdsrig 

hverdag, og ikke en hverdag 

med selvgjorte problemer og 

vanskeligheder". 

Derfor: Hold op med at irri-

gere, hvis det volder dig pro-

blemer. 

Alle er velkomne til at kon-

takte mig for en snak om pro-
bierneme. 

Ole Heise, civiløkonom 
Østerbrogade 136 

2100 København Ø
Tlf: 3555 3618 

E-mail: oh@oleheise.dk

Copa 5/2002 



Hvordan kommer man videre? 
- et rehabiliteringstilbud til

kræftpatienter i Københavns amt 
Mange kræftpatienter oplever undervejs i sygdomsforløbet en stor 
magtesløshed. et følelsesmæssigt kaos og et væld af blandede tanker. 
Bl.a. tanker om fremtiden. som nu måske pludselig ser anderledes ud. 
end man før troede. Mange får brug for at få overblik og kontrol over 
sit eget liv igen. så at man kan komme videre. Men - hvordan kommer 
man videre? Dette spørgsmål er titlen på et tre dages kursustilbud for 
kræftpatienter i Københavns amt. både mænd og kvinder. som efter 
eller undervejs i sygdomsforløbet er interesseret i at undersøge. 
hvordan de kommer videre i hverdagen. 

Kurset sigter på. at deltagerne får et øget overblik over deres aktuelle 
situation og bliver inspireret i forhold til. hvordan livet med kræft kan 
tackles. Kursusformen er procesorienteret og deltagerne får gennem 
øvelser mulighed for at arbejde med områder som livskvalitet. sociale 
relationer og fremtidsønsker. 

Oktoberkurset foregår den 2.. 3. og 4. oktober 2002 
Novemberkurset foregår den 13.. 14. og 15. november 2002 
Tid alle dage: 10:00-15:00 

Kurset foregår i rådgivningens lokaler på Nørgårdsvej 10 i Lyngby. 
Deltagelse er gratis. dog betales der 30. - kr. pr. dag til fælles 
frokost. Der kræves ingen specielle forudsætninger. dog må deltagerne 
selv kunne gå til 1. sal. Kurset retter sig primært mod patienter med 
bopæl i Københavns amt. men øvrige interesserede vil kunne komme på 
venteliste med henblik på evt. ledige pladser. 
Kontakt Kræftrådgivningen i Københavns amt. Kræftens Bekæmpelse på 
tlf. 45 93 51 51 for yderligere information og tilmelding. 

Copa 5/2002 

Rikke Høgsted 
Psykolog og rådgiver 

Kræftrådgivningen i Københavns amt 
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Ikke mere bøvl 

Dansac Nova 1 FoldUp - den nye lukning fra Dansac 

NOV/.\1 
FoldUp

Prøv selv hvor nemt det er! 

Stomidiameter: mm 

FoldUp - symmetrisk tømbar en-dels pose 

med integreret lukning: 

Hudfarvet: D Klar: D 

dansac • 
-fordi små detaljer gør den store forskel 

Navn: _ __ _ ___________ _ 

Adresse: __________ _ _ ___ _ 

Postnr./by: ______________ _ 

Telefon: ____ _ _____ _ _ ___ _ 
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NYT FRA 

LOKALFORENINGERNE 

Så skal vi i gang igen, vi håber alle har nydt sommeren, den har 

godt nok været hed og lummer, så vores klæbere har været sat på 

noget af en opgave, det kan nok lægge op til gode råd og tips. 

Derfor starter vi med et medlemsmøde. 

• Cafemøde Pilegården Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

onsdag den 25/09 klokken 14.30-17.00

Vi får besøg af Helene Mortensen fra Coloplast, der vil fortælle

om deres produkter og nyheder.

Coloplast er vært for mødet, hvor der vil blive serveret en kop 

kaffe/te og en ostemad. Efter Helenes indlæg vil der blive mu

lighed for at stille spørgsmål og eventuelt bestille vareprøver. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

! <# Klip ud og gem
I Husk tilmelding hvor det er angivet 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

• Onsdag den 25/09 klokken 14.30-17.00
Cafemøde Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700
Brønshøj.

• Onsdag den 02/10 klokken 19.00
Museumsbesøg Medicin-historisk Museum,
Bredgade 62, København K.

• Fredag den 8/11 klokken 15.00-18.00
Banko Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

: 
I 

I 

I 

I • Fredag den 6/12 klokken 13.00-17.00 
. I 

I Julefrokost Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 BrønshøJ. J
L-�----------------�
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• Museumsbesøg Medicin-historisk Museum,

Bredgade 62 København K

onsdag den 02/10 klokken 19.00

Vi mødes 18.45 foran museet, buslinieme 1-6-9-19-29, hvor vi

skal på en guidet tur, der tager ca. 1 -1 1/2 time.

Der er desværre ikke cafeteria på museet, men lad os se hvordan 

stemningen er, for så kan vi nok finde et sted i nærheden hvor vi 

kan få lidt at drikke. Museet rummer samlinger af medicinsk 

udstyr. præparater og tableauer fra '"gamle dage". Der er plads til 

25 deltagere. 

Tilmelding nodl'endig til Peter 3538 9148 eller 

Grethe 3828 0382 inden den 29/9. 

Foreningen betaler for aftenen. 

Banko Pilegården Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. 

Fredag den 8/11 klokken 1500-1800 

Vi holder bankospil med flotte gevinster, pris pr. plade 10 kroner. 

Undervejs tager vi en kaffepause med lidt blødt brød. 

Der kan købes vand og øl under arrangementet. 

Foreningen giver kaffe og det bløde brød. 

Tilmelding nødvendig til Peter 3538 9148 

eller Grethe 3828 0382 senest den 25/10. 

Julefrokost Pilegården Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. 

Fredag den 6/12 klokken 13.00-17.00 

Traditionen tro holder vi julefrokost, med hvad dertil hører. 

Nærmere om priser og så videre, fremgår i det nummer af bladet 

der udkommer november. 
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Pb.v. 

Peter Sorensen 

Nyt link på COPA's hjemmeside 
- stomiopererede spørger og svarer hinanden
COPA har fået en aftale med Mette Thorup der har taget et godt
initiativ og oprettet et forum på nettet vedrørende stomi. I modsæt
ning til gæstebogen, følges spørgsmål og svar, så det er nemt at få et 
overblik.

Man skal dog være klar over, at de svar man får på et spørgsmål, 
er udfra de enkelte brugeres erfaring - der er ingen censur, og derfor 
skal man være varsom, hvis det er direkte medicinske spørgsmål der 
besvares, og eventuelt checke med sin læge eller stomisygeplejerske. 
På COPA's hjemmeside www.copa.dk kan du på linksiden finde 
dette forum, som vi håber vil blive til glæde for mange. 

Mette skal have en stor tak for dels at have oprettet det, samt ikke 
mindst for at give os lov til �t hægte os på det. Så kære netbrugere 
hermed er et stort ønske opfyldt. 

Med venlig hilsen 
Peter Søi·ensen, COPA København/Fredriksberg 



Siden sidst har alle forhåbentlig haft en god sommer - og den er 

jo langtfra forbi endnu. 28. august var der nogle som var på en 

(helt sikkert) spændende aftentur i Zoologisk have med efte1føl

gende "kaaaff' å' laavkaave" eller lignende og hyggeligt samvær i 

en af de små haver neden for bakken. 

