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Godt nytår kere lcser
LEDER

Henning Granslev,
landsformand

Et nyt år er begyndt.
Nogle har lovet sig selv
eller andre et nytårsforsæt.
Måske var det under pres,
hvem ved? Mange perso-
ner tænker måske også
på hvilke positive og nega-
tive hændelser, der vil ske i

det kommende år.

Jeg tan så give jer den
første negative oplysning.
Kontingentet til COPA vil
stige med kr. 25 pr. med-
lem. Det har desværre væ-
ret nødvendigt p.g.a. sti-
gende udgifter til porto
(i sidste blad skrev jeg lidt
om problemet). Trods
mange protester fra utal-
lige foreninger, herunder
patientforeninger, til folke-
tingsmedlemmer, ministe-
rier er der endnu ikke kom-
met en afklaring på denne
sag. COPA har modtaget
bekræftelse på indsendte
protester. Men alle giver
Sorteper videre til næste
hånd!!

Et er dog helt sikkert.
Portoudgifterne vil stige
meget kraftigt. Som et pla-
ster på såret har regerin-
gen afsat en pulje på kr.
26 mill. tilfordeling blandt
skØnsmæssig 24OO for-
eninger. Altså i gennemsnit
ca. kr. 10.000 til kom-
pensation for den tabte
portostøtte. Det siger sig
selv at kr. 10.000 ikke ræk-
ker længere end til en vis
skrædder i h.......... For at
spare til porto og derved
komme en vægtgrænse
ned vil bladet blive trykt på

lidt tyndere papir. Kvalite-
ten kan sammenlignes
med mange ugeblade.
Portoudgifterne i2004
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stiger for COPA's vedkom-
mende formentligt med
langt over kr.100.000.
Derfor har vi været nød-
saget til kontingentfor-
højelsen, som vi forventer
vil indbringe ca. kr. 70.000
(NB: sidste stigning var i

1ee4).

Ofry, der er da heldigvis
også noget positivt at be-
rette om. Den 23. marts
bliver en mærkedag for
FS22 (sammenslutningen
af stomisygeplejersker),
Colitis-Crohn foreningen
og Stomiforeningen
COPA. Denne dato vil der
for før-ste gang blive holdt
et fæl-lesmøde. Der har i

de sidste år været afholdt
fællesarrangementer på
lokalt plan. Derfor synes
tiden at være moden til at
repræsentanter fra,,Top-
pen" i foreningerne også
mødes. De to patientfor-
eninger har behandlet
sagen i deres bestyrelser,
og heldigvis blev ideen vel
modtaget. På fællesmø-
derne kan der udveksles
informationer og erfarin-
ger. Resultatet skulle ger-
ne ende i en gensidig
orientering ved relevante
møder/arrangementer om
vores foreninger. Der er
plads til begge foreninger.
Vi har hver især gode
tilbud om information og
vejledning i at leve med en
kronisk tarmbetændelse
eller med stomi/reservoir.
Jeg er sikker på, frem-
tiden vil vise, at samarbej-
det vil blive til glæde og
gavn for begge foreninger
og deres medlemmer. Nu

starter vi og går positivt til
sagen. Fremtiden vil vise,
om vispåede rigtigt.

lnde i bladet kan der læ-
ses om årets sommerar-
rangement i uge 25. Sidste
år var der som omtalt i tid-
ligere blade meget stor
efterspørgsel til sommer-
arrangementet. Mange fik
derfor afslag, og var må-
ske nødt til at aflyse ferie
eller selv finde en ferie-
mulighed. Vi har derfor i år
valgt at gøre reklame al-
lerede iførste blad. Så kan
de heldige i år få besked
ca.1 112 måned tidligere.
Og de uheldige har lidt
længere tid til at finde et
andet ferietilbud. Som lo-
vet sidste år er opholdet
igen på SAS hotellet i Fre-
derikshavn.

Lidt rektame for et andet
populært arrangement kan
der også gives her i bladet.
MidtiLivet-weekend-
arrangement afholdes i år
den 3. til 5. september på
Quality Hotel Faaborg
Fjord. Et ønske fra mange
medlemmer om at komme
til Fyn er hermed muligt.
Det er da også positivt (for
nogle). I næste COPA-blad
kan der læses mere om
dette tilbud.

Tit .tut vitjeg håbe på, at
alle vore medlemmer, bå-
de aktive og støttemed-
lemmer, har forståelse for
den situation portoudgif-
terne kan give en forening

- en kontingentforhøjelse.
Både COPA's forretnings-
udvalg og hovedbestyrelse
har ikke villet spare på
tilskuddet til lokalforenin-
gerne, landsaktiviteterne
eller til medlemsbladet incl.
kalenderen. Derfor håber
jeg, at du/l tager imod for-
højelsen med oprejst
pande, måske ikke betaler
med glæde men så dog
med forståelse. Husk
COPA er dit talerør overfor
det offentlige. Og samtidig
støtter du/l en god sag. I

i.lyT iWT NI/T

5å er
Stomiforeningen

COPA ottcr tilboge
på ruttet med

grcstebogen. Nu
med mere power

end tidligere.
Vores ficmmeside

cr blevet
strsmliniet tned
nye links og hor

både en gastebog
ag et fonrm. Kofi
sogrt olt er rfi. Vi
ser frem til, qt
mongG vi! besøge

den nye
lliemmesidc. Er

der noget, som du
mener kon lqves

bedre, vil der blive
toget pcnt imod
forsloget. iien

fiemmesiden skol
v@?c serirs €
ikke et Jlower

powGr"
reklomeindslog
fyldt med olt
muligil, der er

irrclevont for og
om vores forening

og stomi/reservoir.
Vi håber og lror,
ot lliemmesiden

kon give
interesserede svor
pA noglc sprrysmAl

her og nu.

Velkommen på
siden:

m.coPo.dk

P. v. o.

coPA
Henning Gronslev



Stomiforeningen COPA
. S e kreta riats I ede r : Britta Mogensen.
Sekretariatet
Sct.Hansgade 268, 4100 Ringsted
Tlf .: 5767 3525 Fax:: 576'7 3515
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og
fredag: 10.00 - 14.00;
onsdag: 16.00 - 18.00.

Foreningens gironummer: 7 09 03 31.
Hjemmeside: www.copa.dk
e-mail: sekretariatet @copa.dk
. Landsformand:
Henning Granslev
Bavnegårdsvej 1 10, Kolt
8361 Hasselager
Tlf .: 7021 3525 (bedst 14.00-18.00)
Fax:7021 3515
e-mail: h.granslev @ mail.tele.dk
. Vicelandsformand:
Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddin-ee
Tlf. og fax: 5650 8042
. Lokalfurnrcend og -grupper:
Se bagsiden.

Medlemsbladet COPA
Copa-bladet udkommer 6 gange om
året, d. 10. i ulige måneder. Næste

blad udkommer l. marts; omdeles
i uge 10 (Udgirelsen undtagelsesvis t'remrykket).

Oplag: 5000 stk.
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S.
. Ansvarshat' e nd e re d a ktør :
Cand.scient. Ole Vestergaard,
fax: 9849 9889.
E-mail: bladet @copa.dk
. Lteserbreye, indkeg og ortikler:
Manuskripter sendes på bladet@copa.dk
eller med PostDanmark til seketariatet. Foto/
illustrationer helst med PostDanmark: sendes

de pr. mail. skal det være som selvstendige
påhæftede tif-filer. mindst 300 pixels.

Sidste frist for indlevering til
næste numnler er 02102,
COPA behøver ikke nødvendigvis dele
meninger bragt i bladet. Eftertryk tilladt
med kildeangivelse. efter indhentet
skriftlig tilladelse hos COPA's sekretariat.
. I I I tr s trati on sannonc e r :

Tilsagn: I måned før bladet udkom-
mer. Film mv. skal sendes til sekreta-
riatet. Materialefrist og annullerings-
frist normalt 2 I dage fgr udgivelsen.
Annoncemateriale til næste nummer
skal være Copa-bladet i hænde senest:

09/02. Nærmere oplysninger:
Sekretariatet og redaktøren.
. Indstik:
Med forbehold. Kun i kuverterede blade.
Nærmere oplysninger om tidsfrister mv.:
Redaktøren.

rssN 0901 -3849
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Foreningens formål:
Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede
samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.

- at udgive et medlemsblad, COPA.

Copa-blad 112004 (ianuar/februar). [Fra første'Co-Pa'i 1962: nr. 180].

Indhold:
Leder ( Henning Granslev )...
Vil du/I med til Frederikshavn? (Henning Granslev)........ 4
Ny formand for FS22 (Merete Mpller)........... 8

Læserne skriver
En pose til det mest npdvendige (Christian Reuss Christensen)........................................... l0
Tips til madlavning (Ruth Jprgensen).................. l0
Et tip fra en kolostomiopereret fN)...... l0
Nyt fra lokalforeningerne................ 12

Liste over stomiambulatorier findes i dette blad side 30-31.

Rådgiwring
Alle kan anmode om rådgivning - og
det er gratis. Dette kan gøres ved at
ringe til sekretariatet på
tlf . 5767 3525 eller til en lokalfor-
mand. Telefonnumrene på lokal-
formændene findes på bagsiden af
dette blad.

Der tilbydes rådgivning til alle
- uasnset om man er medlem af
COPA eller ej.

Rådgivningen udføres udelukken-
de i henhold til patientens ønsker, og
den kan foretages i hjemmet, på
sygehuset eller telefonisk.

Foreningens rådgivere er alle
stomi- eller reservoiropererede, og
de har et afklaret forhold til deres
situation om at leve med stomi/
reservoir. De har været på kurser i

bl.a. samtaleteknik, psykologi og
anatomi. Rådgiverne har naturligvis
tavshedspligt.

Rådgivningen vedrØrer kun det at
leve med stomi/reservoir samt råd og
vejledning af ikke-lægelig karakter.
Ved specifikke spørgsmål om
stomipleje og medicinske forhold bør
man i stedet henvende sig til sin
stomisygeplejerske eller stomi-
ambulatorium.

Sekretariatet eller lokalformanden
vil finde den rådgiver, der skønnes
bedst egnet med hensyn til stomi/
reservoir, alder og køn.

Det er ganske uforpligtende at
ringe til sekretariatet eller en lokal-
formand, idet Stomiforeningen COPA
er til for dig og din familie/pårørende.
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BEt ÆRK endret deodline
Deodline for neste blod: 2. februor z0o4.

Tilbud om
Se under lokqlforeningerne.



COPA har på grund af sidste borg 6 timer og Esbjerg 5 tilmeldingsblanketten. Nor-
års store efterspørgsel atter timer. malt er der stor interesse for
valgt Radisson SAS Jutlandia at deltage i sommerarrange-

5;;L;;;5;!;[*[;; :#?t';#fi:'j;FiJi,:i" [?H:',i;#:X';,'Jåilt",
rerieophord. nrrrns"r"niJi :: T^il'::99'^":1"]l'-*.i1 samle og nvopererede Del-

er fra mandag den 14. juni tit ii; 1"^Y ll9ll^ "l :"1'^tY.'^? tagere fra sidste års sommer-

tørdag den 19. juni. Der er l!t3^t:.ll-1qe' 
Dus og KaIIe ferieophold kan desværre

reserveret 30 dobbeltvæiel- på.hjemturen), en øllvand til ikke forvente at komme med i

ser og 10 enkeltværelsel frokost alle dage på hotellet' år. sidste år var der ca. 60

Hotellet har 95 værels"rl ,nn" Betaringen for-arrangementet på ventetiste. Så de kommer i

ryger værelser, ekstra .å;; 
- dæl<keralle udflugter og første række. Du/l bør tilmel-

badeveerelser tit rørestols-- følgende: . e jer så hurtigt som muligt'

brusere og nogte purr."iiig.- T::1:n,1|:I:tos 
aftensmenu' Bekræftelse' opkrævning og

pradser. MLn dlr 
",. 

god"--- ':':::r:',:;:ir:i rrokost os ::ffilflifl:t;lXvir 
brive

parkeringsmuligheder tæt aftenJmenu,
ved hotellet. Gæster, der tørdaq - moroenbuffet. EkStfO tilbUd
ankommer med tog eller bus, UnOår arrarigementet vil der Det er muligt at bestille en
skal kun spadsere ca. 500 m. blive et oplæg om ,,Stomi og ekstra dag på hotellet før eller
til hotellet. Lige uden for Body lmage,, ved Lena efter COPA arrangementet.
hotellet ligger gågaden, så Thomsen, AtOorg. Tillægsovernatning til sær-
her kan indkøbslysten helt Tidspunktet er dog endnu deles favorable pris: dob-
sikkert afprøves mange ikke fastlagt. Men det bliver beltværelse kr. 600, enkelt-
gange. Der er lnterCitytog en formiddig eller aften. værelse kr. 500. Ekstra nat
hver time til Frederikshavn. aftales og bestilles direkte til
Ca. rejsetider fra København Tilmelding til sekretariatet hotellet : ffi. 9842 4200,
6 timer, Odense 4 112 timer, senest den 25. februar. Der spørg evt. efter Annika

@

Vil duÆ med til Frederikshowt? Progrom
filondog dcn 14. juni.

Ankomst og indkvortering.
Der er bestilt buffet i

røstouronten
frokl.12 til k|.14.

Tirsdog den 15. juni.
Effermiddogstur til Skogens

Museum m.m.

Onsdag den 16. juni.
Eftermiddogstur sydpå til

Voergård Slot m.m.

Torsdog dcn 17. juni.
Heldogstur til Læ,sø. Bustur

rundt til seve.rdighedernø på
øen. Frokost medbringes fro

hotellet.

Fredog den 18. juni.
Hele dogen er til egen dis-
position. Der er monge mu-
ligheder for ot toge på ud-

flugt rundt i omegnen. Besøg
f . eks. Ørnereservotet,

Bongsbo Museet, eller gå en
strøgtur i Frederikshovn.
Fredog often er der fest-
middog med musik og dons.