Kommende arrangement 

Teater i november: 
Operetten "Pariserliv" 
Mange har spurgt om vi kunne 

gentage sidste år teaterarran

gement. COPA pringer ud i 

det og tilbyder et arrangement 

med teater og spi ning bag

efter. I år spilles Offenbach · 

festlige operette-fore tilling 

"Pariserliv" med premiere fre

dag 15. november samme ted 

som sidste år: 

Toftevangskolens festsal 

i Birkerød. 

COPA's arrangement bliver 

søndag 17. november 
Du kan ringe til undertegnede 
nu - straks du har modtaget det
te blad, og sikre dig billetter til 
teater og eventuel deltagelse i 
spisning. Alle nødvendige op
lysninger vil blive gentaget i 
blad 6/2002 som udkommer 
uge 46. Desuden vil alle til
meldte modtage postkort primo 
november med alle oplysnin
ger om tid, sted osv. Man sør
ger selv for transport! 

Forestillingen starter kl. 
14.30, men man skal være der 
kl. 13.30 altså en time før, når 
dørene åbnes ind til salen, hvis 
man selv vil vælge, hvor man 
vil sidde. 

Der skal en rimelig tilslutning 
til spisning efter forestillingen, 
derfor giv besked samtidig med 

bestilling af billet. 

Tilmelding 

COPA-dato 

søndag 17. november 

Mødetid 

kl. 13.30 

Spillested 

Toftevangskolens Festsal, 

Birkerød. Hovedindgangen 

5 mio. gang fra Birkerød 

S- tation.

Sormalpri forestilling

ok ne: kr. 100.- Børn og 

pen ioni ter (65 år) kr. 50.

inclu iv en forfri kning før 

fore ti Ilingen eller i pau en. 

Sormalpris spi 11i11g 

ca. kr. 1-0.- pr deltager. 

( drikke arer for egen 

regning). 

OBS! 

COPA medlemmer, aktive 
såvel som støtte: halv pris 

for hele arrangementet! 
Medlemskab kan tegnes ved 

tilmeldingen, f.eks. støttemed
lem kr. 100,-. i et helt år. Pårø
rende er meget velkomne som 
støttemedlemmer. 

Kan man ikke deltage i COPA
arrangementet på dagen men 
gerne vil se forestillingen alli
gevel, spilles der 8 gange mere 
til og med fredag 29. november,. 
tirs/ons!fre_aften kl. 19.30, lørd/ 
sønd. eftermiddag kl. 14.30. Læs 
eventuelt indlægget "Teater i 
november" i blad 04/2002. 

Jørgen Vendelbo, tlf. 4498.6452 eller e-mail: 3aaa@ get2net 

Marianne Hemmingsen, tlf. 4583.5258 

Senest: 1. november. Derefter venteliste. På gensyn 

Jørgen Vendelbo 

Siden sidst 
Så gik den sommer, og hver
dagen med alle dens gøremål 
er godt i gang. Forhåbentlig har 
alle nydt det fine og varme 
sommervejr, vi har haft i år. 

Aktivitetsniveauet i besty
relsen har også kørt på lavt blus 
i juni og juli på grund af ferie 
blandt bestyrelsesmedlem
merne, men nu er vi klar til at 
tage fat igen på de opgaver, der 
ligger og venter forude. 

Vores medlemsmøde den 14. 
september i Sognegården i 
Hillerød er på plads, så kræf
terne skal bruges på at arran

gere det årlige julernøde. 

Det årlige julemøde der finder 
ted den 23. november, og på 

tilrettelægge! e af generalfor-

samlingen i februar. Vi håber 
naturligvis på stor tilslutning til 
vore kommende aktiviteter i 
amtet. Ved at vise interesse og 
deltage i vore arrangementer 
lærer man jo nye mennesker at 
kende, der er i samme situation 
som man selv, hvilket jo kan 
være meget lærerigt og beri
gende. Det er altid godt at kun
ne udveksle erfaringer med 
andre posebrugere - også om 
alle andre og måske mere nor

male aktiviteter. 

Den gule mødekalender er 
som nævnt i juli/augustnum
meret blevet nedlagt så derfor: 

Husk der er åbent hus på 
Helsingør Sygehus den anden 

onsdag i måneden hele året. 

Pb.v., 

Gisela SchjØtt 

Stomiartikler 
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• 
fra 

K1rudan 

Fuldt sortiment i stomi- og sygeplejeartikler 

Klientafdeling med sygeplejersker 
og specialuddannet personale 

Hurtig og diskret levering 

Konsulentbistand 
I 

Konkurrencedygtige priser 

BEMÆRK 

Se også vareoversigt 

på internettet. 

Besøg os på 

www.kirudan.dk 

.,. 

Kirudan - et godt sted at handle

3637 9130 
Kirudan AIS er et I 00% danskejet landsdækkende handels
firma, som blev stiftet i 19 7 7. Vi er Danmarks førende 
leverandør indenfor hospitals-, læge- og sygeplejeartikler. 
Hvis

_ 
du har nogle spørgsmål vedrørende stomi så ring 

venligst til vores kundeservice. 

Copa 5/2002 



Siden sidst 
I skrivende stund (5. august) 
står vores årlige sommer ud
flugt for døren. Vi har pænt 
med tilmeldinger til denne tur 
og det glæder os meget. Vi 
berette nærmere om turen i 
næste Copa-blad. Ellers håber 

vi i bestyrelsen at I alle har haft 
en rigtig god sommer. 

Vi i bestyrelsen har nu ar
bejdet med efterårets arran
gementer, som nu skulle være 
på plads. Her en lille beretning 
om hvad vi har sat sammen, og 
som forhåbentlig kan blive 
spændende at mødes til, samt 
få nogle gode oplevelser sam
men. 

Kommende 
arrangementer 
• Bowling tur
d. 19. september kl. 16.30
Vi gentager succesen fra sidste 
år og har arrangeret " Bøf og 
Bowling" i Superbowl, Grøn

løkkevej 3, 5000 Odense C. Vi 
begynder kl. 16.30 hvor vi væl
ger baner og sko, se! ve bow-
1 ingen starter præcis kl. 17 .00. 
Der spilles til kl. 18.00. Den 
højeste pointscore indkasserer 
en præmie! Herefter serveres 
der forret og buffet - som bl.a. 
indeholder 3 slags kød, m/ 
tilbehør. Pris for medlemmer 
kr. 100 og for ikke medlemmer 
kr. 135. Arrangementet for

ventes at slutte ca. kl. 20.00. 
Tilmelding nødvendig se

nest d. 15. september til: 
Lars tlf. 6538 1122 

Dorte tlf. 6590 6 l 06. 

• Åbent hus møde
d. 30. oktober kl. 19.00
Her i efteråret holder vi åbent 
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hus arrangement i Kræftens 
Bekæmpelses lokaler, Vester
bro i Odense C. Her vil en kon
sulent fra Danpleje komme og 
vise produkter og fortælle om 
deres fremtidige arbejde. 

Danpleje er vært med brød 
og kaffe. Øl og vand kan kø
bes. 

Vel mødt! 

• Fe,tafteu fredag
d. 22 1/0l'ember kl. 18.00
COPA Fyns amt har som be
kendt 40 års jubilæum i år. 
Dette håber vi at mange af jer 
vil komme og fejrer med os og 
hinanden. 

Vi har arrangeret festen så
ledes: Vi inviterer jer hermed 
til festaften i 

Hjallese Forsamlingshus, 
Hjallesegade 31, 
5260 Odense S 
kl. 18.00 til kl. 01.00. 
Her vil der blive serveret en 

velkomst drink - 3 retters me
nu - vin ad libitum kaffe cog
nac/likør - fri bar (øl/vand/ 
hvidvinsbowle) og natmad. 