Lerdog dcn 19. juni.
Efter Super Breokfost

Bufføt er der ofsked med
COPA vennernø og

hjemrejse.
Arhus 2 112 timer, Sønder- må gerne sendes kopi af Øgaard. Henning Granslev
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Tilmeldingsblanket til COPA-ferie
14. til19. juni 2004

på Radisson SAS Jutlandia Hotel, Havnepladsen 1, 9900 Frederikshavn. Tlf. 9842 4200

I
i Medlems-/støttemedlemsnummer.

Ønsker ikke-rygerværelse I
Vil gerne deltage i udflugten til Skagen, m.m. I
(tirsdag)

E Vil gerne deltage i udflugten til Voergård

Slot, m.m. (onsdag)

E Vil gerne deltage i udflugten til Læsø

(torsdag)

f-l E. gangbesværet

l--l Speciel kost...............

I
Postnr./ By.

Telefbn

f_l Specielle ønsker.

I
I
!
I

I
I
I
I
I
I
I

E
E
E
E

Jeg ønsker enkeltværelse

Vi ønsker dobbelværelse

Adresse

I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Sendes i lukket kuvert - eventuelt som fotokopi -

så den er ved

COPA, Sct. Hansgade 26 B, 4100 Ringsted
senest 25. februar 2004
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NOVA Urostomy donsoc a
- fordi smi demfer gqr den store forskel

Dansac & Hollister Danmark . Hejreskowej 10F . 3490 Kvistgaard . Tlf . 4846 5036 . Fax. 4913 8575
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Forlæng dine muligheder
lleostomi

Colostomi

Urostomi
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Rehobiliterings tilbud Dallund

for kreftpotiente?
På Dallund kan kræftramte, der har afsluttet deres behandling blive rehabiliteret.

Kurserne på Dallund tager udgangspunkt i det hele menneske. Der sættes fokus på

både det fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmæssige. Der er 20 kursister hver uge.
Kurserne begynder mandag morgen og slutter lørdag middag.

Man skal udfylde et ansøgningsskema inden man kan komme i betragtning.
Ansøgningsskemaet ligger bl.a. på Dallunds hjemmeside,

wmry.dallund.dk

Det bedste tidspunkt for et
kursusophold er som
hovedregelmellem tre
måneder og 1 112 år efter
kræftbehandlingen er
færdig. Er man i

kemoterapi med tabletter
og/eller i hormon-
behandling behøver man
ikke at have overstået
behandlingen for at
komme i betragtning tilet
ophold på Dallund.

Kursusopholdet
finansieres i samarbejde
mellem Kræftens
Bekæmpelse og de
deltagende amter og
forudsætter, at opholdet er
godkendt afdet amt, hvor
man bor.

Opholdet er gratis for
kræft patienter. Pårørende
kan deltage efter aftale
med Dallund, og prisen er
1.500,- kr for en uge. Alle
får anvist eget værelse
med bad og toilet. Der
arrangeres fællestransport
fra Odense Banegårds
Center til Dallund og retur.

Denne transport er
gratis. Udgift til transporten
til Odense Banegård skal
man selv afholde.

Rehabiliteringscentret er
røgfrit område, så evt.

rygning foregår udendørs.

Det er nødvendigt at man
er selvhjulpen, der er
mange trapper på Dallund.

Opholdet på Dallund er
sammensat af forskellige
former for tilbud. Der er
undervisning, fysisk
træning og individuelle
samtaler, hvor man selv
vælger emne, samt
mulighed for socialt
samvær. Kurset er
koncentreret og intensivt.

Ugerne på kurset er delt
op efter temaer, så man

Kræftpatient?

R.h.bih.«n&tlbud dl k..if Ld.t

0alhrdgl

kan selv finde en uge, der
passer ens behov. På den
måde kan kursisterne bed-
re bruge hinandens erfa-
ringer. På Dallund erfast
ansat socialrådgiver,
fysioterapeut, læge, psy-
kolog, sygeplejersker, diæ-
tist, samt massører. De
står alle tilrådighed for kur-
sisterne. Hertil ansatte -
f.eks. præst, kunstterapeut -
afhængig af kursets tema.

@

Kursusplan, forår 2004, kan ses på
www.dallund.dk
eller rekvireres ved henvendelse til Dallund, Kræftens
Bekæmpelses kræftrådgivning, Kræftlinien, Kræftens
Bekæmpelses Hovedkontor samt på diverse
sygehusafdelinger.

Alle krcftromte og gårorendc invitcr"s til ot dcltoge 26. ag 27. iuni;
i gruppcn 'Bryd €rcnser' kon mqn få kontokt mcd ondrc !«rrcftrqmtc.

Hervejsmorch 2004

Har du svært ved igen at få gang i din krop med eller
efter kræftsygdomme?
Har du brug for folk i "samme båd" til at dyrke motion
med?

Projekt'Bryd Grænser' er en ide, som er startet på

Kræftens Bekæmpelses rehabiliteringscenter Dallund
www.dallund.dk

ldeen med projekt'Bryd Grænser'er at hjælpe
nuværende og tidligere kræftpatienter ved at sætte fokus
på fysisk aktivitet. Lige meget hvilken fysisk udfordring
man giver sig i kast med, vil det medvirke til bedre
livskvalitet og motivere til at komme ud af rollen som

Copa 112004

kræftoffer. Men motion er svært, især hvis man er alene
om det. Motivationen drives i høj grad af, at man dyrker
den fysiske udfoldelse sammen med ligesindede.

Sidste år var der en 'Bryd Grænser'-gruppe på 35, som
deltog i Hærvejsmarchen.
Man går 2 x20 km lørdag og søndag.

For ydcrligere informotion - kontokt yenligst:
Karin Andersen tlf.: 8661 0393
Dorte Hansen tlf.: 8669 2314
lnger Jonassen tlf.: 8662 5952
Helga Kyllingsbæk tlf.: 8667 2769
Birgit Fisker Nielsen tlf.: 8661 4540

gl.aalborgvei 1 1 4@hotline.dk
skivevei 33@teliamail.dk
henriklillesoe@tiscali.dk
hky@post5.tele.dk
bfnielsen@ofir.dk



Prøv Esteem synergy som gør livet lettere. Send kuponen ind allerede i dag.*

tr Send mig information og prøver på Esteem synergy.

Min stomi er-mm i diameter. Jeg anvender: E trrburc E lrkkrd. por.r.

tr Jeg træffes bedst mellem kl- og kl.-
E L.g vil også gerne vide mere om ConvaTec's medlemsklub Gold Gard Service.

Spørgsmål? Ring: 80 30 60 11.

- Findes endnu ikke til urostomi.

Send kuponen til: ConvaTec, Jægersborgvej 64-66 2800 Kgs. Lyngby

Telefon

Mærk kuveften: Frisvar

Endelig on bandage...

,

*T§

J

ft
\d

som gØr livot lettero
Vores nye stomibandage ligner ikke noget du har prøvet før. Den er tyndere og mere diskret

selv under tætsiddende tøj. Det er enkelt og hurtigt at skifte, Og den findes i mange

størrelser til alle situationer i din hverdag.

@ConvaTec

BY
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Ny formond for FS22
FS22's Londskursus i Fooborg
2.-4. november 2OO3

REFERAT
Af:Merete Møller, vicelandsformand COPA

Surr"n med lokalformand og FU-
medlem Torben Hansen var jeg så
heldig at få lov at deltage i ovenstående
arrangement på afbud, idet lands-
formand Henning Granslev var forhindret
i at komme.

Frn on Faaborg viste sig fra deres
smukkeste side med højt solskin, så hu-
mørelvar fint, da vi ankom og gik i gang
med at sætte udstilling op og hilse på
gamle kendinge blandt fabrikanter, for-
handlere og selvfølgelig også stomi-
sygeplejersker.

D"r. ,rr. omkring 150 deltagere, heraf
125 sygeplejersker - de resterende 25
var gæster fordelt på fabrikanter, for-
handlere og foredragsholdere - og pa-
tientforeningsrepræsentanter fra hen-
holdsvis COPA og Colitis-Crohn
Foreningen.

Å"t" tema var: God klinisk praksis - 5
dilemmaer: Stomimarkering, Bandage-
valg, Bandageskift, Bivirkninger og Re-
klamationer overfor firmaer.

Forrand Lena Thomsen indledte med
at byde velkommen og håbede, at alle
fik et par gode og udbytterige dage.

Stomimart<ering er jo, som vi ved,
utrolig vigtigt, og det blev helt tydeligt
vist gennem en billedserie.

BanOagest<ift lod til at være lidt mere
indviklet, end vi brugere normalt
spekulerer over. Nå, men vi har jo også
øvet os i en del år. Det fremgik i øvrigt,
at sund fornuft aldrig er helt af vejen.

B,r,rnn,nn"r. blev også illustreret med
billeder, der kan få en til at gyse. Før og
efter-billederne talte deres tydelige
sprog.

Drn"n bød også på foredrag med
overlæge Finn Kallehave (Det Nationale
lndikator Projekt) og læge Mads Frellsen
(Center for Evaluering af Teknologivur-
dering), som begge var gode til at holde
interessen fanget på trods af det tørre
stof.
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D"r r"r. indlagt kaffe- og strække-ben-
pauser i passende mængder, så vi led
ingen nød.

Durun sluttede med en dejlig middag,
og derefter var der generalforsamling i

FS 22. Vi kunne så spændt vente på re-
sultatet, som ville blive offentliggjort
næste dag.

Munoug d. 3. november 2003 var
første punkt på programmet
bestyrelsens konstituering, som gav
dette resultat: Formand: Per Herlufsen,
næstformand: Berit Kiesbye, kasserer:
Hanne Jørgensen, sekretær: Jette
Kundal, bestyrelsesmedlemmer: Grethe
Hansen og Grethe Vendelbo.

S, n,n det videre derudad med
påsætning af plader, håndtering af
klæber m.v. Her var der et ekspertpanel
bestående af fabrikanter, som sandelig
fik lov at svare på spørgsmå|. Det kunne
man have brugt endnu længere tid på.
Der kom sjove ting frem via spørgsmål
fra salen - bl.a. fik vi at vide, at 6n lagde
sin maveplade i microbølgeovn, for at
opnå den rette temperatur for klæberen!
Det var nu ikke en fremgangsmåde til
efterfølgelse. (Tænk en gang:
maveplade med sprød svær???) Efter
flere variationer over temaet: Hvornår
klæber pladen bedst, blev det fastslået,
at det gør den faktlsk, så snart den
kommer i kontakt med huden og derved
kroppens temperatur. Klæberne har det i

øvrigt også bedst ved stuetemperatur.
Så var det på plads. Der blev altså
gennemhullet et par myter omkring
klisterværket.

HrorO"n man far patienterne klædt på
til at vælge produkt? Først blev emnet
gennemgået af en sygeplejerske og
derpå kom vi to fra COPA og talte ud fra
egne erfaringer, og det lod til at falde i

god jord. Vi modtog senere positive
tilkendegivelser fra flere mødedeltagere,
der syntes, vi havde været medvirkende
til, at de så tingene i et lidt andet lys.

D", u"r. et spændende indleeg omkring
brug og misbrug af statistisk materiale
og senere noget om reklamens magt.

Dun"n sluttede med en festaften af di-
mensioner med forskellige underhol-
dende indslag og ikke mindst tilbørlig
begavelse af den nu afgåede formand
Lena Thomsen, der havde beklædt
posten i 10 år til gavn for stomisyge-
plejerskerne og ikke mindst os -
brugerne - patienterne.

E, ,, o" festlige indslag var en syge-
plejerske m/k, der havde en slags talefejl
og mindede mistænkeligt om den nye
formand Per Herlufsen . Del tapper vi
hermed for. (Sådan skal det staves).
Aftenen stod i reklamens tegn og det
kunne ses på de mange festlige ko-
stumer. - Og så var der ellers dans til
alle tiders orkester!

Vi hurO" også lejlighed til at hygge os
sammen med repræsentanten for CC-
foreningens afdeling i Nordjylland, Bente
Buus Nielsen og alle de kendte ansigter
fra fabrikanter og forhandlere.

S,or," dag bød på noget om bivirk-
ninger. Her medvirkede bl.a. to små
gæster ved navn Rosenknop og Tut. En
sjov præsentation v. Per Herlufsen.

Sagsbehandler fra
Lægemiddelstyrelsen Nicky van
Leeuwen fortalte om pligten til at
indberette bivirkninger i forbindelse med
hjælpemidlerne. Det er ikke småting,
sygeplejerskerne skal favne om.

S,0"," punkt var noget om god klinisk
praksis ved sygeplejedirektør på Rigs-
hospitalet Helen Bernt Andersen, som
sandelig kunne få os op af stolene. En
person med meninger, som hun ikke var
bange for at lufte. Flot indslag.

Per Herlufsen sluttede af og ønskede
alle en god tur hjem.

Pa frlertrr"n fordøjede vi alle de
mange indtryk og var enige om, at det
var været nogle dejlige dage, som
FS22'erne skal have stor tak for. Vi
glædede os på COPA's vegne til det
fremtidige samarbejde og kunne i den
forbindelse konstatere, at vi heldigvis
stadig kan lære noget af hinanden. I
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Moderma Flex med Lockh Roll
Et revolutionerende lukkesystem til tømbare poser
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"En pose til det mcst
Jeg er støttemedlem ifor-
eningen COPA, det vil sige
det er min kære hustru
Christa, som bærer rundt
på en pose "til det mest
nødvendige", føler jeg mig
næsten fristet til at sige, og
selvom jeg selv er meget
hårdt ramt at sygdom, jeg
blev pensioneret allerede
da jeg var i begyndelsen af
halvtredserne, er det ikke
mine egne småtterier, som
jeg har lyst til at fortælle jer
om, men jeg har lyst til at
fortælle jer om, hvordan
mit møde med operationen
hos min hustru fandt sted,
som førte til at hun blev
nødt til at tillægge sig en
pose "til det mest nød-
vendige".

Christa og jeg har været
gift i mere end 30 år, og
det har jo nok været en
lang tid for hende, at holde
mig ud, men hun har klaret
det, og i mellemtiden er vi
blevet forældre til 2 unge
damer og 2 unge herrer,
som nu har skænket os 6
børnebørn, og prøv at
tænke jer, kun 1 dreng og
5 piger, det bliver dyrt for
de stakkels fædre, (ikke
bedstefædre), når den tid
kommer, og de skal have
alle de piger afsat, men
den tid den sorg.

I vort liv har det længe
aftegnet sig, at Christa
skulle opereres, og jeg må
sige at den dag frygtede
jeg, som en elefant
frygtede en mus, og gik
uden om, ligesom katten
går uden om den varme
grød, idet jeg jo i min
naivitet mente, at livet er
slut, med den omstæn-
dighed, at man nu skal til
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nedvcndigc"
at bære "en pose til det
mest nødvendige".

Christa lider af "Morbus
Crohn", og da denne
lumske sygdom har
angrebet hendes tyktarm
har hun fået en ileostomi,
som det har taget lang tid
for hende at vænne sig til,
idet det jo ikke er en
brækket storetå, som hun
har fået, men et meget
omfattende indgreb i

hendes liv og dagligdag. Vi
har boet i fjorten år i Høje
Taastrup Kommune, og
derfor blev hun opereret i

Glostrup. For to et halvt år
siden er vi dog flyttet til
storbyen Bylderup-Bov i

det gæve Sønderjylland,
der hvor de rigtige
danskere bor.

Da vi boede i Høje
Taastrup, har vi kun snuset
til foreningen Copa, men
det er dog aldrig blevet "til

kærlighed ved første blik",
idet som ijo alle ved, er
københavnerne lidt stive,
og har nok at gøre med sig
selv, d.v.s. janteloven slår
betydelig mere igennem på
"Djævleøen" Sjælland end
iSønderjylland.
I Sønderjylland derimod er
vi blevet mødt med en
hjertelighed og en
venlighed, og derfor er det
blevet til "kærlighed ved
første blik", og vi har været
til 2 arrangementer som 40
års jubilæet i Hellevad og
nu julefrokosten i år
sammesteds.

Nej nu står Verden ikke
længere, der er masser af
kønne piger i COPA, og
minsandten om de ikke
kan danse og feste og
være glade, ja og så oven i

købet er det
ganske
almindelige
mennesker,
og man hører
ingen jammer
og ingen klager, som
tidligere tiders
grædekoner, nej det var
noget så festligt og godt, at
vi helt glemte, at min kære
hustru Christa jo var
posebærer.

Mit møde med den
Sønderjyske afdeling af
Copa, selv om jeg ikke har
noget imod Københavnere,
har så absolut været
positivt, og den venlighed
og ligefremhed som vier
blevet mødt med, har
bidraget til at vi har
forstået, at livet jo skal gå
videre, og kan gå vide, og
det selvom man er hårdere
ramt end de fleste, så er
vore venner i Copa dog
ganske almindelige
mennesker, som det er
festligt og godt at være
sammen med, og jeg
imødeser derfor med
glæde den næste
sammenkomst.

Hjertelig tak for alt indtil nu,
og godt nytår alle sammen.

C h risti a n Reuss Christe nse n
Bylderup-Bov

ch ri st i a n @ re u s-ch ri ste n se n. d k

§ folder
'Den Uvildige Konsulent-
ordning' har gennem de
seneste år rådgivet mere
end 1000 mennesker. Nu
har de udgivet en revideret
folder Hvr's sagen gør
knuder' der fortæller om
'Den Uvildige Konsulent-
ordning' og hvilke proble-

l0

TIPS til modlowring
Tilgrønkål- hvidkål og
rødkål - samt gule ærter
bruges en 112 - 1 teske
natron til ca.2-4 portioner.
Ved kogning af blomkål-
rosenkål og broccoli skal
første hold vand der koges
op smides væk
- nyt vand

ftflil-,#
vil I lettere
fordøje maden og
minimum med luft i posen.

Hilsen fra
Ruth Jørgensen

Bryggen 13, 1. tv.

6300 Gråsten
ilf. 7465 0401

Et tip fro en
kolostomioWte?et
Er man på farten i det
ganske land på cykel eller i

bil kan det være svært at
skifte pose på en raste-
plads.

Ved faktisk alle danske
landsbykirker er der til-
gængeligt toilet - pæne og
velholdte, varmt og koldt
vand, og på kirkegården er
der affaldsposer.

Man behøver ikke at
være medlem af Folke-
kirken for at benytte dem.

Tak for bladet.
Med venlig hilsen

N

mer de
kan hjælpe
folk med.
På flf.:
7630 1930
kan du få
oplyst, hvor du kan få den-
ne folder. Du kan også
hente information på
www.dukh.dk

Hvis saoen
gør knjder

l-/f-.3ERNE SKRTVER
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STOMTÆROK
SPECIAI,FREMSTITTEDE

STøTISBAT{DAGBR OG UNDBRTøJ

StomiÆrok-bandage
fremstillet efter måI
sikrer brugeren:
. obtimøl pøsform
. Konekt pløcertng øf stomihul
. Hold,er et hrok effektiat på pløds
. Giaer god stØtte
. Komfortøhel i brug
. Ingen generend,e sømrne
. Hurtlg leaering
. Fremstllles I Dønmørk

ETO GARMENT§ anviser nærmeste
forhandler på Af. 64 46 ti 30.
Relrvirer cRAmS brochurer på tlf. 64 4613 30.

GARMENTS
- soft as silk strong as steel

tto GARIT{ENT§ ap§ .Bredgade t6 . 5592niby . Tlf.64 46 t3 30 .Fax 64 4618 30
E-mail: sales@eto-garments.com . www.eto-garments.com . www.stomibandager.dk

Let elætikbælte til
sport og intimt brug.

tto
Alle modellerfåes d sort, botd eller hadfønte
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NYT FRA
§ LOKALFORENTNoERNE

Så er vi igen startet på et nyt år, vi håber I alle har haft
en rigtig god Jul.

Følgende er på valg:
. Formand Peter Sørensen,
modtager genvalg.

. Kasserer Grethe Nielsen
modtager genvalg.

. Suppleant
Birgitte Steffensen
modtager genvalg.

. Suppleant
Ruth Svendsen
modtager ikke genvalg.

Sidse Larsen vilgerne
vælges som suppleant.
Derudover skal der vælges
revisor og revisorsuppleant.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Yalg af referent.
3. Valg af stemmetæller.
4. Formandens beretning.
5. Kassereren fremlægger

revideret regnskab for
2003.
Aktiviteter 2004.
lndkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af et bestyrelses-
medlem.
Valg af to suppleanter.
Valg af revisor +

suppleant.
Eventuelt.

Forslag til generalforsam-
lingen indsendes skriftligt til
formand senest 8 dage før
afholdelsen. Evt. på mail
nepe@privat.dk

Foreningen vil efter gene-
ralforsamlingen, beværte
med et par stykker smøre-
brød, hvorfor tilmelding er
nødvendig, senest 412 2 lt
enten Peter Sørensen
telefon 3538 9148,
mail neoe@privat.dk eller
Grethe Nielsen telefon
3828 0382.

t2

Kommende arranoement

Tirsdog den 614
kl. 14.00
Caferalrdle
Pilegården, Brønshøjvej
17,2700 Brønshøj.
(Bus 2 A kører til døren, bus 5A
+ 3505 holder på Brønshøj Torv
ca. 5-10 minutters gang derfra).
Vifår besøg af Allan Kri-
stiansen fra AstoTec, der
vilvise os det sidste nye
produkt, som vi i Danmark
har fået på markedet.
Produktet er fra Welland,
og de har blandt andet en
pose der kan skylles ud i

toilettet, spændende
perspektiver.
Ved mødet vil der blive
serveret en kop kaffe/te
med brød. Vi glæder os til
at se og høre nyt, jo mere
vi kan vælge imellem, jo
bedre, det øger mulighe-
den for, at den enkelte kan
finde det optimale.
Da vi skal have kaffe med
brød til er tilmelding
nødvendig, senest 30/3
2004, tilenten
Peter Sørensen
telefon 3538 9148
mail nepe@orivat.dk eller
Grethe Nielsen telefon
3828 0382.

Sclv\ielpsgl"rrppcr
Grupperne kører helt på
deltagernes præmisser.

Selvhjælpsgruppen for
kolostomi og ileostomi
holder sine næste møder:
Onsdag den1112 kl. 16.00
Onsdag den 10/3 kl. 16.00
Onsdag den 1414 k|.16.00

Siden sidst

Tirsdog den l4llO
medlemstude med
hVgge og snok
Vi prøvede, for første
gang, om der var tilslutning
til et møde, uden emne,
kun hygge og snak.
Og det var der, snakken
gik på tværs ,og folk
hyggede sig med kaffe og
et stykke kage.

Det er dejligt at se, at
medlemmerne deltager,
selvom formålet,,bare" er
at være I godt selskab.
Det er rart at se og høre
hvordan snakken bare
flyder, og erfare at der
gives mange gode råd og
ideer videre.

Siden sidst

Tirsdog den 4lll
Bonko
Vi afholdt vores årlige
bankospil - 8 spil - afbrudt
af en kaffepause med
blødt brød. Grethe havde
meldt sig som opråber, og
styrede slagets gang med
klar og sikker røst, tak for
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indsatsen. (Jeg tror Grethe har

haft en karriere - ved forsvaret.)

Gevinsterne var:
Fuld plade: gavekort 200,- kr.
2 flasker vin, 1 pose kaffe og
en æske chokolade.
2 rækker: 2 flasker vin, 1

pose kaffe og en æske
chokolade.
1 række: lflaske vin,
1 pose kaffe.
Der var selvfølgelig side-
gevinster, samt trøstpræmie.
I de tilfælde hvor der blev
trukket lod ved fuld plade.

Vi var 35 deltagere, og ja!
gevinsterne fordelte sig så
ujævnt, at der vist var nog-
le der skulle passe på ikke
at få brok, når de skulle
bære dem hjem.

Kommende arranoement

Indkoldelse til
Generalforsomling
torsdog t9l2 2W
Arets general forsamling
afholdes 1912k|.15 -18 på
Pilegården, Brønshøjvej
17 ,2700 Brønshøj.
(Bus 2 A kører til døren, bus 5A
+ 3505 holder på Brønshøj Torv
ca. 5-10 minutters gang derfra).

6.

7.

8.
q

10.

11.

12.

København/
Frederiksberg

Peter Sørensen,

Århus Plads 6, 2.th.

2100 København Ø
Tlf.: 3538 9148

Yderligere
kontaktperson:

E-mail: nepe@privat.dk



Selvhjælpsgruppen for
urostomi holder sine
næste møder:
Onsdag den4l2 kl. 18.00
Onsdag den 3i3 kl. 16.00
Onsdag den714 kl. 16.00.
Møderne, foregår privat,
hvor kaffe, te, kage og
sodavand kan købes.
Har du lyst eller brug for at
snakke med andre ien
lignende situation, er du
velkommen til at være
med.

Kommende arranoement

Virksomhedsbeseg og
generolforsomling
Så er det ved at være tid til
at holde generalforsam-
ling. Vi håber, at rigtig
mange af jer medlemmer
vil komme og deltage, og
dermed støtte op om det
arbejde der bliver gjort fra
bestyrelsens side.
Så har logså mulighed for
at komme med ris og/eller
ros, og ikke mindst kom-
me med ideer til kom-
mende arrangementer
o.lign., og I kan være med
til at stemme om hver der
skalvære med i

bestyrelsen.

Tilmelding nødvendig
senest mandagen før.
Ehlin Andreassen,
C .J. Brandtsvej 7
2400 København NV
telefon 3583 0862
bedst 17.00-19.00.
eller
Peter Sørensen
telefon 3538 9148 eller
mail på neoe@privat.dk

P.b.v.
Peter Sørensen

I år har vi slået general-
forsamlingen sammen
med et virksomhedsbesøg
på Coloplast.

Dato: 6. marts 2004.
Afgang med bus fra
Præstevænget k|.12.50
+ afgang fra Ballerup
station: kl. 12.55.

Tilmelding er nødvendig
(max.40 personer)
Marianne Hemmingsen
4583 5258.

Mange hilsener og på
gensyn i 2004

Marianne Hemmingsen

@

Støt COPA

Aktiviteter
COPA-Bornholms omt

Kontakt
venligst

lokalformanden.

Kommende arrangement

Så er der bowling igen
Vi mødes fredag d. 30/1 kl. 17.30 i Rødovrecentret.
Vi bowler i en time og bagefter spiser vi en dejlig 3 retters
menu i hyggelige omgivelser.

Så har du/l lyst til at få rørt kroppen såvel som
lattermusklerne - så kom. Det kan jo være at dif hold
løber af med 1. pladsen.

Prisen for hele aftenen er 125,- kr. for medlemmer og
200,- kr. for ikke medlemmer. Drikkevarer er for egen
regning. Tilmeld jer senest d. 25/1 fl
Annemarie 45BB 2535 eller Carina 4491 6199.

Godt nytår,
Annemarie og Carina

KifUdah - et godt sted at handte

3637 9 I 30
Kirudon AIS er et 1007" donskejet landsdækkende hondels-
firma, som blev stiftet i 1977. Vi er Danmorks førende
leverondør indenfor hospitols-, læge- og sygeplejeartikler.
Hvis du hor nogle spørgsmål vedrørende stomi sd ring
venligst til yores kundeseryice.

Stomiartikler
Kirridan

I Fuldt sortiment i stomi- og sygeplejedrtikler

) Klientofdeling med sygeplejersker
og specialuddannet personale

I Hurtig og diskret levering

I Konsulentbistond

) Konkurrencedygtige priser

BEMÆ,RK
Se ogsd yoreoyetsigt
pd internettet.
Besøg os pd
www.kirudon.dk

\-,/
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A'" Københavns amt
1.* ,)( Å{*1.tLÅV# I.okalfurnrund: Yderligere konh

Spurveskjul 1 SØnderlu{rdsvej 21, st.tv

2830 Virum 2730

Tlf. 4583 .5258 Tlf.:4491

- scrd stemplede frimcdter tilr

Kjesfine Rasmussen,
Skibhusvej t7l, 1.fv.,

SOAA Odense C

Bornholms amt

Lokalformand:

t
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Kommende arrangement

6cnaralforsomling
lrdog den 28.
fcbruqr kl. 14.q)
Hermed indkaldes vore
medlemmer i Frederiks-
borg amt til den årlige ge-
neralforsamling.