Der er musik under spisnin
gen og senere spilles der op til 
dans. Pris for hele denne her
lighed er for medlemmer kr. 
150 og for ikke medlemmer kr. 
350. 

Tilmeldingen er nødvendig 
senest den 17. november til: 

Lars tlf. 6538 1122 
Dorte tlf. 6590 6106. 

Vi ses 
I ønskes alle et godt efterår - vi 
ses forhåbentlig til de kom
mende arrangementer! 

Pb.v. 

Inga Andersen 

Siden sidst 
Der er ikke sket så meget siden sidst udover vi håber I har haft en 
god sommer som vi. 

Her skal blot mindes om kommende arrangementer: 

Kommende arrangement 

Høstfest 
22. september
Fælles Høstfest med Stor
strøm ord den 22. eptember
kl. 13.00, som afholdes på

Fjordkroen, 

Bækkeskovstræde 23, 

4733 Tappernøje. 

Tilmelding var senest 
den 9. september. 

Kommende arrangement 

Demonstration af 
produkter fra 
Colaplast og 
ConvaTec 
Næste arrangement er et møde 
for medlemmer og andre in
teresserede på Højmølle Kro 
den 19. oktober kl 13.30 med 
demonstration af nye produk
ter fra hhv. Coloplast og Con

vaTec. 
Alle med interesse for em

net er velkomne. Blot: Husk 
tilmelding. 

Kommende arrangement 

Julefest 30. november 
Vi skal allerede nu bede jer 
ætte kryd i kalenderen ti 1 

julefesten den 30. november i 
Landsbyen i Våbensted. Der vil 

som de tidligere år være udlod
ning af hemmelige gaver som 

hver især medbringer og som 
udloddes efter bankoprincippet. 
Herudover vil der være kaffe og 
kage og hyggeligt samvær. 

COPA-træffesteder 
Til slut skal vi minde om vores 
træffesteder 

• Nykøbing F

Medieværkstedet

PM. Møllersvej 24 A

hver den 1. tirsdag i måneden
kl. 14.00 til 17.00

og på 

• Maribo Sygehus

Kræftens Bekæmpelses

lokale 2. sal

hver den l .  tirsdag i måneden
kl. 15.00 til 17.00
tlf. 5478 3030.

Pb.v. 

Peter Lohmann 

FOTO BRINGES MEGET GERNE 
I COPA-BLADET 
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har du foto til dine indlæg så send 
dem med. Copa-bladet returnerer. 



Kommende arrangement 

Psykolog fortæller

om livskvalitet 
Alle med interesse. nysger
righed og ønske om en storre 
viden og forståelse for begrebet 
om livskvalitet har nu chancen 
for at opleve en god COE¼ af
ten. 

I samarbejde med COPA 
inviterer Conva ec h n·ed alle 
til et arranoement. h,·or 
psykolog Jes �y ga rd ,·il for
tælle om ivskvalitet og 
Con aTec vil præsentere nye 
produkter. 

Tid: Tirsdag den 

29. oktober kl. 19.00.

Sted: Helnan Phønix

otel, Vesterbro 77, 

Aalborg. 

Der er parkering i gården og 
T- og bybusserne kører næ

s ten lige til døren. ligesom 
banegården er beliggende lige 
i nær eden. 

Der vil under foredraget bli
,·e serveret en forfriskning og 
senere vil der være kaffebord. 
Der er ingen deltagerbetaling. 
Med hen yn til arrangementet 
anmodes der om tilmelding til 

nedenstående bestyre! sesmed
lemmer helst inden den 18.10.

Kirsten Møhlenberg, 
tlf. 9888 I 15 I. 
Gunnar Johansen, 
tlf. 9831 4208. 
Villy Pedersen, 
tlf. 9892 6940. 
Flemming Jacobsen, 
tlf. 9837 1630. 

Støt COPA 

HUSET på Christianshavn 
Nej hvad er det nu redaktøren 
skriver i Copa-bladet. Det er 
naturligvis 

HUSET, 

Hasserisgade 10, 

Aalborg, 

hvor du bare kan møde op 
den første fredag i hver 
måned kl. 14.00 til ca. 

16.00. 
Der bliver på en sådan 

eftermiddag talt om mangt og 
meget. Undertiden bliver der 

også drøftet forskellige ting 
om stomi. Der kan købes kaf
fe/te, øl/vand, kage og smør
rebrød. 

Der kan også købes en af 
de små skarpe ligesom i Rot
tehullet. 

Vil du vide mere om, hvad 
der sker på en eftermiddag i 
Huset, er du velkommen til 
at telefonere til et bestyrel
sesmedlem. 

Kirstine, ,Hardam 
Vi har altid 
førende 
produkter 
på lager! 

Coloplast 
dansac ®

HOLLISTER. 

m ConvaTec 

� DIOrf,ol � 

AJS 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 

Copa 5/2002 



Siden sidst 
Velkommen tilbage til hver

dagen efter en forhåbentlig god 

sommerferie. Vejret har været 

underligt og turbulent, men lidt 

rigtig sommer har vi da haft, 

hvis man ellers er til trope

varme. Vi håber i hvert fald, at 

I har samlet kræfter til at del

tage i kommende aktiviteter; 

men først lidt om sejlturen d. 

15. juni.

Susåen og Karrebæk Fjord

var et smukt bekendtskab. En 

blandet flok fra Vestsjælland, 

Lolland-Falster og Storstrøm 

Nord havde en dejlig eftermid

dag på bølgen den grå, da det 

var overskyet og diset men 

heldigvis ikke regnede. Skip

per var en munter mand, der 

fortalte om stort og småt un

dervejs. Vi sejlede forbi Gav

nø, som tog sig flot ud fra 

vandsiden, og ellers blev der 

sludret og spist til den store 

guldmedalje. 

Maden var fin og priserne 

rimelige, og der blev knyttet 

forbindelser på tværs af amts

grænserne, hvilket jo var for

målet med turen. Det bliver ik

ke sidste gang, man slår sig 

sammen om et større arrange

ment. 

Frederik på 2 år var betaget 

af Skipperen - men brød sig 

ikke om, at han styrede med 

fødderne! 'Det må man ikke'! 

- var den forargede kommentar.

Der skulle have været fotos

med; men de var ødelagt af

falsk lys under fremkaldelsen.

Ærgerligt nok, for så kunne

man have set, hvordan stem

ningen var under turen. Det

hjalp ikke meget, at jeg fik to

gratis fremkaldelser til næste

gang,jeg ville hellere have haft
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billederne, men det er hvad, der 

kan ske. Vi syntes, det var en 

dejlig eftermiddag og sender 

mange venlige hilsner til del

tagerne. 

Kommende arrangement 

Høstfest på 
'Fjordkroen' 
søndag 22.september 
Selv om sidste frist for tilmel

ding var d. 9. september kan vi 

da godt omtale arrangementet 

igen. Der er måske en og an

den, som har overset omtalen i 

sidste blad og bag på invi

tationen til sejlturen? Hvis det 

er tilfældet, kan det lige netop 

nås at tilmelde sig endnu, blot 

det sker senest 15. september. 

Kommende arrangement 

Så er det jul igen 
Lørdag d. 7. december er der 

julemøde i lokalerne på amts

sygehuset i Fakse. OBS! Lo

kalforeningen er vært ved et 

lækkert frokostbord, så man 

kan roligt møde op iført en god 

appetit og det gode julehumør. 