Generalforsamlingen
afholdes ligesom sidste år i

Sognegården i Hillerød.
Den korrekte adresse er:
F rederi ksborg Sog negård,
F red eriksvæ rksgade 28,
3400 Hillerød.

Ved generalforsamlingen
skal vi bl.a. finde ud af, hvil-
ke aktiviteter der kunne væ-
re interessante at satse på
i den kommende sæson,
og ligesom de tidligere år
vil vi blive meget glade for
nogle forslag. På general-
forsamlingen skal der også
afholdes valg til bestyrelsen.
Følgende dagsorden vil
blive fremlagt:

Valg af dirigent.
Aflæggelse af
formandsberetning.
Kassereren forelægger
lokalafdelingens
årsregnskab.
Aktivitetsplan for 20041
2005.
Behandling af
indkomne forslag.
Valg til bestyrelse:

a. 2 bestyrel-
sesmedlemmer
vælges for 2 år:
Karin lwersen -

villig til genvalg.
Jørgen Wissing -
ønsker ikke genvalg.

b. Valg af revisor,
der vælges for 1år:
Kåthe Østergaard -

villig til genvalg.

c. Valg af revisor-
suppleant, der
vælges for 1 år:
Hjalmar Lauridsen -
villig til genvalg.

Eventuelt.

Eventuelle forslagtil
behandling på general-
forsamlingen skalvære
formanden i hænde senesf
8 dage før afholdelsen,
dvs. den 20. februar 2004.

Tilmelding er som sædvan-
ligt nødvendig, da vi har
lidt spiseligt at byde på.

Tilmelding senest den
24. februar 2004, bedsl
efter kl. 18.00 til:
Jørgen Wissing,
llf .4914 7747 eller
Gisela Schjøtt,
ilf.4733 4434.

Siden sidst

Julemodct pE

Frederiksbory
Sognegård
Den 6. december afholdt vi
vores årlige julemøde.
Bestyrelsen havde glædet
sig meget til at kunne byde
velkommen til en flot buffet
med alskens dejlige
julelækkerier samt
naturligvis ris a la mande
med en hel mandel. Der
hører som bekendt en
mandelgave til et rigtigt
julemåltid. Bordene var
pyntet med nogle flotte
dekorationer, der igen i år
var lavet af lnge Wissing.
Efterhånden som vore
medlemmer kom, fik de
udleveret et nummer, og
dette nummer gjaldt som
lod til udtrækning af en
utrolig flot kurv, fyldt med
gode sager. Da alle 23
deltagere var ankommet
begyndte vi med spisning.
Herefter blev der serveret
kaffe, og så skulle vi spille
banko. Det var nogle
meget smukke præmier vi

i år kunne udlodde til de
heldige vindere, for lnger
Marie Jensen havde igen i

år lavet de yndigste
håndarbejder i patchwork
og skænket dem som
præmier til julefesten. Et
par af de flotteste julede-
korationer blev også brugt
som præmier. I år havde
den mere kreative del af
bestyrelsen også besluttet,
at der skulle være side-
gevinster og det øgede
selvfølgelig spændingen
ved spillet. Hovedgevinsten
i hvert af de tre spil var en
stor flot fersk and, så der
var tre familier, der på
denne måde fik let ved at
beslutte, hvad julemid-
dagen skulle være.

Desværre kunne alle jo

ikke vinde, men hos de der
vandt, var der storjubel og
glædesudbrud. Klokken
blev mange, før denne
dejlige juleafslutning var til
ende og man gik hver til
sit, efter at have ønsket
hinanden en glædelig jul
og et godt nytår.

P.b.v.
Gisela Schjøtt

Rådgivning
Vifortsætter i hele 2004

med ,,Abent Hus"
den anden onsdag i

måneden mellem
kl. 17.00 og 19.00

på Sygehuset
Øresund i Helsingør.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Siden sidst

Juleorrongemcnt med
22 medlemmer
Lørdag den 6. december
2003 afholdt COPA-Fyn sin
årlige julekomsammen i

Hjallese Forsamlingshus,
hvor 22 medlemmer fik en
dejlig julefrokost med sild
og lune retter. Mellem de
gode kendte julesange gav
det humøret et ekstra løft
med nogle lune historier fra
Kalle og Lars.

Det traditionelle jule-
gavelotteri vakte som sæd-
vanligt stor jubel, især da
man nåede til det afsnit,
hvor det gælder om at tage
fra dem, som har. Ved det
afsluttende kaffebord
ønskede man hinanden en
god jul og et godt nytår, og
disse ønsker sendes til
resten af medlemmerne.
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Kommende arrangement

Gcncrolforsomlirrg
Søndag d. 21. marts 2004
kt. 16.00
- nærmere herom i næste
blad. Indbydelse til
generalforsamling vil blive
sendt med posten.

Kommende arranqement

Åbcn hus msdc
Onsdag d. 14. april2004
kt. 19.00
i KB's lokale på Vesterbro.
Centerleder for Kræft råd-
givningen Kai Evan Peder-
sen vilfortælle om de se-
neste tiltag inden for kræft-
behandlingen.

Bestyrelsen er vært med
kaffe, te og brød

- vel mødt!

P.b.v.
lnga Andersen7.

Copa 112004

Frederiksborg amt

Lokalformand:

Fyns amt

Lokalfurmand: 
yderligere

kontaktperson:
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Alle fik en blomst
Julemødet d. 29 november
i Landsbyen i Våbensted,
havde lokket en hel del
medlemmer af huse.
Vi fik snitter, osteboller og
noget til den søde tand.
lngen gik sultne fra bordet,
det er en stor størrelse
snitter der smøres i

Landsbyen, men meget
lækre.

Bankospillet med de
hemmelige pakker blev
afviklet, ideerne til sma
pakker er stor og morsom.
Ellers flød samtalerne
livligt på tværs af bordene i

de hyggelige lokaler.
Julen blev sunget ind og

alle nød en afslappende
eftermiddag inden "ræset"
gik i gang for alvor.

Alle fik en blomst eller
juledekoration med hjem
samt ønsket om en god
jul.

Et år er bare smuttet
afsted igen og i skrivende
stund tænkes der på alt
det der skal gøres. Skrives
julekort, købes gaver,
pyntes op tiljul, bage
småkager o. s. v. Man kan
næsten blive stresset.
Bestyrelsen har mødt
mange af medlemmerne i

løbet af året, vi har haft

(COPA Lolland/Falster
fortsætter næste side)

Speci a I i ste r i sy ge plejea rti kl e r
Badevej 2 . 3000 Helsingør . Telefon 4921OO44

Som stomiopererel kon der ofte opstå spørgsmå|, som
kræver indsigt og forst6else fro omverdenen.
Hos lnge-Lise Sørensen ApS hor vi giort det til vores
opgove ol servicere og koncenlrere yores kræfter om
qt løse denne opgoye, hvor du som slomiopererel sæltes
i høisædet og hver opgove løses ud fro dir behov.

VITILBYDER:

+ Kompetent rådgivning af specialuddannede sygeptejersker.

€ lndividuel tilpasning ieget hjem.

<> Vi bygger på mere end 50 års branche-kendskab.

€ Leveringfra dagtil dag.

4§; Gratis forsendelse af prøver.

KOM, SE OG PRØV UDVALGET I:

. Speciale: brokbandager

Cq@

lAindeord
Da jeg mandag aften d. 3111.2003 tog telefonen, blev
jeg dybt rystet over stemmen i den anden ende. Jens
Wittchen, vores samarbejdspartner igennem mange år
ringede og fortalte, at Jytte Wittchen var sovet ind uden
nogen forudgående varsel. Dybt rystet og chokeret over
beskeden da vi så sent, som om eftermiddagen havde

været til møde i Nykøbing F.

Jytte var aktiv i mange foreninger. Blandt andet i Stomi-
foreningen COPA,s lokalafdeling, hvor hun både var

næstformand og sekretær. Desuden var Jytte initiativ-
tageren til oprettelsen af en interessegruppe for

urostomiopererede på landsplan.
Vi, der kendte Jytte, ved, at hun bed mange smerter i

sig for at opfylde de "krav" som foreningen stillede og
fra de mennesker som hun altid var parat til at hjælpe

med råd og vejledning.
Jytte overholdt altid en aftale fordi "en aftale er en

aftale og så må man bare op og stå ". Det var mottoet!.
Vi vil altid huske Jytte som det glade menneske hun

altid var trods sin sygdom.
Vores tanker samler sig om familien Jens, børn,
svigerbørn og børnebørn som har mistet deres

midtpunkt alt for tidligt.
Vi vil savne Jytte iforeningen.

Æret være Jytte Wiftchen's minde.

På bestyrelsens vegne
Marianne Andersen fdm. COPA Lolland Falster.

INGE. LISE
SøRENSEN å

. Stomiprodukter

.lnkontinensprodukter .Hjætpemidler

. Sårplejeprodukter . Fodtøj

. Brystproteser . Så[er./lndlæE

. Undertøj,/Linteri

. Sports/Specialbandager

. Badetøj

. Kompressionsstrømper

Gå ikke over åen
efter vond!
...når du har brug for krops-bårne
hjælpemidler, som f.eks. stomiprodukter.

Husk! iflg. loven er der frit
leverandørvalg. Du kan derfor
benytte os som din leverandør.

Husk! Vi vil gøre att for at yde den
bedste betjening og du er altid
velkommen tit at kontake os.

Yderligere information alle hverdage
fra kI.8.00 ring49 21 OO 44.

BEMÆR,K ! HT SERVICEBUS OG P-PIADS LIGE VED DøREN.

Focus på kroppen!
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Lolland /Falster

Marianne Andersen
Mejerivej4
4892 Kettinge.
Tlf.: 5487 3100

Telefontid: mandag-onsdag kl. 8-16. torsdag kl. 8'I8. fredag kl.8-15

Fax 4921 OZST . www.ils.dk,E-mail: info@ils.dk
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mange dejlige timer sam-
men. Det håber vi også vil
fortsætte i det nye år.
Bestyrelsen vil arbejde for
nye og gode mødeakti-
viteter til 2004.

På vegne af hele besty-
relsen ønskes alle et godt
lykkebringende nytår.

P.b.v.
Marianne Andersen

Kommende arrangement

Kom og hils på
frcne og Kirstcn
16. jonuor kl. 13.00
Som nystartede i år 2004 i

Aalborg lokalforening vil
lrene og Kirsten gerne
møde alle der har tid og
lyst til en nytårsmiddag
hvor du/l er velkomne til en

Copa 112004

Kommende arrangement

Sobotrr, frihcdskahpcr, tnodstondsmond -
og tidcn der fulgtc?
Her er et tilbud til en interessant eftermiddag i

"Friserhuset" Frisegade 25 Nykøbing F

Lørdag d. 14 - 2. 2004. kl. 13.00 - 16.00.
Alle har hørt om sidste verdenskrig og om modstands-
bevægelsen i Danmark. Et stykke af Danmarkshistorien
der kan fortælles meget om. Poul Kejser - Olesen
Nakskov vil komme og fortælle om modstandsgruppen
Holger Danske som han selv var medlem af. Der vil være
mulighed for at stille spørgsmå|, men der vil være en
grænse som Poul selv sætter.

Man kan parkere i den ensrettede gade eller nede på

havnen. Bybussen kører lige til døren. Tilmelding, at
hensyn til kaffe og kage og tilbud om samkørsel.
Ring til Marianne senesf d. 11. februar 2004.

Sæt kryds ijeres kalender så I husker mødet.

P.b.v.
Marianne Andersen

Vi ønsker COPAs medlemmer godt nytår med tak for det
gamle. Vi sluttede år 2003 af ved sidste fredagsmøde
med glogg og æbleskiver.

Kommende arranoement

Sct kryds vcd
20. molts
Generalforsamling 2004
lørdag d.20. marts
kl. 1 4.00 afholdes general-
forsamling i Landsbyen i

Våbensted. Dagsorden i

følge vedtægterne og der
bliver tilsendt indbydelse til

alle senere. Sæt allerede
nu et kryds for datoen i

kalenderen for at kunne
deltage i mødet.

hyggelig komsammen i

Husetd. 16-1 kl. 13.00. Du
er velkommen til at tage en
ledsager med. Traditionen
tro laver vi pakkespil,
hvorfor alle skal have en
pakke med. Der er som
sædvanlig en egenbetaling
på 35 kr. Drikkevarerne
skal købes i Huset til

samme billige pris som
sædvanlig. Tilmelding
nødvendig på
tlf.: 9838 0713 (lrene) eller
tlf.: 9838 1638 (Kirsten);
sidste frist onsdag d. 14-1.

velkommen til at tage en
ledsager med. Vi håber
rigtig mange vilslutte op
om arrangementet. Sidste
tilmelding fredag 13-2; lll.:
9838 0713 (lrene) eller tlf.:
9838 1638 (Kirsten).

Kommende arrangement

Spisning og bowling
19. fcbruor k!. 12.30
Som noget nyt vil vi gerne
prøve at lave et arrange-
ment med lidt motion i. Vi
mødes torsdag den 19-2
kl. 12.30 ved restaurant
Caca Blanca, Ved Stran-
den 4, Aalborg. COPA vil
være vært ved en frokost-
buffet. Drikkevarer på
egen regning. Efter et par
hyggelige timer går vi
sammen over til Sea
Sport, hvor vi prøver kræf-
ter på bowlingbanen, som
vi har lejet fra kl. 15.00 til
16.00. Her er du også

Kommende arrangementer

Fredogsmrdcr
Husct
Hosscrisgode, Aolborg
Dcn frrste fradqi
mEncdcn.
Fredag den 16-01 kl. 13.00
Fredag den 06-02 kl. 13.00
Fredag den 05-03 kl. 13.00
Fredag den 02-04 kl. 13.00
Fredag den 06-05 kl. 13.00
Fredag den 04-06 kl. 13.00
Herefter ferie til fredag den
03-09.

P.b.v.
Flemming Jacobsen

Siden sidst

Fy.oftcrsmrdc d. 17.
oktobcr i Ncstvcd
I Storstrøm Nord har vi de
målrettede antenner ude -
og da vi havde hørt, at
"Fyraftensmøder" var
blevet meget vel mod-
tagne, måtte vida også
prøve det. Nu har vi så
prøvet det med!

18 personer havde
meldt sig til- 14 ankom til
gratis ost, rød- og hvidvin,
kaffe og småkager. Som
sædvanlig hyggede vi os -
for vi var jo kun den
sædvanlige kerne ...

Hvor var de ukendte,
som vi så gerne ville
møde? Derfor et spørgs-

r6

måltilStorstrøm Nords
medlemmer - hvad skal
der til for at vi kan få lov til
at møde jer? Hvad kan
lokke jer frem?

Eva Kjersgaard,
bestyrelsesmedlem

Siden sidst

Julchyggc i Foksc
d. 6. dcccmbcr 2q)3
Der må være noget til-
trækkende ved Fakse, idet
det igen var lykkedes os at
fylde det store mødelokale
til årets julehygge. Der var
Ta'-selv-bord med alt det
gode ledsaget af ø1, vand
og snaps. Der blev sunget

å. NordjYllands amt
k(4P .'S->Ifr \

\{AS l-okatfurmani!: Ydertigere kontøktperson:

,1"
@1 "

td# 
"

Storstrøm Nord

Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund4660 Store-Heddinge

Tlf./fax: 5650 8042
E-mail: mpmoeller@ wanadoo.dk



Julesnak i Fakse.

- og pludselig var den
eftermiddag forsvundet.
Tiden går altid hurtigt i godt
selskab, og så var det tid
at sige farvel og ønske god
jul og godt nytår og glæde
sig til et gensyn i det nye
år.
Bestyrelsen kastede sig
over det, som er bestyrel-
sers lod - oprydning efter
udskejelserne. Der var
pænere, da vi gik end da vi
kom - der havde nok væ-
ret julefest dagen i for-
vejen, for der lå i hvert fald
rosiner i krogene; men
dem lod vidog ligge.

@

Søren Banjomus havde sendt sin
søster....

Der ventes på sildene.

se blev vundet af en ung
dame, som meget gerne
ville vinde den. Lutter
juleheld. Traditionen tro
samlede revisor Tomås
frivillige bidrag ind i den
uundgåelige mælkejunge -
ingen undgår sin skæbne,
når Tomås er i farvandet.
Tak til alle der gav - der
bliver også råd til en
julefrokost næste år!
Søren Banjomus havde
sendt sin uregerlige søster,
som fremviste et utroligt
tandsæt. Et muntert og
uventet indslag.

Efter maden trængte
man til kaffe og chokolade

et par julesange og ellers
gik tiden med snak - på

billederne man ser
hvordan. Den svenske kok
var hård men retfærdig -
ingen ost før lotteriet var
overstået. Gevinsterne var
flotte juledekorationer fra
Grethes Julebod. Samme
Grethe havde oven i købet
doneret en flot håndmalet
julenisse beregnet til fyr-
fadslys. Endelig havde for-
eningen lagt en god æske
chokolade til gevinsterne.
Kokken rystede lodderne
og revisoren udtrak de
heldige vindere - og san-
delig om ikke den fine nis-

Spisning er en alvorig sag.

hddag til år z0o4-
- som alle forhåbentlig er kommet godt ind i. Vi håber
også, at julen levede op til forventningerne - og vi glæder
os til at møde medlemmerne til årets kommende
arrangementer. Som bekendt vover vi ikke at foretage os
noget her i lokalforeningenfør et par måneder ind iåret,
så aktivitetsplanen fremkommer på et senere tidspunkt.
Mange hilsener til alle.

P.b.v.

Merete M ø ller. forma n d.

t1
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fndkebspolitik
i Ribe omt
I samarbejde med Esbjerg
kommune, Kirudan og sto-
misygeplejersker afholdt
COPA-Ribe amt høring om
stomihjælpemidler.

lndkøber Helle Frand-
sen fra Esbjerg Kommune
redegjorde omkring kom-
munens indkøbspolitik. I

1998 besluttede kom-
munen, at al indkøb skulle
koordineres og disponeres
ud fra forretningsmæssige
principper, så stordrifts-
fordelopnås, men med
respekt for brugeraspekter,
bl.a. service. Esbjerg
kommune sender udbuds-

materialet i en licitation i

henhold til Romtraktaten,
og der vægtes på utrolig
mange områder, bl.a.
leveringsbetingelser, med
frit leveret, kommunale
betalingsbetingelser, infor-
mation om nye produkter,
service, miljø med grønne
svanemærkede indkøb.
Også sygeplejefaglig per-
sonale medvirker ved
udvælgelsen af leveran-
dørerne.

Helle Frandsen forhand-
ler med leverandørerne,
gennemfører udbud, ved-
ligeholder aftaler og råd-
giver områdecentre - såle-
des alle institutioner køber
ind ens og til samme priser.

Helle mener forvaltningen
af skattekroner har høj pri-
oritet, men også at kom-
munen gør tingene på en
sober måde. Et samarbej-
de har to sider, så skulle
en bruger føle noget for-
kert - så kontakt kommu-
nen og få tingene rettet.

Om produktpriser præ-
ciserede Helle de frie leve-
randørvalg, blot skulle man
huske på, prisdifferencen
mellem kommunens leve-
randør og den selvvalgte
betaler man selv. Vil man
kende prisen på sine pro-
dukter ringer man lil'Øko-
nomisk Sikring' hos kom-
munen og får dem oplyst.
Det muntre øjeblik var inde
da vi blev belært om at
priser skal være offentlige
men ifølge konkurrencelov-
givningen er fortrolige!?

Gode ting blev dog sat
på plads, for da COPA-
Ribe amt's formand og
næstformand en måned
tidligere var til møde med
kommunens indkøbschef,

præciserede indkøbs-
chefen at på den enkelte
brugers bevilling skulle
priserne fremgå; men da
der til denne aftens møde
var decentrale (område-
centrene) bevi llingsudste-
dere til stede i salen, der
aldrig havde hørt om pris
på bevillingen, blev disse
kommunalt interne ting
også sat på plads.

Helle konkluderede:Vi
har frit leverandørvalg og
betaler selv en eventuel
difference.

Fra Kirudan mødte
distriktschef Niels Chr.
Nielsen og mave-/tarm-
kirurgisk sygeplejerske
Helle Laugesen. Niels, der
i det daglige primært besø-
ger kommuner og sygehu-
se, fortalte lidt om Kiru-
dans 30-årige historie med
idag 116 medarbejdere;
om Kirudans mange pro-
dukter, service og kunde-
pleje; også at firmaet er
hjælpsom, menkom-

Copa 112004
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Ribe amt
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munale aftaler er levering
indenfor landets grænser -
så mister man sine poser
på f.eks. en trekkingtur til
Himalaya, har man godt
nok et problem.

Helle Laugesen er ansat
i Kirudan på 5. år, og der
trækkes på hende ved
specielle stomispørgsmål
og ved akutte situationer.
Helle kører i Nordøstjylland
med klientbesøg ude hvor
der er langt til et stomiam-
bulatorium. Helle fortalte
om at ringe til Kirudan for
at få tilsendt og afprøve
nye produkter, man har set
iCopa-bladet.

Dag tildag levering fra
Kirudan blev debatteret;
der var udbredt tilfredshed,
dog var der en i salen der
en enkelt gang havde op-
levet længere ventetid. Et
spørgsmål fra salen lød:
"Klipper Kirudan huller i

poserne for brugerne?"
Niels og Helle kundgjorde
at alt efter den kommunale
aftale klipper Kirudan

huller i poserne mod et lille
gebyr grundet ekstra ar-
bejdsbyrde - man bedes
bestille til et par måneders
forbrug og leveringstiden
er2-3 dage længere.

Fra Centralsygehuset
EsbjergA/arde mødte sto-
misygeplejerskerne Anna
Kragh og Bodil Petersen.
Bodil blev ansat på stomi-
ambulatoriet den 1. august
2003, så vi er godt rustet i

Ribe amt, idet der også er
stomiambulatorium på
Grindsted Sygehus. Anna
fortalte om stomiambula-
toriet, der er åbent alle
hverdage og der behøves
ingen henvisning; bare ring
til Centralsygehuset i Es-
bjerg - bed om stomiam-
bulatoriet og få en tid. I

ambulatoriet er Anna
Kragh tilfreds med bred-
den af stomiprodukter og
hjælpemidler, der passer til
den enkelte bruger. "Det er
vigtigt, at vi tilgodeser den
enkelte og altid kan finde
det rigtige produkt uden

begrænsninger". En aften
hvor vi nåede på langfart til
Tenerife og Hi-malaya og
omkring mange emner.

Vi så også, at det der er
indlysende og åbenbart -
bliver sløret i korridorernes
dunkle lys - for alles
bedste.

Siden sidst

Festlig julekomsommen
i Vordc
Hotel Arnbjerg dannede igen
i år rammen om en flot
julefest for COPA-medlem-
mer i Ribe amt. Havesalen
var vor, fint dekoreret og klar
tilfest. Mxichhi, vor musiker,
var sejlet ind fra Fanø og var
sammen med bestyrelsen
klar da de mange medlem-
mer ankom. Gennem sild,
hellefisk, varmt, lunt, ost og
mere, spillede og sang Mxi-
chhi de gode gamle travere.
Af assorterede spil gjaldt det
i år rafling - hvert bord sit
raflebæger og medens med-
bragt gavebjerg blev fordelt,
for siden - på tid - at blive

@

omfordelt, syntes det som
var æguret gået i stå. Men
æguret var retfærdigt og
sejrede til sidst. Præmierne
var fordelt og vi gik beroliget
til kaffen medens snakken
gik og der blev danset til
Mxichhi.

En glad aften med højt
humør hos COPA-medlem-
mer, en fin årsafslutning.

P.b.v. John Kyhl

Kirstine,-*lardam
- når det gælder:
Stomi-artikler
Sårbehandlingsbandager
Inkontinens-produkter

Vi løser hver opgave
individuelt og giver os

altid sod 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 423233

Portofri levering fra dag
til dag.

Ingen ekspeditions-
omkostninger.

Ingen grænse for mindste
leverance.

Fordelagtige priser

Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 .7500 Holstebro
Tlt.97 42 32 33 . Fax 97 428014
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Fornajclig often
Den21. november var der
julefrokost i Gildesalen
Thorsvej96 i Holstebro. 27
var mødt op med håb om
en hyggelig og fornøjelig
aften.

Vi startede med at spise
den veltillavede mad, og
selv om vi alle gjorde hvad
vi kunne, var det umuligt
for os at tømme fadene.

Vi sang i løbet afaftenen
nogle julesange, og havde
efter at være blevet godt
mætte bankospil.

Der var nogle, der var
meget heldige og vandt så
mange gevinster, at de
måtte køres hjem.

Men vi havde alle den
gevinst, at have haft en
dejlig aften.

P.b.v.
lngeborg Christensen

tisk med hovedparten af
den siddende bestyrelse,
skulle der vælges syv
bestyrelsesmed lem mer.

Blandt de valgte - blev
Jette B. Frederiksen valgt
tilformand. De øvrige
bestyrelsesposter skulle
udpeges på et kommende
bestyrelsesmøde.

Aftenen sluttede med en
gang kaffehygge.

Siden sidst

BestyrelscspostGrnc
blcv bcsot
Bestyrelsesm øde den 27 .

november blev afholdt hos
Jette B. Frederiksen Gund-
sømagle. Mødets hoved-
punkter var at besætte de
ledige bestyrelsesposter.
Bestyrelsen kom til at se
ud som følger:

. Formand
Jette B. Frederiksen
Gundsømagle

. Næstformand
AnniHulstrøm
Solrød Strand
. Kasserer
Tove Christiansen
Tune

. Sekretær
Johnny E. Frederiksen
Gundsømagle

. Bestyrelsesmedl.
Jørgen P. Hansen
Roskilde

. Bestyrelsesmedl.
Lis Gebhard
Solrød Strand
. Revisor
Jørn Petersen
Roskilde.

På mødet blev lagt en grov-
plan for årets arrangemen-
ter med henblik på tid, sted
og indhold. Det blev ligele-
des besluttet, at den afgå-
ede formand Erik Kristjan-
sen skulle være æresmed-
lem af foreningen.

Den nye lokalformand
Jette Frederiksen
og det nye æresmedlem
Erik Kistjansen.
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Posen blev rystet
Julestue blev afholdt den
B. december på Møllebo
Københavnsvej Køge.
Ca. 30 forventningsfulde
deltagere mødte op til det
planlagte arrangement, der
bestod af en dejlig buffet
afsluttende med ost og
kaffe. Bankospil med
medbragte gaver til alle.
Under bankospillet var
der en gæst, der tillod sig,
at råbe til nummer-
opråberen, at han skulle
"ryste posen", hvilket
udløste en del morskab.

Den nye formand tak-
kede den afgåede formand
Erik Kristjansen for
mange års virke for Ros-
kilde-Køge kredsen og
meddelte ham, at han
af bestyrelsen var blevet
udråbt til æresmedlem af
foreningen, hvorefter
Jette overrakte Erik en
gave fra kredsen som tak.
Aftenen sluttede med en
svingom til musikken og
hyggeligt samvær.

P.b.v.

Jette B. FrederiksenSiden sidst

Faryel til Erik som lokolformond
- nu @rcsmedlem
Generalforsamling i kred- årsberetningen og regn-
sen blev afholdt i Duebrød- skabet, der blev godkendt.
res festsal Roskilde den Erik, der har været for-
21. oktober. mand for kredsen i ca. 17

Formanden, Erik Kri- år, ønskede at fratræde.
stjansen Køge, aflagde Da Erik stort set var iden- -ÅCo
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Ringkøbing amt

Knud FauerbY

Hagenstrupparken 34

8860 Ulstrup
Tlf.: 9711 8016

Roskilde amt

Lokalformand:
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Tqk til Coloplost
Hvem tog på bustur? Det
var os nede fra Sønderjyl-
land, på tur - 30. august -

til Coloplast iThisted. Bus-
sen kørte fra Sønderborg
via Aabenraa og Haderslev
hvor der var pastigning til
turen. Fra Haderslev kom
også Marianne Gottenborg
på, hun medbragte rund-
stykker med tilbehør, som
blev spist med velbehag.
Lidt smulder fik buschauff-
øren også lov at fa.