Her er der tilmelding senest 29. 

november af hensyn til maden. 

Man kan tilmelde sig til o-

venstående arrangementer på: 

telefon 5650 8042 

(Merete Møller) 

eller 

telefon 5572 9558 

(Thorkild Grell) 

Vi glæder os til at møde Jer. 

Pb.v. 

Merete Møller, formand 

Siden sidst 

Hyggelig aftentur 
i Ribe 
COPA-medlemmerne mødtes 

ved Vikingemuseet ved bane

gården og fulgtes til bredden af 

Ribe å. Lona og Anni havde 

sørget for rigelige mængder af 

lækre flutes, Øl, vand, kaffe og 

te. Aftenen var tropehed, men 

til kaffen blev vi svalet med en 

skøn regnbyge. Mætte gik vi i 

samlet trop til Ribe torv og 

fulgtes med vægterens byrund

tur, og lyttere til hans sang. 

Vægteren fortalte levende om 

Ribes historie, der startede i 

vikingetiden omkring år 700, 

og hvordan Ansgars ankomst i 
860 gjorde Ribe til en storby 

med 5000 inbyggere og havde 

Danmarks største havn. Ribes 

nedtur startede først år 1500 på 

grund af brande - stormflod -

reformationen og pe t. 

Efter at have set klosteret fra 

år 1228, Rådhuset fra år 1500 

Kommende arrangement 

og mange andre historiske byg

ninger der vidner om Ribes sta

tus som Danmarks ældste by, 

fulgte vi tilbage til vikinge

museet og skiltes for denne 

gang. 

I bestyrelsen vil vi arbejde for 

en ligeså vellykket tur "et andet 

sted hen" næste år. 

Pb.1: John Kyhl 

Bustur ti Colaplast 14. september 
Lørdag den 14. september kører medlemsbussen til Thisted. Vi 

skal på fabriksbesøg hos Coloplast og se og røre ved produktionen. 

Vi bliver også rigtig hygget om, både i bussen ud, hos Coloplast 

- og i bussen hjem.

Det bliver en dejlig dag. Program og tilmelding er tilsendt det

enkelte medlem. 

Pb.v., Lona 
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Kommende arrangement 

Temaaften 
- brok & stomi
tilmelding inden 

23. september

Vi gør opmærk om på. at 1dste 
tilmelding til team-aftenen den 
3. oktober vedrørende· bro og
stomi' v/overlæge ko, bo fra
Holstebro Central ) gehu . er
den 23. seprember.

Arrangementet afholde , ed 
Kristine Hardam. og tilmelding 
skal ske til 

Knud Fauerby 
på tlf.: 971 1 0 I 6 
(bedst efter kl. 16.00 . 

Kommende arrangement 

Julearrangement 
Årets julearrangement afholdes 
den 30.1 I kl. 12.30 i HK 's 
lokaler Vestergade 45 i Her
ning. Her vil vi julehygge med 
julefrokost. bankospil, lidt ju
le ange. og slutte af med kaffe 
og lidt julegodter. 

Arrangementet koster kun 

-- kr. pr. per on. og tilmelding 
a1 ·e til Knud Fauerby på 

tlf.: 9-1 I 016 (bedst efter kl. 
16.00) ene r den I-. nm·em

ber. 

\"i håber at e rigtige mange til 
en hyggelig eftermiddag. 

Ph. 1. 

Ellen Fauerln. 

sekreTll'r 

Siden sidst 

God udflugt til Stevns 
Bussen startede fra Køge sta
tion kJ. 9.30 overGreve til Ros
kilde herfra gik turen mod 
Stevns med 24 glade medlem
mer. Første stop på turen var 
Strøby Ladeplads, herfra gik 
turen til Gjorslev Slot hvor vo
res chauffør fortalte noget om 
driften på godset. Så var det 
ved at være tid til frokosten, 
'Det store Stevnske Frokost
bord'. 

Derefter gik turen til Stevns 
Klint med Højerup Gamle 
Kirke, Stevns Museum og 
Fiskerhuset. Dem der havde 
lyst kunde tage trappen ned 
under Klinten. ogle foretrak 
at tage en lille forfriskning og 
nyde olen ved traktørstedet. 
Herfra gik turen hjemad. 

Kommende arrangement 

Indkaldelse til 
generalforsamling 

Mandag den 21. oktober 

kl. 19.00 på Møllebo, 

Nørre Boulevard 101 

( Københavnsvej 3), 

Køge. 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent og
stemmetæller.
2. Formanden forelægger
beretning til
godkendelse.
3. Kassereren forelægger
regnskab.
4. Bestyrelsen
fremlægger
aktivitetsplan.
5. Behandling af
indkomme' forslag.

(COPA Roskilde amr 

forrsærrer 11æs1e side) 

INGE - LISE 

SØRENSEN 

SPECIALISTER I SYGEPLEJEARTIKLER 

STOMI · KOMPRESSIONSSTRØMPER · BRYSTPROTESER 
SÅRBEHANDLING · BANDAGER · INKONTINENSPRODUKTER 

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

Rådgivning ved special-
� 

Individuel tilpasning 
uddannede sygeplejersker i eget hjem

Levering fra dag til dag �Intet ekspeditionsgebyr 

Fragtfri levering � 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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6. Valg.

a. Formand for 2 år. 

b. Anni Hulstrøm og Leo

Petersen er på valg for

to år.

c. I. revisor og

I. suppleant for et år.

Britta Frigast er på valg.

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er 

foreningen vært med en let an

retning. 

Siden sidst 

Vellykket bustur 
lørdag I. juni til 
Hjemsted Oldtidspark 

og Rømø 
V var 25 med på turen. Allan, 

som k e bussen syntes vi godt 

kunne a' tilrettelagt turen en 

anden dag (p.g.a. fodboldkam

pen) 1en hvad forstand har 

såda en vinde som n · g på 

fod bo d og hvo år der spi Iles. 

Men af sted om vi. Vejret var 

med os og alle havde store for

ventninger til turen. Vi kom 

også et smut forbi Ribe og så 

et glimt af Ribe Domkirke, idet 

Allan pr. automatik bare fulgte 

efter en tysk bus - men vi nåede 

til Skærbæk til aftalt tid. Her

efter blev alle 25 spredt for alle 

vinde. Oldtidsparken var me

get stor. Der var mange huse 
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Kommende arrangement 

Indbydelse til julestue 
for medlemmer med 
pårørende 
Mandag den I 6. december kl. 

I 8.30 på Møllebo Nørre Bou

levard IO I, (Københavns vej 3) 

i Køge. Nærmer program om 

Julestuen i næste Copa-blad. 

Julestuen afvikles som vi plejer 

med lidt godt at spise. musik 

og sang. 

P/J. 1· .. Erik 

med arbejdende folk. Størst 

travlhed var der hos dem der 

fremstillede mykker. Vi så 

også hvordan smeden arbej

dede i Oldtiden. Mange fami

lier lever og,,bor der hele som

meren iklædt den tids dragter. 

Der var både olk fra ind- og 

udland - en meget international 

atmosfære. Man kunne også få 

ømme muskler masseret, 

liggende i et lille telt på et skind 

på gulvet. Kirstine lå model til 

sådan en o 11gang massage 

hun var lidt ørn bagefter. Efter 

ca. 2 timer var der lækker mad 

på bordet i restauranten. Da vi 

havde spist og sundet os lidt, 

kom guiden Helge Jensen og 

turen fortsatte til Rømø, hvor 

vi kørte rundt på øen. Helge var 

god til at guide os rundt. Vi fik 

en masse at vide om øen og 

dens historie. Rigtig spænden

de. 
andre gik på shopping og så var 

der dem der var mere mageligt 

anlagte: som spiste store is og 

drak kaffe. 

Pludselig gav det et kæmpe 

brag og bussen holdt stille. Var 

krigen mon brudt ud'7 Det viste 

sig at være en luftpude der var 

eksploderet. så vi kunne ikke 

komme videre før dette var 

repareret. Vi kørte derefter til

bage til Lakolk , meget - meget 

langsomt. Ventetiden tilbragte 

nogen med en gåtur til vandet, 

Efter ca. I I /2 time var bus

sen køreklar igen. På grund af 

den lange ufrivillige pause, var 

vi kommet i tidsnød, så vi måtte 

sige farvel til guiden Helge Jen

sen og starte hjemturen. 

Trods alt en rigtig god dag. 
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Kommende arrangement , . 

Handicapdag i LegolandParken t 
Fredag d. 20. september og lørdag d. 21. september. 

Læs mere side 4 her i bladet. 

Kommende arrangement 

Foredrag om stomioperationer 
torsdag 3. oktober 

på Folkehjemmet, Aabenraa kl. 19.00 
Overlæge dr. med. Niels Qvist, Odense Sygehus, kommer og 

holder foredrag om de forskellige stomioperationer, kom

plikationer og grunden til at vi får stomi. Efter foredraget er 

der mulighed for alle at stille spørgsmål. 

Forhandler Karen Blok, Vejle, vil også lave en udstilling 

med hjælpemidler. Karen vil præsentere de sidste nyheder. 

Hvis nogen gerne vil ha' en personlig snak, er der mulighed 

for dette. Udstillingen er åben fra kl. 18.30. 

Karen Blok er vært ved kaffen. 

Tilmelding nødvendig - senest torsdag d. 26. september 

til 

Anne Lise 7452 0091 

eller 

Jytte 7 450 6333 



Bestyrelsen 
2002/2003 

COPA

Sønderjyllands amt 

Formand: 

Jytte Holdt 
Østerskovvej 2 6500 Vojen 
tlf. 7450 6333 

Næstformand: 

Anne Lise Hansen 
Gåskærgade 17 B I. tv. 
6100 Haderslev 
tlf.: 7452 0091 

Kommende arrangement 

Rådgivning 

Christa Jensen 

Kasserer: 

Gunther Hansen 
Runesvinget 41 
6330 Padborg 
tlf.: 7467 1922 

Husk vores rådgirning pa Aabenraa Sygehus 

d. 4. november kl. I 0-1 �.

Husk nu at sætte kryd i kalenderen.

Kommende arrangemen 6. Valg:

Generalforsamling Ka erer Kirsten

- 30. november kl. 11. 00 Pedersen er på valg,

COPA-Vejle amt indbyder til modtager genvalg.

ord i nær general forsamling. Bestyrelsesmedlem

banko, julehygge. Diana Madsen er på

lørdag den 30/11 02. valg, modtager genvalg.

Mødet bliver afuoldt på Suppleant Preben

,,Hotel 3 Roser" Pedersen er på valg,

Dyrehal'egårdsvej modtager genvalg.

og starter kl. 11 .00. Revisor Bennie

Rasmussen er på valg,

Dagsorden: modtager ikke genvalg.

I. Velkomst, valg Revisorsuppleant Emil

af dirigent. Larsen er på valg.

2. Bestyrelsen aflægger modtager genvalg.

beretning. 7. Eventuelt.

3. Kassereren forelægger Protokollen vil være lagt frem 

lokalforeningens ca. en I /2 time før mødet star-

reviderede regnskab. ter. 

4. Bestyrelsen Prisen er: En pakke til ban-

fremlægger kospillet - max. 40 kr. pr. del-

aktivitetsplan for det tager. 

kommende år. Tilmelding nødvendig og 

5. Behandling af bindende: senest d. 20/11 

indkomne forslag. (Skal 2002. Tilmelding kan ske til: 

være formanden i hænde Else på tlf. 7552 4512 

senest 8 dage før.) Lotte på tlf. 7589 3345. 

Hans Arne Madsen Ernst Giinther Hansen 

Jytte Holdt 

Sekretær: Alm. bestyrelsesmedlem: 

Christa Jensen 
Korshøj 5, Asserballe 
6440 Augustenborg 
tlf.: 7447 3370 

Hans Arne Madsen 
Skovparken 30 
6400 Sønderborg 
tlf.: 7442 9645 

Kommende arrangement 

Julefrokost og bankospil på Kløver Es Hellevad 
Søndag d. 24. november kl. 12. 

I 
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COPA klub 
Kolding 

Klubben starter igen: 

onsdag 25/9. 

Derefter den sidste onsdag i hver måned: 

onsdag d. 30/10, 

onsdag d. 27/11. 

Herefter holder vi juleferie, og starter igen 

sidste onsdag i januar. 

Alle møderne er fra kl. 19.00 til kl. 21.00. 

P b. ,·., J.,·tte 

Da der fra i år er total rygeforbud på Kolding Sygehus, har 

jeg søgt et andet lokale på Klostergården, men p.g.a. 

"ferielukket," har jeg ikke fået svar fra Klostergården 

endnu, så I får besked om, hvor vi holder møderne, når 

I tilmelder jer. 

Tilmelding dagen før til: 

Else Rasmussen tlf.· 7552 4512 

Pb.l'. 

Else Rasmussen 
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Kommende arrangement COPA-Viborg amt 

Foredrag om brok 3. oktober 
Kirstine Hardam oplyser, at COPA-Ringkøbing amt har lejet hen

des lokaler i Holstebro til et foredrag om brok efter stomioperation. 

Foredragsholder er overlæge Skovbo, som har emnet som speciale. 

Mulighed for deltagelse også fra vores amt (COPA-Viborg amt). 

Indhent venligst oplysninger herom hos 

Vagn Færch, tlf. 9752 1686. 

Pb.1·. 

Birgit Pedersen 

Kommende arrangement 

COPA-Randers - socialt samvær 

17. oktober og 21 november
Torsdagene 17110 og 21/11 fra kl. 14.00 til 16.30 vil der i Fritids

centret, Vestergade, Randers være socialt samvær med muligheder

for en snak om livet med stomi. Foreningen er vært ved kaffe og

brød .. Vil du vide mere om arrangementet så ring til en af os:
Anna Marie tlf. 8643 4337 

Lis Lene tlf. 8642 6979 Pb. 1•. 

Lis Lene Carstensen 

Sund Livsstil: Få overblik og inspiration 
I weekenden 4. -6. oktober er der lejlighed til at få masser af viden om, 
hvad der rører sig inden for helse og naturmedicin i Forum København 

MESSE 

Aldrig har begrebet sund livsstil interesseret så mange - og 

Sund Livsstil er også navnet på den traditionsrige udstilling 

i Forum København. 

I år er detfredag-søndag 4.-6. oktober, og for 17. gang 

bliver det muligt at få et samlet overblik over de mange tilbud 

inden for sund livsstil. 

-"Som forbruger kan det være svært at følge med i, hvad 

der kommer af nye tilbud indenfor eksempelvis helsekost, 

naturmedicin og forskellige former for massage. Derfor 

prøver vi at dække hele spektret, så de besøgende virkelig 

har ajourført deres viden", fortæller udstillingsarrangør, Pe

ter Mikkelsen. 