Turen gik sa til Thisted,
her ankom vi omkring mid-
dag og blev modtaget af to
ledere. Frokost blev ser-
veret i kantinen og maver-
ne blev fyldt. ogsa poserne
fik et godt udbytte.

Derefter fik vi en orien-
tering om hvordan fabrik-
ken var blevet til, og den
store udvidelse hen af ve-
jen. Rundvisningen pa
fabrikken var meget inte-
ressant, man fik at se
hvordan produkterne blev
lavet, og en snak med
personalet, som var villige
til at fortælle hvordan pro-
cessen kører. Processen
der bliver udarbejdet på
plader og poser er stor, for
at man finder det rette pro-
dukt til stomisteme.

Efter rundvisning kom vi
igennem en gang, hvorder

var hængt plancher op der
viste produktet fra fabrik-
kens start og til i dag. En
udvikling man slet ikke
havde forestillet sig.

Pakkedamer ved sam-
lebåndet pakker mellem
32-40.000 poser om da-
gen. Man arbejder i

.weekenden, 12 timer
lørdag og 12 timer om
søndagen - men så har
man også fri resten af
ugen. En utrolig positiv
arbejdsplads, med en god
personalepleje, fik vi fortalt
af medarbejderne.

Efter rundvisningen blev
der serveret kaffe og tak-
ket af fra de to ledere. For
os var det en stor oplevel-
se at se fabrikken.

En tak til Coloplast og
de to ledere som ville ofre
en lørdag. Turen gik atter
hjemad og en medbragt
frugtkurv blev spist, den
var sponsoreret af en
købmand iGuderup på
Als (tak). Endelig nåede vi
Haderslev, her fik vi
middag på Harmonien,
alle var trætte, - men turen
var jo gået godt hele
dagen, så krudtet var
brugt!

En stor tak til Marianne
som ofrede en lørdag på
at tage med os - tusind tak
tildig.

Hilsen Christa

deres nye poselukke-
system vil jeg fremhæve.
Denne var dobbelt sikret
med hensyn til udsivning
og var samtidig bøjelig og
blød mod huden. Poserne
bruges især til dem med
ileostomi. Annemarie for-
talte om oplevelser i hver-
dagen og til slut fik vi også
nye vitser fortalt. Mange
tak til dig Annemarie, at du
ville bruge en hel søndag
til at være sammen med
vos syndejyder.

Derefter gik vi i gang
med maden. På bordet
stod der forskellige sild og
ørredfil6t m. æggestand,
karrysalat og fiskefil6t m.
remoulade. Efter en pause
kunne vi vralte op til et Ta'
selv bord med alt hvad der
hørte en julefrokost til.
Mange var flittige til at gå
en tur rundt om bordet -
indtilflere gange (her
nævnes ingen navne).
Som pynt på'Ta'selv
bordet' var en julenisse,
som havde en stomipose
på i dagens anledning.
lngen var itvivl om,
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hvilken forening der var
samlet denne dag.

Vi sang også nogle jule-
sange - de var ikke helt
som de plejer, hvad angår
teksten. Til kaffen var der
masser af slik og alle fik
fyldt deres tallerken så
rigeligt op. Så var tiden
inde til bankospil. Der var
kø ved bordet, hvor pla-
derne kunne afhentes -
mange ønskede nogle
bestemte numre (dem var
der nemlig gevinst på,
mente de). Der var da
også nogle medlemmer
som var i held - de vandt
op tilflere gange. Et
ægtepar slæbte hele B

gevinster med hjem - mon
de skal med næste år?
Anne Lise var bankochef
og hendes to tro under-
såtter Gtinther som lagde
brikker på og Christa som
var opråber, førte os alle
igennem seancen. Selv
dem med dårlig hørelse
kunne Christa råbe op (har

(COPA Sønderjyllands amt
fortsætter næste side)

Siden sidst

Julefrokost på Kløver Es
Den 23. november blev der
holdt julefrokost og banko -

vivar i alt 53 deltager.
Længe inden bladet kom
ud, var der 22 tilmeldinger
- det er dejlig at I er hurtige
til at melde jer til.

Efteratjeg havde budt
alle nye som gamle med-
lemmer velkommen til
bords, fik Annemarie
Hammilton Jee fra Firmaet
ConvaTec ordet. Vifik
præsenteret nyheder, især

Copa 112004
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Jytte Holdt
Østerskovvej 2, Simmersted, 6500 Vojens

Tlf.: 7450 6333.
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hun mon været ansat ved
militæret?).

En særlig tak til dig
Annelise for det store
arbejde du gør, for at vi
kan få bankospil op at stå
år efter år. Alle byer i amtet
har haft besøg afdig, hvad
angår sponsor-gaver (ga-
verne fyldte en heltrailer).
Også tak til Carl fra Tønder

- Grlnther fra Padborg -
Christa fra Asserballe. I

samlede gaver ind ijeres
by.

Alle hyggede sig. Der
var en rigtig god stemning
hele dagen. Tak skal I ha'.
Da klokken var 18.30 var
det tiden at komme hjem

med gaverne - godt trætte
og mætte.

Sponsorer
Mange taktil:
ConvaTec for bidrag til
forplejningen - Hovedgevinst
og andre gaver.
Coloplast. (ny saks - den
som vandt - ring om den er

sod).
Michael Bordorff, Rødekro.
Johannes Matsen, Hellevad.
Asta Clausen, Tønder.
Forretningsdrivende i hele
Sønderjyllands amt.
Mange gav indtil flere gaver.
Alle gaver er fint pakket ind
når vi afhenter dem.

Godt nytår ønskes alle
P.b.v. Jytte Holdt

Kommende arrangement

eercaltorsomling
Generalforsamling
Tirsdag d. 16. marts kl. 19.00 på Folkehjemmet i
Aabenraa.
Firmaet Asto Tec lancerer et helt nyt stomiposesortiment i

Danmark.
Allan Kristiansen vil gerne vise vore medlemmer de

nye produkter - såsom nye kulfilter og stomiposer som
kan skylles ud i toilettet (hvad er nu det for noget ?) Kom
og se!
Asto Tec er vært ved kaffen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og godkendelse.
3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
4. Aktiviteter for det kommende år.

5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg. På valg er:

a. Næstformand Anne Lise Hansen. (modtager
genvalg).

b. Sekretær Christa Jensen. (modtager genvalg).
c. Suppleanter: Mona Hansen og Tina Knudsen.
d. Revisor og suppleant.
e. D.S.l. repræsentant:Anne Lise Hansen

(modtager ikke genvalg).
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skalvære
formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Ring nu og meld jer til - næste blad udkommer først
omkring afholdelsen af dette møde og husk at sætte
kryds i kalenderen. Det er jer som har indflydelse på,

hvad der skal ske i vores amt.
Tilmelding ønskelig pga. kaffen, men ikke nødvendig.
Anne Lise tlf .:74520091
Jytte tlf.: 7450 6333.

Copa 112004

Kommende arrangement

Set kqyds Yed 14. opril
Medlemsmøde iTønder
onsdag d. 14. aprilkl. 19.00
O msorgscenteret Ribeland evej, T ø nde r.

Mere herom i næste blad.

Konrmende arrangement

S@t kryds ved 11. mqi
Medlemsmøde på Folkehjemmet i Aabenraa
tirsdag d. 11. maj kl. 19.00
Vi får besøg af stomisygeplejerske og læge fra Skejby
Sygehus.

Mere herom i næste blad.

P.b.v. Jytte Holdt

S cen s ast

Generalforsomling
Vi har i Vejle amt afholdt
vores årlige generalfor-
samling; den blev afholdt
d.22111 i Fredericia
ldrætscenter, der var en
del nye medlemmer med,
dem vil vi da gerne byde
hjertelig velkommen og
håbe på mange gensyn,
mødet forgik i ro og orden
det sørgede vores dirigent
Preben for.

Der var 3 bestyrelses-
medlemmer på valg i år,
alle blev genvalgt. Vi fik ny
revisor, så bestyrelsen ser
sådan ud:

. Formand
Else Rasmussen.
. Næstformand
Lotte Wackerhagen.
. Kasserer
Kirsten Pedersen.
. Sekretær
Eva Wilki.
. Bestyrelsesmedlem
Diana Madsen.
. Revisor
Bennie Rasmussen.
. Revisorsuppleant
Emil Larsen.
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Efter mødet var de der
havde lyst nede og spille
bowling, resten var heppe-
kor. Da det var overstået
og alle havde fået varmen,
var det tiden til at få over-
rakt gevinsterne som
Karen Blok havde spon-
soreret. Vi vil sige Karen
Blok mange tak for ga-
verne.

Efter gevinsterne var
overrakt henholdsvis til:

1. til Egon
2. til Hanne
3. til Carsten,

var det tid tiljulemiddagen
som bestod af kalvesteg
stegt som vildt m/tilbehør,
desserttallerken m/udvalg
af frugUkage/is, derefter
var der kaffe m/ kranse-
kage.

Det hele sluttede ca.
kl. 17.00 efter en meget
hyggelig dag, det tror jeg,
at jeg kan sig på alles
vegne. Vi i bestyrelsen vil
gerne takke alle der var
med til atgøre denne så
hyggelig.

P.b.v.
Else Rasmussen

Vejle amt

Else Rasmusssen

Bjolderupvej 18, 6000 Kolding
Tlf.:7552 4512
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Der bliver igen i år
et forårsmedlemsmøde,

en udflugt
og generalforsamling.

Derud over har vi fået et tilbud fra Sønderjyllands amt
om at komme pa besØg hos dem i oktober, hvor de får

besøg af forfatter/filosof John Engelbrecht, men alle
aktiviteter kommer der jo mere om, når vi nærmer os
tiden til afholdelse af dem. Så hold øje med bladet.

Men allerede nu kan I godt sæfte et storl kryds i
kalenderen lørdag d. 17/4 da afholder vi vores forårs/

medlemsmøde. Hvor og hvordan kommer senere.

Der var ved generalforsamlingen lagt et
aktivitetsforslag frem til alle medlemmer, som vifik

tilbagemelding på.Vifik mange gode forslag til vores
udflugt, som sikkert vil foregå i august.

Nu har vi noget af arbejde med og så håbe at ramme
rigtigt, så der kommer rigtig mange med på turen.

Siden sidst

Stort fremmgde til
generqlforsomling
Som tidligere annonceret
har vi den 22. november
afholdt generalforsam I i n g
på Højslev Kro. Vi havde
opfordret til at møde op og
det glædede bestyrelsen,
at det blev efterfulgt .

Vi var et halvhundrede
medlemmer, og til dem
som var forhindret eller
havde ,,glemt" må jeg
sige ærgerligt for jer. Det
blev en rigtig god oplevelse,
allerede ved starten blev

der fin stemning med en
lækker anretning.

Generalforsamlingen
forløb i god ro og orden,
godt styret af den valgte
dirigent Poul Jørgensen.

Vagn Færch aflagde et
kort referat om året som er
gået. Bodil Krigbaum vores
kasserer gennemgik
omdelte og reviderede
regnskab, det var meget
fint. Da der ikke var noget
evt. på programmet, var
der kun valg af evt. nye
bestyrelsesmedlemmer
tilbage.

Der var som næsten altid
ingen nye forslag, så det
blev vedtaget at alle tre
Vagn, Grethe og
Birgit blev genvalgt, det
samme gentog sig med
vores revisor Mette
Espersen. lnden
generalforsam lingen var
slut kom Eva Liltorp fra
Gedsted med opfordring til
alle om at være med til
indsamling af poser, som
vi selv af en elleienden
grund ikke bruger. Som I

måske allerede har læst
om mangel på samme i

Ukraine i vores blad, vilvi
gerne opfordre alle
til at række en hjælpende
hånd. Vagn Færch,
Norgaardsvej 112 b, 7800
Skive har lovet at være
beredvillig med opsamling
og sØrge for videreforsen-
delse. Resten af dagen
forløb med ren under-
holdning, og det var en
virkelig sjov oplevelse
med masser af sang
humør og sjove sketch,
opført af MØLLEOPTI-
MISTERNE.

@

Mølleoptimisterne kunne få
smilet frem hos alle.

Det var et godt navn til
de,,gæve piger" yngste
deltager 63 år ældste 89
år, men hvor kunne de få
smilet frem på alles læber,
et fint bevis at med sang
og livsglæde kan man feje
mange måske lidt triste
tanker af vejen.

Endnu engang tusind
tak til dem.

Dagen sluttede med lidt
bankospil, dermed kunne
alle tilkendegive at de
havde haft en god dag i

det lidt grå novembervejr.

N.B. Husk Yores
opfordring ong. poser
Selv har jeg været på alle
Thisteds Ældrecentre, og
alle var flinke og havde et
overskudslager fra tidligere
klienter.

Med venlig hilsen og godt
nytår

P. b. v.

Birgit Pedersen

Sidst men ikke mindst vil vi fra bestyrelsen i Vejle amt
ønske alle medlemmer iCOPA og deres familie et godt

og lykkebringende nytår,
og vi haber pe stor tilslutning i 2004

P.b.v.
Else Rasmussen
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Vagn Fær'ch
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7800 Skive
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Siden sidst

Julefinokost sior srcces
Lokalforeningens jule-
frokost, blev som ventet
igen i år er stor succes
med stor tilslutning. 29
glade og forventningsfulde
medlemmer og støtte-
medlemmer mødte troligt
op for at fejre den kom-
mende jul i hinandens
selskab.

Frokosten blev atter
afuiklet i de smukke og
yderst velegnede lokaler
på amtsplejehjemmet
LUNDEBO, Dianalund-
hvis køkken igen havde
overgået sig selv med god,
rigelig og veltillavet gam-
meldags julemad.

Per var toastmaster og
indledte frokosten med
nogle få praktiske be-
mærkninger og gav her-
efter ordet til Torben, der
bød velkommen og hå-
bede, at vi alle måtte få en
god eftermiddag sammen.