Det er ideen, at de besøgende skal gå rundt på standene og 

se, spørge og prøve: 

-"Heldigvis uddeler mange af udstillerne smagsprøver -

både til at spise og som prøvebehandlinger og analyser", siger 

Peter Mikkelsen til COPA-bladet. 

Derudover bliver der hele udstillingen igennem hver time 

et kortere spotkursus/foredrag. Alle udstillerne har fået tilbud 

om at holde oplysende foredrag om deres produkter eller 

behandling på balkonen, og der suppleres med indbudte 

gæste-foredrag afblandt andre radiodoktoren Carsten Vagn

Hansen, som søndag holder foredrag to gange samt af læge 

Søren Ventegodt fra Forskningscenter for Livskvalitet. 

Alle disse tilbud er gratis, når blot entreen er betalt. 

Copa 5/2002 

I alt er der omkring 180 udstillere på Forums 3.000 kva

dratmeter store gulv, og der suppleres også med aktiviteter 

på Balkonen. 

Blandt udstillerne er en stor del af de patientforeninger, 

som findes i Danmark. Her er der eksempelvis mulighed for 

helt anonymt at spørge, hvordan man tackler situationen, hvis 

en arbejdskammerat eller et familiemedlem har en sygdom, 

som det kan være svært at håndtere »rigtigt«. 

Antallet af stande betyder, at Sund Livsstil er Skandi

naviens største helseudstilling: 

-"Spændvidden er også stor, når vi ser på målgruppen for 

udstillingen: Det er ikke kun for mennesker, som vil vide 

noget om behandlingen af en bestemt lidelse. Det er i høj 

grad også for mennesker, som vil vide noget mere om, hvor

dan de får en sund livsstil", bemærker Peter Mikkelsen. 

Listen over de 180 udstilleres emner rummer da også 

alverdens ting fra alternativ behandling over helsekost og 

irisanalyser til fodterapi og kropsmassage samt økologiske 

fødevarer. 

Klik ind på www.sund-livsstil.dk - her har du de sidste 

nyheder, facts, foredragsrækken og oversigt over de mange 

udstillere. 

Sund Livsstil, Forum København, 

Julius Thomsens Plads 1, Frederiksberg. 

4.-6. oktober. Abningstid: 10-18. 

Entre: voksne 60 kr; pensionister 40 kr; 

børn under 14 år gratis sammen med voksne. 
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COPAArhusamt STOMIDAG - TEMADAG - 40 ÅRS JUBILÆUM. 

<7 Her er efterårets bedste tilbud til medlemmerne i Århus Lokalafdeling 

Stomidag/temadag i Århus Rådhushal 
lørdag den 5. oktober 
fra kl. 12.00 til 16.30 
Programmet vil være følgende: 

• 12.00 - 12.15

· 12.15 - 13.00

Abning af udstilling/temadag v/ Niels Erik Eskildsen, Sundhedsrådmand i Arhus. 

Besøg hos udstillere. 

• 13.00 - 13.30

• 13.30 - 14.00

• 14.00 - 14.30

• 14.30 - 15.00

Foredrag om kolo - og ileostomi v/læge Karsten Kraglund fra Arhus Amtssygehus. 

Foredrag om urinafledende operationer v/overlæge Fim Lundbeck, Skejby Sygehus. 

Foredrag om børnestomi v/ overlæge Niels Qvist fra Odense Universitetshospital. 

Kaffepause m. br.d og besøg hos udstillere. 

· 15.00 - 15.30 Foredrag om stomipleje v/Stomiterapeut Kirsten Bach, Horsens Sygehus. 

· 15.30 - 16.00 Foredrag om serviceloven vedr. hjælpemidler v/socialrådgiver Kirsten Pram, Arhus. 

· 16.00 - 16.30 Besøg hos udstillere. 
Følgende forhandlere vil deltage med udstilling af stomihjælpemidler m.m.: Sahva Care, Århus - Danpleje, 
Århus - Kirstine Hardam, Holstebro - Karen Blok, Vejle - C. Mærsk Andersen, Randers - Kirudan, Rødovre -
Eto Garments, Ejby udstiller stomi/brokbind m.m. - Klinik Livshjulet, Århus informere om biopati, ernæring, 
vitaminer, zoneterapi m.m. 
Temadagen er for alle, der har lyst til at få information og viden om sygdomme m.m. der 
kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir. 

Festmiddag 
Dagen vil slutte med festmiddag fra kl. 18.30 til ca. 21.30 
på restaurant Richter, Århus Musikhus. 
Menuen vil være følgende: 
Velkomstdrink. 
Urtefarseret Rødtungefilet med små salater, cocktaildressing. 
Helstegt Kalvetyksteg med ristede svampe, dagens kartoffel og rosmarinsauce. 
Konfektkage på solbærspejl med frisk frugt. 
Incl. 1/1 fl. vin. 
Kaffe og te. 
Pris for festmiddag er pr. person kr. 150 for medlemmer, ikke medlemmer kr. 300. 

Tilmelding senest den 30. september. MEN, gerne før til: 
Lis Lene Carstensen tlf. 8642 6979 eller Elsemarie Kraul, tlf. 8699 2042 

Lokalforening håber at mange medlemmer vil deltage i vores temadag og festmiddag. Så tag en rask 
beslutning og invitere din ægtefælle, kæreste eller samlever til middag lørdag aften den 5. oktober. 

P.v.a. Århus lokalforening,
Henning Granslev 
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Invitation til familieweekend for familier 
med stomi-/reservoiropererede børn eller 
børn med afføringsvanskeligheder 
samt for Junior- og Ungdoms-COPA 

Så er der et nyt program klar til Jer!!!!! 
Årets familieweekend afholdes på: 

Odense Congress Center 

den 11. til den 13. oktober. 

Vi har fornøjelsen at byde velkom
men til et foredrag med John Halse fra 
,,Børns Vilkår", som har lovet at tale o
ver emnerne: ,,Hvordan gør man hos
pitalsophold og behandlinger lettere for 
børn" og "Mobning". 

Igen i år glæder legetanter og onkler 
sig til at se efter børnene, mens de voks
ne bliver klogere. 

Vores poder kan komme i Zoo og 
Junior-COPA drager i byen på "egen 
hånd". 

Personalet fra Odense Universitets 
Hospital stiller sig igen velvilligt til 
rådighed og inviterer os på besøg. 

Dette samt andre spændende ting er 
på programmet og for ikke at for
glemme: hyggeligt samvær. 
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Tilbudet gælder også hvis du er fra Ung
doms-COPA. Har du selv stiftet familie, 
så tag den endelig med. 

På weekenden vil fremtiden 
for Junior- og Ungdoms-COPA 

blive drøftet, så kom med og 
giv os dine guldkorn. 

Prisen pr. deltager: 

fra O til 03 år er 000,00 kr. 
fra 3 til 15 år er 300,00 kr. 
fra 15 år er 400,00 kr. 
I prisen er incl. ophold, mad, 1 genstand 
pr. måltid samt ovennævnte aktiviteter. 

Tilmeldingsfrist er den 27. september. 

Husk ved tilmelding at oplyse hvis der skal 
bestilles diætmad eller lignende. 

Velkommen til gamle som nye fra For
ældregruppen. 

PS: Der vil være mulighed for, at de unge 
mennesker kan overnatte sammen i suiter. 

John Aasted Halse, kendt som en 

levende og humoristiskforedragsholder 

samt en vidende og skarp debattør. Er 

bl.a.formandfor Børns Vilkår. 

Nej, det er IKKE onkel Jan, det er en 

_.....:.�:a.:a- abe, som du kan møde i Odense Zoo! 
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Vi glæder os til at gense rigtig mange af Jer og forhåbentlig også at lære nye at kende . 

.. 

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

TILMELDING 
Ja tak, vi vil meget gerne deltage i familieweekenden 

i dagene fra 11. til 13. oktober på Odense Congress Center, Odense 

I 

I 

I 

I Barnets for- og efternavn............................................................................................................................................................ 
I 

Barnet født dag/mdr/år .......................................... medlemsnummer ........................................................................................ . 

I 
Forældres navne........................................................................................................................................................................... I 

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

Postnr ....................... By ................................................................................................................................................................. . 

Tlf nr ................................. Diagnose/Stomitype ........................................................................................................................ .. 

Søskende: navn .................................................... født dag/mdr/år ........................... . 

navn .................................................... født dag/mdr/år ........................... . 

Ønskes overnatning i suite med andre unge .............................................................................................................................. . 

Evt. andre bemærkning .............................................................................................................................................................. . 

Send tilmeldingen til COPA, Sekretariatet, Set. Hansgade 26B, 4100 Ringsted senest 27. september 

(girokort, program, kørselsvejledning og deltagerliste bliver fremsendt). 

___ L--------------------------------------J 
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PRODUKTINFORMATION 

Dansac lancerer 
ny tømbar posel 

Dansacs nye tørnbare pose, Dansac Nova 1 FoldUp, har 
så mange unikke egenskaber, at den med fuld ret kan 
kaldes for "næste generation" inden for tørnbare 
stomiposer. Som navnet antyder, har den en indbygget 
lukning, der blot foldes op tre gange og lukkes med et 
velcro "halvtag". Den kan ikke lukkes forkert, og er så 
indlysende nem at anvende, at den ikke kræver specielle 
instrukser. 

Nederst på posen sidder to lukkelameller, som gør det 
nemt at kontrollere tømningen af posen, og som gør 
den meget rengøringsvenlig. Velcrodelene er anbragt 
således, at de ikke bliver smudset til under tømning og 
heller ikke bliver våde ved bad. 

Dansac Nova 1 FoldUp kombinerer de meget populære 
fordele, som er kendt fra henholdsvis Dansac Nova 
lukkede poser og Dansac InVent tørnbare poser: Den 
meget hudvenlige klæbeplade i Dansac InVent, som har 
tilstrækkelig GX-hydrocolloid materiale til at hindre 
lækage. Pladen er forsynet med et ikke-klæbende øre 
markeret med en sort prik, og med runde og ovale 
klippelinier på alle hulstørreiser, så den er nem at 
håndtere og tilpasse stomiens form og størrelse. 

"Dansac Nova 1 Fold Up" 

kan leveres fra sidst i september 

Filteret er det meget effektive Nova dobbeltfilter, 
som er beskyttet indefra mod afføring med flere lag 
beskyttende film, som er kendt fra InVent, og mod 
fugt udefra med en filtermembran. Takket være denne 
konstruktion fungerer filteret uhindret, også om 
natten. 

Den specielt prægede posefolie er yderst støjsvag. Det 
beskyttende stofmateriale på posen er imprægneret, 
så det afviser vand og hermed forhindrer våde pletter 
på tøjet efter bad. 

Dansac Nova 1 FoldUp blev indtroduceret i England i 
maj 2002 og blev meget hurtigt særdeles populær både 
blandt nyopererede og etablerede stomiopererede 
takket være kombinationen af de mange gode 
poseegenskaber generelt, og den enkle og behagelige 
lukning. 

Den samme pose fås også med traditionel lukning med 
skumclips eller klemme. 

Stomiambulatorier I Stomiklinikker 

Postnr Sygehus Telefonnummer (& evt. ringetid) Konsultation 
i 

2100 Rigshospitalet, Stom ienhed en, afd . C2-12-3 35 45 24 26 Efteraftale 
2100 Kbh. 0. Sygeplejerske Dorthe Skaarup Schm id t (09.00 - 09.30) alle hverdage 

2400 Bispebjerg Hospital, Stom iambulatoriet �) 35 31 26 96 Efter aftale 
2400 Kbh. NV. Stom isygeplejerske Lis Balleby. -r- ....., (man.14.00-15.00. tirs-tors 08.00-09.00) alle hverdage 

2600 KAS-Glostrup, Stom iklinikken 

\
43 23 27 47 Efter aftale 

2600 Glostrup. Sygeplejerske Vibeke Kaufmann (man.-fre. 8.30-09.00) alle hverdage 

2650 Hvid ovre Hospital, Stom iklinikken, D 113, stue 9 

� 
36 32 36 21 Efteraftale 

2650 Hvid ovre. Sygeplejerske P er Herlufsen (man.-fre. 08.30-09.00) 

2730 KAS-Herlev, 16. sal, stue 17 } 44 88 44 88. personsøger 633 Efteraftale 
2730 Herlev. Sygeplejerske Annelise Paterson r (man.-fre. 08.30-09.00) alle hverdage 

2900 KAS-Gentofte, kir.amb. D 732 

(, 
39 77 39 77 lokal 3337 Man.-fre.: 08.00-14.00 

2900 Hellerup. Sygeplejerske Jannie M ortensen (man.-fre. 08.00-09.00) Eft er aftale 

3000 Sygehuset Øresund Helsingør, plan 2 afd . 23 48 29 23 30 / 48 29 23 18 
3000 Helsingør. Sygeplejerske Birgitte And ersen 

.·>\'j � 
(tars. 08.00-09.00) Efter aftale 

3400 Hillerød Sygehus, Stom iambulatoriet 48 29 35 63 
3400 Hillerød . Sygeplejerske Lotte Voergaard (man.,ons.,tors. 08.00-09.00) 

', 
Efteraftale 

3700 Bornholm s Centralsygehus 56 95 11 65 lokal 2123 1. og 3. torsdag i måned en 
3700 Rønne 09.00-13.00 



Postnr Sygehus Telefonnummer (& evt. ringetid) Konsultation 

3900 Dr. Ingrids Hospital, kir.afd. K2 00 299 34 00 00 lokal 4251 Efter aftale 
3900 Nuuk, Grønland (man.-fre. 12.00-19.30; lokaltid: 08.00-15.30) 

4000 Roskilde Amtssygehus, Stomiambulatoriet 46 32 32 00 lokal 2529 Efter aftale 
4000 Roskilde (tor. 08.00-09.00) 

4200 Centralsygehuset i Slagelse, Indgang 43 58 52 19 00 lokal 2133 Man.,tors. og fre.: kl. 08.00-15.00; 
Fælledvej, 4200 Slagelse (man.,tors.,fre. 08.00-09.00) 

4300 Centralsygehuset i Holbæk, Afd. A 1, stomiambulatoriet 59 48 43 60 personsøger 6301 Efter aftale 
4300 Holbæk. Sygeplejerske Jeanette Nielsen (man., ons.,tors. 08.30-09.00 man., ons. og tors. 