Under spisningen var
der underholdning ved
Torben, Bente og Per, der
sang forskellige julemelo-
dier akkompagneret af
Ragnar Bodi.

Carlog Edith havde
fremstillet nogle smukt

dekorerede sange (sang-
blade) som vialle med
begejstring sang med på,
hvilket vi siger tak for.

Snakken gik rigtig godt
medlemmerne imellem
ved 4-mands bordene, der
var smukt pyntet med
dekorationer fremskaffet af
Henning og Rigmor
Nielsen. Dekorationerne
blev ved festens afslutning
bortloddet til stor glæde for
vores kasserer, idet hele
arrangementer var for
lokalforeningens regning.

Et amerikansk lotteri
manglede heller ikke, og
efter nogle glade timer -
hvor vores nyerhvervede
dirigentklokke flittigt blev
brugt iforbindelse med
annoncering af taler, sange
m.v., var det tid til at sige
farvel og ønske hinanden
en glædelig jul og godt
nytår.

Torben takkede afslut-
ningsvis bestyrelsen for et
godt samarbejde i det for-
løbne år, og bestyrelsen
skal herved ønske alle
vores medlemmer, støtte-
medlemmer samt familier
et godt nylår 2004 .

P.b.v., Per Madsen

Siden sidst

l+yggeligr
somEr
i 6renå
- stomi
klinikkcn
bcrcrcs
Onsdag den
22. oktober
samledes vitil et utrolig
hyggeligt samvær på
Kulturhuset i Grenå.
Stomisygeplejerske Dorthe
Rafn indledte med at
fortælle om fremtids-
mulighederne for stomi-
ambulatoriet i Grenå.
Dorthe er blevet ansat på
Randers Centralsygehus.
Men samtidig havde hun
den glædelige nyhed at
kunne fortælle, at det en-
delig er blevet bestemt, at
hun fremover har sin
Stomiklinik på Grenå
Centralsygehus. Det bliver
hver onsdag i ulige uger kl.
8.45 - 14.00. Man har
mulighed for at henvende
sig i åbningstiden, gerne
efter at have ringet først.
Hun glæder sig meget
over, at det var lykkedes at
få etableret stomi-
klinikken, og glæder sig
meget til at se "alle sine
patienter" igen.

Derefter fortalte
forhandler Kirstine Hardam
om de nyeste hjælpe-
midler, og viste hvordan
man kunne klare even-
tuelle problemer i forbin-
delse med hud, poser m.v.
Der blev en livlig debat, og
der blev stillet en del
spørgsmå|, og mange fik
et godt råd om, hvad der
kunne gøres for at løse et
problem i forbindelse med
stomien.

Som altid når vi mødes
var der lidt godt til ganen.
Denne gang dejlige sand-
wiches og kaffe/te og der
var rigeligt til alle. Kirstine
Hardam var den glade
giver af traktementet.

Alt i alt en god og
udbytterig aften for delta-
gerne. Det var også dejligt
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athøre, at vi stomister ikke
bliver overladt til os selv,
og fortsat har mulighed for
at søge hjælp i Grenå, når
behovet er der, set i

forhold tilden
indskrænkning der i øvrigt
er sket på Grenå
Centralsygehus.

P.b.v.
Elsemarie Kraul

S den sidst

Svsmme-often
dcn 30. oJrtober
Denne gang slog vialle
rekorder til svømme-
aftenen. Vi var nemlig hele
17 deltagere. Kl. 18 sam-
ledes vi i forhallen ved
svømmehallen Spanien i

Arhus. Der opstod en hel
del tumult ved billetkøbet,
idet der gik lidt kludder i

hvor mange pensionister,
damer og herrer vi egentlig
var. Men til sidst lykkedes
det da at få alle mand M/K
ind i omklædningsrumme-
ne. Nogle fik "det hele" i

varmluftsafdelingen, and re
måtte nøjes med den
almindelig afdeling uden
varmluft. Vi svømmede, flk
"vandmassage" og kom i

spa-bad. Alle var vist også
en tur i det dejlige varme
børnebassin. De heldige i

varmluftsafdelingen fik så
dampbad med påsmøring
af olie og salt. Det giver en
hud så blød som en nyfødt
babys. Viandre måtte

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

Copa 112004

Vestsjællands amt

Torben Hansen

Prinsessevænget 18, st.th., 4100 Ringsted.

Tlf.:5761 5623.
E-mail: torbenmichaelhansen@ msn.com

Arhus amt

Lis Lene Carstensen,
Hobrovej 92, 8900 Randers

Tlf.:8642 6979



denne gang "nøjes" med
sauna.
Efter denne omgang var
det tid til at få noget at
spise. Alle mand gik vi på

restaurant Zeus og fik en
omgang lækker græsk
mad. Alle fik vist sa rigelig,
hvad de kunne spise og
alle gik glade og vel
tilpasse hjem.

Så til jer der endnu ikke
har vovet jer ud i svømning
efter jeres operation kan
jeg bare endnu engang
sige: Mød op næste gang,
vi afholder svømmeaften
og du vil garanteret ikke
fortryde.

Siden sidst

Jutehygge i Århus
Den 2. december kl. 19.00
mødte ca.25 juleglade
COPA-medlemmer op til
julehygge på Langenæs,
hvor lokalet var festligt
pyntet op med bl.a. lysen-
de stjerner ophængt i

loftet.
Else Marie

bød
velkommen.

Hendes mand
Egon

fotograferede
ivrigt

aftenen
igennem.

Først fik vi gløgg og æb-
leskiver, dejligt på en de-
cemberdag (også selv om
termometeret stod på +).
Flere havde nissehuer på
(i alle afskygninger), Lis
Lene bar nisseørenringe
og Bents slips spillede
muntert og jævnligt en
julemelodi. Herefter
præsenterede Susanne
Andersen fra Coloplast os
for flere produkter, her
iblandt en nyhed, en
urostomi flerkammerpose.
NU skulle det store slag så
stå, terningerne blev kastet
og minuturet sat i stilling.
Pakkerne føg hen over

@
bordet da vi
spillede pak-
kespil, og
sikke man-
ge pakker
der var.
Foruden den
ene som
hver især havde medbragt,
havde Helle fra bestyrel-
sen sørget for at købe
nogle ekstra. Og vanen tro
var der ivrig jagt efter en
særlig attraktiv pakke. En
vis person, som ikke vandt
pakker sidste år, råbte
ekstra højt, og hovsa det
hjalp åbenbart, for plud-
selig slog han indtilflere 6-
eIe (her har flere sikkert allerede
regnet ud, at denne person var
Henning). Ja, ja, Henning
vandt sandelig hele 3
pakker og gavmildt for-
ærede han straks en væk
til en medspiller. Alle guf-
fede lykkeligt julegodter,
plus kaffe, brunkager,
pebernødder og klemen-
tiner. Pludselig var klokken
21. Det var en rigtig dejlig
aften med livlig snak og
grundig julehygge. Vi fik
alle ønsket hinanden
glædelig jul og godt nytår
inden turen gik hjemad.

Mariann

(COPA-Århus amt fortsætter næste side)

"l
Siden sidst

Julehygge i Ronders
27. november var vi samlede i Fritidscentret !j- 's
i Randers til kaffe med kager og julegodter.

Vi fik rigtig hygget os med snak og smil, ikke mindst
da dysten om pakkerne gik ind. Efter en drabelig dyst på
terninger var pakkerne fordelt. Heldigvis forbarmede de
heldige som have faet flere pakker sig over de
tomhændede. sa alle 14 fik en lille hilsen med hjem
foruden mindet om en hyggelig aften.

Råd9imin9
DA

Åit us
Amtssygehus

fndgong 1 A,2. sol.
mellem af deling 260 og 28O.

Lokolet til venstre for
trappen/ elevqtoren.

(Mulighed for en samtole
med en ligestillet)

22. jon. kl. 16.00-17.30
5. f eb. kl. 16.00-17.30
19. f eb. kl. 16.00-17.30
4. morrs kl. 16.00-17.30
18. morts kl. 16.00-17.30
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Helle Jørgensen

KARENBLOK
Forhandling og individuel rådgivning om
korrekt valg og anvendelse af hjælpemidler
til mennesker der

E er STOMIOPEREREDE
fl er brystopererede
El har ufrivillig vandladning
B har behov for støttestrømper
E brokbælter efter mål
E overtræksposer efter @nske

Forsendelse og rådgivning er gratis

Kontakt sygeplejerske/konsulent
Karån Blok

KAREN BLOK Specialcenter, Gammel Havn 1, 7100 Vejle
Tlf:75 84 00 22.8ax.75M03 22. e-mail: karenblok@karenblok.dk. www.karenblok.dk
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Kommende arranqement

Ronders klubben
15. jonuor &
19. februor
kl. 14.00 - 16.30
Jeg beklager at mine
fingre kludrede på tasta-
turet så jeg fejlagtigt har
skrevet, at der er møde i

Randers-klubben 5. januar.
Det er torsdag
d.lS.januar
og torsdag
d. 19. februar
der er sammenkomst i

Fritidscentret i Randers
kt.14.00 tit 16.30.

Alle er velkomne til

hyggeligt samvær og en
snak om livet med stomi.
Lis Lene og Anna Marie
sætter vand over til kaffe
og te. Sæt også allerede
nu kryds i kalenderen ved
torsdag d. 18. marts, så
bowler vi igen i Randers.
Nærmere om det i næste
blad.

Ring til
Anna Marie Malling Olesen
86 43 43 37
eller
Lis Lene Carstensen
86 426979
hvis I ønsker yderligere
oplysninger.

Lis Lene Carstensen

Komnrende arranqentent

Hvordqn
hor vi det psykisk?
- urostomiopererede
mødes
lørdag d. 27. morts
Så er tiden kommet til det
årlige møde for urostomi-
operede. Mødet finder sted

lørdag den 27. marts
kl. 11.00 til ca. 17.00
Restaurant Stadion
Christmas Møllersvej 2
5200 Odense V

Dagen vil forløbe således:
. Oplæg ved sexolog
Gerd Winther.
. Derefter seryeres et
let måltid mad og efter
pausen vil der være
diskussion i mindre
grupper.

Vi har i år valgt at fokusere
på det psykiske og det
sexologiske.

. Hvad sker der med
vores følelser og psyke
efter en stor operation
ofte grundet alvorlig
sygdom?
. Hvordan føles det
pludselig at se så
anderledes ud?

. Hvordan føles det,
når ens ægtefælle eller
kæreste skal se een
med den,,nye" krop?
. Fungerer vi over-
hovedet sexuelt?
. Alle disse tanker og
følelser har vi sikkert
alle haft, men er der
nogen, vi har kunnet
tale med om dette?

Vi har fået sexologen Gerd
Winther til at komme og
give et oplæg om alt det,
der kan røre sig i os psy-
kisk, når vi skal leve vort liv
med en pose eller et pla-
ster på maven. Har du
andre ideer eller forslag til
fremtidige temaer, vi kan
tage op på dette ene årlige
møde, bliver det modtaget
med kyshånd. Tag forsla-
get med til Odense eller
send det til en af os eller
Britta på sekretariatet. Vi
glæder os meget til at se
rigtig mange den 27. marts.
Tilmelding skal ske til Britta
på sekretariatet
senesf den 17. marts.

Mange hilsner og på gensyn
Ruth og Lotte

fndkoldelse til gcnerolforsomling
Generalforsamlingen 2003 vil blive afholdt lørdag den 27.
marts kl. 12.30 i Langenæs Handicapcenter, Arhus.
lndkaldelsen sker ifølge foreningens vedtægter.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en hyggelig dag.
Yderligere oplysninger om generalforsamlingen følger i

næste nummer af bladet. L.L.C.

Copa 112004
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Husk
COPA-kontingent

2004

Urostomigruppen

Lotte Andersen Ruth Træholt
Brovænget 10 Nygade 15,4.th. ,
2830 Virum 9400 Nprresundby
Tlf.: 4585 6456 Tlf :9817 1032

NN
oIL

FS 22 
"r 

en fqlig
beskaftigct med plcjc of potiertcr

FS22 afholder kurser og mødeaktiviteter på
landsplan, samt oplysningsvirksomhed
for sygeplejersker og interesse-organisationer.
Herunder informationer om udenlandske
kongresser og rejser. FS22 medvirker til
opretholdelsen af stomiklinikker i Danmark,
som løbende opdateres i fagbladet StomiNyt.

Ønsker du nærmere tilknytning eller
orientering gennem fagbladet, da kontakt venligst FS22

Formand Per Herlufsen , e-mail: per.herlufsen@hh.hosp.dk . tlf.: 3632 3621
Bestyrelsesmedlem, ansvarshavende redaktør af StomiNyt Grethe Vendelbo . tlf. 9912 5310
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bandet ,,Point of return", og de
unge mennesker gav en fin prøve
på deres kunnen. Derefter stod
der festmenu på program-met.
Madroen blev dog brat afbrudt af
den støjende cirkus artist ,,Cirkus
Skunk". Der var ikke mange der
slap for Ømme lattermuskler efter
den omgang og ungerne efter-
abede forestillingen længe efter.

Til familiegruppens styregruppe
blev Susanne Nielsen, Vivian og
undertegnede genvalgt. Gitte
Poulsen valgte at fratræde og i

stedet blev Steen Jensen ind-
valgt. Vi vil meget gerne sige
Gitte tusinde tak for det stor
arbejde du har gjort, vi har værd-
sat din store interesse for ar-
bejdet og arbejdsiver. Samtidig vil
vi sige velkommen til Steen, det
er altid dejligt med nye friske
kræfter og vi glæder os til sam-
arbejdet.

Vores trofaste børnepassere skal
også have en hilsen med på
vejen, uden jer var det ikke muligt
at få så stort udbytte af vores
weekend.

Endelig tak til alle deltagerne for
en dejlig weekend, selv efter
deltagelse i 9 år får vi stadig nyt
med os hjem, ikke mindst Katri-
nes samvær med ligestillede
hvoraf mange er blevet til rigtige
gode venner.