4600 RASK, Stomiamb. Kir. ambulatorium 56 63 15 00 lokal 3925 Efter aftale 
4600 Køge (lirs. +tars. 13.00-13.30) 

4700 Centralsygehuset i Næstved afd. 19 stuen, 55 72 14 01 lokal 4208 Man. -tors. : 09.00 -15.00 
4700 Næstved. Sygeplejerske Annette Madum (man.-fre. 08.00-09.00 & åbningsdage 09.00-09.30) 

4800 Centralsygehuset i Nykøbing F 54 88 53 23 Ulige uger: Tirs, ons, tors.: 08.00-15.30 
4800 Nykøbing F. Sygeplejerske Kirsten Skov (08.00-09.00) Lige uger: Man., lirs, tors.: 08.00-15.30 

5000 Odense Universitetshospital, ved afsnit A4, 13.etage 65 41 15 27 Tirs. + tars.: 08.00-15.00 
5000 Odense C. Sygeplejerske Jette Kundal (lirs.+ tors. 11.30-12.00) efter aftale 

5500 Middelfart Sygehus, Organ. ·r.afd., 2.sal 63 48 41 50 Fre: 08.00-14.00 
5500 Middelfart. Sygeplejers e Hanne Andersen efter aftale 

5600 Fåborg Sygehus Kir.amb., Stomiamulatoriet 63 6115 31 Man.-fre.: 09.00-14.00 
5600 Fåborg 

5700 Sygehus Fyn Syd, Svendborg, Stomiamb. Dagafsnit K 63 20 20 93 Ons.: 08.30-14.30 
5700 Svendborg. Sygeplejerske Lis Hellegaard 

5800 Sygehus Fyn Nyborg, Stomiambulatoriet 65 31 31 31 lokal 1230 Tirs.: 12.00-14.00 
5800Nyborg (hverdage 09.00-12.00) 

6000 Kolding Sygehus. Stomiamb. D.2. 75 53 32 22 lokal 3105 Man. og tors.: 12.00-15.00 
6000 Kolding 

6100 Haderslev Sygehus, Stomiambulatoriet 74 27 35 35 Tors .. : 08.00 - 16.00 
6100 Haderslev. Sygeplejers e Inga Aagaard (tors. 11.00 - 11.30) efter aftale 

6400 Sønderborg Sygehus afd. K21 

(
74 43 03 11 Tirs.-tors.: 08.30-14.30 

6400 Sønderborg ---..
6700 Centralsygehuset i Esbjerg, Stomiambulatoriet 

l
79 18 20 00 lokal 4113 

\ ('_� 
Man., lirs. og tors.: 

6700 Esbjerg. Stomisygeplejerske Anna Kragh. (man.,tirs.,tors. 08.00-09.00) 09.00 - 15.00, efter aftale 

7000 Fredericia Sygehus, afd. A7 

I" 
75 92 45 88 lokal 2729 

) l\f 
Tirsdag i lige uger kl. 11.00-14.00 

7000 F redricia (11.00 - 11.30) 

7100 Vejle Sygehus Stomiambulatoriet, A 16 � 79 40 56 52 �j'.:.:J Ons. og fre.: 08.00-16.00 
7100 Vejle. Sygeplejerske Grethe Hansen (ons. og tre. 09.00 - 10.00) 

7200 Grindsted Sygehus, Stomiambulatoriet 76 72 22 01 /76 72 22 04 

(
Efter aftale 

7200 Grindsted. Sygeplejerske Hanne Kristensen (lirs.-tors. 10.00-13.00) alle hvrdage 

7400 Herning Centralsygehus, Stomiambulatoriet 99 27 21 83 Tirs.: 10.00-18.00; 
7400 Herning. Sygeplejerske Hannah Staun (lirs. 13.30-14.30 og fre. 08.00-09.00) Fre.:08.00-15.00 

7500 Holstebro Centralsygehus, Stomiklinikken, Afd. K1. 99 12 53 10 
�-

Tirs. og ons : 08.00-16.00 
7500 Holstebro. Sygeplejerske Grethe Vendelbo (man.-fre. 10.00-12.00) efter aftale 

7800 Skive Sygehus, Stomiambulatoriet, Kir.sengeafsnit K2141 97 52 76 22 - klartone tryk 2141 
��

Efter aftale 
7800 Skive (man.-fre. 08.00 - 12.00) 

8000 Århus Amtssygehus, Stomiambulatoriet, indgang 11 A 89 49 75 25 
�)� 

Man. - fre.:08.00-15.00 
Tage Hansensgade 2, 8000 Århus (man.-fre. 08.00-09.00) efter aftale 

8000 Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, Urostomiamb. 89 49 59 70 
�I 

Ons.: 08.00-16.00 
� '-. 

Afd. K1, 8000 Århus. Sygeplejerske Berit Kisbye 

8600 Centralsygehuset i Silkeborg, Parenkym kir.afd. 82 22 24 31 Tirs. og ons.: 08.00-15.00 J 
8600 Silkeborg. Sygeplejerske Pia Aerensdorff (lirs. og ens. 08.00-08.30) efter aftale 

8700 Horsens Sygehus, Stomiklinikken 79 27 46 69 Efter aftale 
8700 Horsens. Sygeplejerske Kirsten Bach (dgl.08.00-15.00) 

8800 Viborg Sygehus, Organkir. afd. K11-1 , Stomiambulatoriet 89 27 2110 Ons: 10.00-13.00. 
8800Viborg samt efter aftale 

8900 Centralsyghuset i Randers, Organ.kir.amb. 89 10 25 76 Man.-fre.: 09.00-14.00 
8900 Randers (dgl. 08.00-09.00) 

9000 Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken, 4.sal 99 32 25 28 Efter aftale 9000 Aalborg (dgl. 07.30-08.30) 

9800 Hjørring Sygehus, Stomiklinikken 99 64 20 71 Man.-fre.: 08.00-14.00 
9800 Hjørring. Sygeplejerske Tove Christensen (man.-fre. 08.00-14.00) efter aftale 



LOKALFORENINGER / GRUPPER De anførte træffetider er kun vejledende 

København / Frederiksberg 
Peter Sørensen * *) 
Århus Plads 6, 2.th. 
2100 København 0 
Tlf.: 35 38 91 48 

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

Bornholms amt 
Christian Stentoft 
Thorkildsvej 78 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 21 33 

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

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

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

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

*) Medlem af COPA's forretningsudvalg. 

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

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

Ringkøbing amt 
Knud Fauerby 
Østertorp 19, Gjellerup 
7400 Herning 
Tlf.: 97 11 80 16 

Roskilde amt 
Erik Kristjansen 
Jasminvej 1 
4600 Køge 
Tlf.: 56 65 38 78 

Sønderjyllands amt 
Jytte Holdt 
Østerskovvej 2 
Simmersted 
6500 Vojens 
Tlf.: 74 50 63 33 

Vejle amt 
Else Rasmussen 
Bjolderupvej 18 
6000 Kolding 
Tlf.: 75 52 45 12 

Viborg amt 
Vagn Færch 
Norgaardsvej 112 B 
7800 Skive 
Tlf.: 97 52 16 86 

**) Suppleant i COPA's forretningsudvalg. 

Vestsjællands amt 
Torben Hansen *) 
Prinsessevænget 18, st.th. 
4100 Ringsted 
Tlf.: 57 61 56 23 

Århus amt 
Lis Lene Carstensen 
Hobrovej 92 
8900 Randers 
Tlf.: 86 42 69 79 

Forældregruppen 
Rolf Nielsen 
Bøgeskov Høvej 9 B 
8260 Viby J 
Tlf.: 86 28 74 74 / Fax: 86 28 78 31 

Ungdomsgruppen 
Dorthe Nielsen 
Gåskærgade 29, 2.th. 
6 I 00 Hader lev 
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 

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