Ellers bød år 2003 blandt andet
på arbejde med ansøgning om
midler til vore arrangementer. Det
er efterhånden ved at være et
krævende arbejde, da midlerne

der er til deling mellem de mange
handicapgrupper er beskåret
kraftigt. Derfor er det ekstra
vigtigt, at vi bakker på om de
arrangementer der bliver sat i

værk, så de tildelte midler gør den
gavn som de var tiltænkt.

Desværre løb vi i det forgangne
år også på tilfælde af pårørende
til børn med afførings- eller urin-
vejs problemer, der forgæves
havde søgt at finde frem til
ligestillede, og hvor der ikke fra
hospitalets- eller andres side var
oplyst om COPA's eksistens.
Smadder ærgerligt og totalt
uforståeligt at det ikke er muligt at
skabe et samarbejde, det burde
være i alles interesse at vi
hjælper hinanden.

Det er kommet mig for Ører, al
der er ved at blive dannet små
patientforeninger, som ønsker at
dække enkelte sygdomme som i

forvejen dækkes i COPA regi. Da
jeg ved hvor svært det er at fa
udført frivilligt og ulønnet for-
eningsarbejde, så kan jeg ikke
forstå hvorfor katten vi ikke sam-
les og trækker læsset ifælles-
skab? Er COPA ikke god nok, er
COPA ikke kendt eller hvad er
årsagen til at vi ikke hører fra jer?

Tit stut vil jeg ønske alle et rigtig
godt nytår og håbe på at vi igen i

år ma mødes og have glæde af
hinandens erfaringer, støtte og
ikke mindst nyde godt af alle de
herlige grin vifår.

På gensyn og rigtig mange
hilsener fra Rolf Nielsen

Aktiviteter
Crchngruppe?ne Øst og Yesl

Kontakt venligst
gruppernes ledere.

Aktiviteter
Ungdomsgruppen

Kontakt venligst
COPA's sekretariat.

Copa 112004 28

Crohngruppen Vest

Kontak@ersoner:
VEST: ØST:

Ungdomsgruppen

Kontaktperson:
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Eosiflex
=-ff Coloplost

Easiflex Convex Li
Easiflex plader nu også med
. Lav profil med blød convexitet

. Tre opklipbare størrelser

. Forsynet med bælteører

t Basispl

Mange stomier
har brug for et
lille skub

vex!

Brug af Convex produkter bør
kun påbegyndes isamråd med
en sto m i syg epl ej erske.

For yderligere informati
takt venl igst Coloplast's

-ff Coloplost
Coloplast Danmark A/S
Møllevej 1 1 -15
DK-2990 Nivå
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
www.coloplast.dk

service på telefon 49 1 1 12 13.

I

I
)

Easiflex Convex Light Plader @
Ringstørrelse 35 mm 50 mm
Opklipbar 15 - 23 mm 14401

Opklipbar 15 - 33 mm 14402

Opklipbar 15 - 43 mm 14403
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Coloplost fnformotionsmøde

Coloplost holder irfor.mationsrrede nred temoet

Pleje of udsot hud
ttiondog den 26. jonuor z0o4.

Kl. 19.00 - 22.OO
Hotel Frederik d. ff

Idogoordsvej 3, 42æ Slogelse

Den ne aften vi I stomisygeplejerske An n i Weber,
Slagelse Centralsygehus fortælle om hud og

hudproblemer. Senere på aftenen
vil Helene Mortensen fra Coloplast fortælle om de

nyeste produkter, og der vil blive mulighed for
at stille spørgsmå1.

Der vil blive serveret kaffe/kage,
og arrangementet er gratis.

Da der er begrænset antal pladser, vil det være
nødvendigt at tilmelde sig.

Dette kan gøres på t|f.4911 2644 eller e-mail:
dkake@coloolast.com

Coloplast Danmark A/S
Mølevej 11-15

2990 Nivå

The Great Comebacker
Alle ved at en stomioperation ændrer livet. For mange
er vejen tilbage efter en operation en kamp i sig selv.

ConvaTec har med Great Comebacks Awards ønsket
at anerkende 6n stomipatient i Danmark, der har gjort

et stærkt "comeback" lille eller stort - og som kan
blive et forbillede for andre stomiopererede.

The Great Comebacker i Danmark blev i år

Honnegrethe Ssndermølle

Vi vil i den forbindelse gerne invitere medlemmer fra
COPA og Colitis Crohn foreningen i Nordjyllands amt
til en uformel sammenkomst, hvor I vilfå mulighed for

at høre Hannegrethe Søndermølle fortælle sin
historie. Herefter vil Hannegrethe få overrakt

ConvaTec's erkendtlighed.

Festligheden finder sted

onsdog den 28. jonuor 2W
kl. 16.q) - 18.00

i Gc,stesolen på 1. sol (elevotor)
Aolborg Korgres & Kultur Cenler

Europo Plods 2, Aalborg C

Af hensyn til forplejningen bedes du venligst tilmelde
dig senest den 23. januar til Anne Marie Jee i

ConvaTec's kundeservice på tlf. 4587 6011 .

Vel mødt.

Med venlig hilsen

ConvaTec

Stomiambulatorier / Stomiklinikker

Postnr Sygehus Telefonnummer (& evt. ringetid) Konsultation

2100 Rigshospitalet, Stomienheden, afd. C2-12-3
2100 Kbn. Ø

35 45 24 26
(09.00 - 0e.30)

Efter aftale
alle hverdage

2400 Bispebjerg Hospital, Stomiambulatoriet
2400 Kbh. NV

35 31 26 96 Efter aftale
(man.14.00-1 5.00. tirs-tors 08.00-09.00) alle hverdage

2600 KAS-Glostrup, Stomiklinikken
2600 Glostrup

432327 47
(man.-fre. 8.30-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

2650 Hvidovre Hospital, Stomiambulatoriet, afsnit324, 36323621 Efteraftale
2650 Hvidovre (man.-fre.08.30-09.00)

2730 KAS-Herlev, 16. sal, stue 17
2730 Hedev

44 88 44 88. personsøger 633
(man.-fre. 08.30-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

2900 KAS-Gentofte, kir.amb. D 732 3977 39 77 lokal 3337 Man.-fre.:08.00-14.00
2900 Hellerup (man.-fre. 08.00-09.00) Efter aftale

3000 SygehusetØresundHelsingør,plan2afd.23
3000 Helsingør

48292330148292318
(tors. 08.00-09.00) Efter aftale

3400 HillerødSygehus,Stomiambulatoriet
3400 Hillerød

48 29 35 63
(man.,ons.,tors.08.00-09.00) Efter aftale

3700 BornholmsCentralsygehus
3700 Rønne

1. og 3. torsdag i måneden
09.00-13.00

56 95 1 1 65 lokal 2123

30Copa 112004
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Postnr Sygehus Telefonnummer (& evt. ringetid) Konsultation

3900 Dr. lngrids Hospital, ki.ald.K2
3900 Nuuk. Grønland

00 299 34 00 00 lokal 4251
(man.-fre. 1 2.00-1 9.30; lokaltid: 08.00-1 5.30)

Efter aftale

4000 RoskildeAmtssygehus,Stomiambulatoriet
4000 Roskilde

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

Efter aftale

42OO Centralsygehuset i Slagelse, lndgang 43
Fælledvej. 4200 Slagelse

58 55 90 00 lokal 9836
(man.,tors.,fre. 08.00-09.00)

Man.,tors. og fre.: kl. 08.00-1 5.00

4300 Centralsygehuset i Holbæk, Afd. 41, stomiambulatoriet 59 48 43 60 personsøger 6301 Tirs. efter aftale
4300 Holbæk (tirs.08.30-09.00

4600 RASK. Stomiamb. Kir. ambulatorium
4600 Køge

56 63 l5 00 lokal 3925
(tirs. +tors. 1 3.00-1 3.30)

Efter aftale

4700 Centralsygehuset i Næstved afd. 19 stuen,
4700 Næstved

557214 01 lokal 4208
(man.-fre. 08.00-09.00 & åbningsdage 09.00-09.30)

Man. - tors. : 09.00 - 15.00

4800 Centralsygehuset i Nykøbing F
4800 Nykøbing F.

54 88 53 23
(08.00-09.00)

Ulige uger: Tirs, ons, tors.: 08.00-15.30
Lige uger: Man., tirs, tors.:08.00-15.30

5000 Odense Universitetshospital, ved afsnitA4, 13.etage
5000 Odense C

65 41 15 27
(man. + ons. 11.30-12.00)

Man. + ons.: 08.00-15.00
efter aftale

5500 MiddetfartSygehus,Organ.kir.afd.,2.sal
5500 Middelfart

63 48 41 50 Fre: 08.00-1 4.00
efter aftale

5600 FåborgSygehusKir.amb.,Stomiamulatoriet
5600 Faborg

63 61 15 31 Man.-fre.: 09.00-1 4.00

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

5800 Sygehus Fyn Nyborg, Stomiambulatoriet
5800 Nyborg

63 31 28 50 og 63 31 28 56 Sygehus Fyn Nyborg ønsker kke
tr€effetider i Copa-bladet.

6000 Kolding Sygehus. Organkirurgiskafd. D

6000 Kolding
76 36 24 86
(tirs., tors.: 08.00-09.00)

Tirs. og tors.: 08.00-15.30

61 00 Haderslev Sygehus, Stomiambulatoriet
6100 Haderslev

74 27 3535
(tors. 11.00-'11.30)

Tors.: 08.00 - '16.00

efter aftale

6400 Sønderborg Sygehus afd. K21
6400 Sønderlrorg

74 43 03 11 Tirs.{ors.: 08.30-14.30

6700 Centralsygehuset i Esbjerg, Stomiambulatoriet
6700 Esbjerg

79 18 20 00 lokal 4'1 13
(man.-fre. 08.00 - 09.00)

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

7000 Fredericia Sygehus, afd. A7
7000 Fredricia

7 5 92 45 88 lokal 27 29
(man.-fre. 1 1.00 - 1 1.30)

Tirsdag i lige uger kl. 11.00-14.00

7100 Vejle Sygehus Stomiambulatoriet, A'l 6
7100 Vejle

79 40 56 52
(ons. og fre. 09.00 - 1 0.00)

Man. - fre.: 09.00-15.00
efter aftale

7200 Grindsted Sygehus, Stomiambulatoriet
7200 Grindsted

76722201 176722204
(tirs.{ors. 1 0.00-1 3.00)

Alle hverdage
efter aftale

7400 Heming Centralsygehus, Stomiambulatoriet
7400 Hernlng

9927 21 83
(tirs. 13.30-14.30 og fre. 08.00-09.00)

Tirs.: 10.00-'18.00;
Fre.: 08.00-1 5.00

7500 Holstebro Centralsygehus, Stomiklinlkken, Afd. K',l.
7500 Holstebro

99'12 53 10
(man.-fre. 10.00-'12.00)

Tirs. og ons.: 08.00-1 6.00
efter aftale

7800 Skive Sygehus. Stomiambulatoriet, Kir.sengeafsnit K2141 97 527622 -klartonetryk2141 Efter aftale
7800 Skive (man.-fre.08.00 - 12.00)

8000 Arhus Amtssygehus, Stomiambulatoriet, indgang 11 A
Tage Hansensgade 2 , 8000 Århus

89 49 75 25
(man.-fre. 08.00-09.00)

Man. - fre.:08.00-1 5.00
efter aftale

8000 Skel by Sygehus, Brændstrupgårdsvej, Urostomiamb.
Afd. K1. 8000 Arhus

89 49 59 70 Ons.: 08.00-16.00

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

822224 31
(tirs. og ons. 08.00-08.30)

Tirs. og ons.: 08.00-15.00
efter aftale

8700 HorsensSygehus,Stomiklinikken
8700 Horsens

7927 4669
(dgl. 08.00-15.00)

Efter aftale

8800 Viborg Sygehus, Organkir. afd.K11-1 , Stomiambulatoriet
8800 Viborg

89 27 21 10 Ons: 1 0.00-1 3.00.
samt efter aftale

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

89 10 25 76
(dg1.08.00-09.00)

Man.Jre.: 09.00- 14.00

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

99 3225 28
(dgl. 07.30-08.30)

Efter aftale

9800 H.iørringSygehus,Stomiklinikken
9800 Hjørring

99 64 20 71
(man.-fre. 08.00-1 4.00)

Man.Jre.: 08.00-14.00
efter aftale
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LOKALFORENINGER / GRUPPER De anførte træffetider er kun vejledende

København / Frederiksberg
Peter Sørensen *'r')

Århus Plads 6. 2.th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 38 9l 48

Københavns amt
Marianne Hemmingsen
Spurveskjul I

2830 Virum
Ttf. 45 83 52 58

Bornholms amt
Christian Stentoft
Thorkildsvej 78
3700 Rønne
Tlf.: 56 95 2133

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

Hagenstrupparken 34

8860 Ulstrup
Tlf.: 97 11 80 16

Vestsjællands amt
Torben Hansen 'i')

Prinsesser'ær.rget I 8. st.th.
'1 100 Ringsted
Tlf.: 57 6l 56 2l

Arhus amt
Lis Lene Carstensen

Hobror ej 92

8900 Randers

Tll.: 86 17 6919

Forældregruppen
Rolf Nielsen
BØgeskov Hpvej 9 B
8260 Viby J

Tlf.: 86 28 74 74 / Fax: 86 28 78 3l

Ungdomsgruppen
Dorthe Nielsen

Lolland-Falster
Marianne Andersen

Mejerivej 4
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 31 00

Nordjyllands amt
Flernrning Jacobscn {' 

)

Tytteb:erve.j 7

9-530 Støvring
Tlf.: 98 37 16 30

'F ) Medlctr af COPA's fbrretningsuclvalg.

Sønderjyllands
Jytte Holdt
Østerskovvej 2

Sirnmelsted
6500 Voiens
Tlf .: '14 50 63 33

Vejle amt
Else Rasmussen

Bjolderupvej ttt
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 45 12

Viborg amt
Vagn Færch

Norgaardsvej
7800 Skive
Tlf.: 97 52 16 86

'r"i') Suppleant i COPA's lbrretningsudvalg.


