STOMIFORENINGEN COPA STIFTET 1951
September/Oktober Copa-blad 5/2007

I dette blad kan du bl.a. læse:

Æresmedlem fortæller, se side 10

Ostomy Care

Vi står sammen om
problemerne
Henning Granslev,
landsformand

I

idste COPA blad skrev jeg om problemer ved indgåelse
af"dårlige" leverandøraftaler vedr. indkøb afstomihjæl
pemidler. Måske ikke en dårlig aftale for kommunerne. Men
derimod er det for brugeren, aftalen ikke er så god ..
Kommunerne indgår selvfølgelig aftalerne for at spare
penge. Det er så vidt også i orden. Men man kan i det mind
ste forvente en ordentlig og fair behandling til borgerne, når
de skal have information om en ny leverandøraftale.

B

orgeren kan stadig selv vælge produktet. Der kan så
blive tale om egenbetaling på prisdifferencen mellem
kommunens valgte leverandør og den egen valgte leveran
dør. Desværre skriver enkelte kommuner i deres brev til de
brugere, der har valgt deres egen leverandør, at det ikke er
muligt at oplyse prisforskellen. Horsens kommune skrive
direkte dette. Hvorledes skal borgeren så kunne kontrollere,
om man betaler en rigtig prisforskel?

V

esthimmerland Kommune oplyste borgerne, der har en
be illing på stomihjælpemidler at de fra 1. september
_QO . kal have deres varer leveret fra en bestemt leverandør.
Opl ningen blev givet i Aars Avis. Hvad nu hvis man ikke
læser denne avis? Der blev desuden oplyst, at om kort tid
ille den nye leverandør sende et orienterende brev om dette.
Det er først og fremmest kommunen, der SKAL sende denne
information til borgerne.
Der er efterhånden en del sager om indgåelse af nye leve
randøraftaler. Det er utroligt, at den ansvarlige for indkøb af
hjælpemidler til en kommune ikke sammen med en sagsbe
handler kan overkomme at bruge den rigtige fremgangsmåde
til at give information vedr. nye leverandøraftaler.

D

Kontakt os, så fortæller vi mere.
Kundeservice: 4587 6011 eller 8030 6011
convatec.danmark@bms.com
www.convatec.dk

ConvaTec
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et er en lang og tidskrævende arbejdsgang for Stomi
foreningen COPA. Men vi giver ikke op. I Serviceloven
om hjælpemidler står der klart og tydeligt, hvad rettigheder
og krav vi har som bruger.
Og lovens bogstaver gælder for alle landets kommuner.
Det skal ikke være en tilfældig person i en kommune, der
laver deres egne regler for borgerne. Nogle af de ansvarlige
personer for hjælpemidler er virkelig svære at få talt til for
nuft. De føler ofte, at vi blot er til besvær.
Vi er ikke til besvær, vi kræver blot vores ret, og det er vel
ikke urimeligt.

D

esværre er ovenstående ikke ligefrem positiv læsning,
og tilmed regner det udenfor. Men så læs her i bladet
lidt om COPA sommerferien 2007, det er da en god og posi
tiv oplevelse. Hold ud, vi står sammen om problemerne og
finder som regel også en løsning.
•
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Foreningens formål:

Vedtægternes § 4:
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoir
opererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af
stomi/reservoir.
Stk. 2. Dette søges gennemført ved:
- at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.
- at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.
- at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige
tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.
- at udgive et medlemsblad, COPA.
Copa-blad 5/2007 (september/oktober). [Fra første 'Co-Pa' i 1962: nr. 198].
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Se også:�
COPA-kontingent

Almindelige medlemmer: 225,-kr. / år
Pensionist og støttemedlemmer: 125,- kr./ år

Tilbud om rådgivning: Se under lokalforeningerne.

Rådgivning
Alle kan anmode om rådgivning - og
det er gratis. Dette kan gøres ved at
ringe til sekretariatet på
tlf. 5767 3525 eller til en lokalfor
mand. Telefonnumrene på lokal
formændene findes på bagsiden af
dette blad.
Der tilbydes rådgivning til alle
- uanset om man er medlem af
COPA eller ej.
Rådgivningen udføres udelukken
de i henhold til patientens ønsker,
og den kan foretages i hjemmet, på
sygehuset eller telefonisk.
Foreningens rådgivere er alle
stomi- eller reservoiropererede, og
de har et afklaret forhold til deres
situation om at leve med stomi/res
ervoir. De har været på kurser i bl.a.

samtaleteknik, psykologi og anatomi.
Rådgiverne har naturligvis tavshed
spligt.
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.

Med forbehold. Nænnere oplysninger om tids
frister mv.: Redaktøren og COPAs sekretariat.

ISSN 0901 - 3849

Liste over stomiambulatorier findes i dette Copa-blad side 30 - 31.
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Der var noget for alle

- vellykket COPA-ferie med base: TORVEhallerne i Vejle
COPA sommerferie
2007
Af: Henning Granslev,
landsformand

Mandag den 18. juni

Årets sommerophold blev
holdt på Hotel ToRVEhallerne
i Vejle fra mandag den 18. juni
til lørdag den 23. juni. Hotellet
er i de tidligere bygninger
fra Vejle Folkeblad. Så der var
masser af plads i restauranten, der er
indrettet i den gamle rotationshal. Her
er meget lyst og højt til loftet med store
planter placeret i hallen således, at der
er en rar og hyggelig atmosfære ved
indtagelse af mad og drikke. Rygelokalet
er placeret i en hyggelig gårdhave lige
ved restauranten.
Ved ankomst til hotellet bød perso
nalet venligt imod COPA deltagerne
og i restauranten ventede en overdådig
frokostbuffet. Jeg syntes personligt, at
der var alt for meget at vælge mellem.
Men OK, så var der da noget for alle.
Hvis ikke må man være helt urimeligt
kræsen. Efter indtagelse af kalorierne
var der tid til en afslapper på værelset
og en lille indkøbstur i den nærliggende
gågade, hvor sommertilbudene lokkede
fra mange butikker.

Ugens første aftensmenu var røget
laks formet som en rose med spinat og
kyllingebryst. Herefter var der tid til so
cial samvær med gamle venner og lokke
nye deltagere ind i fælles kabet med
byggesnak o er en øl eller ,·and. måske
tilsat lidt røg.

Tirsdag den 19. juni

Morgenbordet bød også på mas er af
fristelser til maven. Her \'ar lidt af hvert.
både kalorierig og und mad og kas er af
frugt som flere og flere ætt r pri på ,·ed
morgenbordet.
Solen kinnede fra en flot himmel. å
der ar god mulighed for at gå en trøg
tur og e på tilbudene og måske lufte dan
kortet. an kunne jo også om vi mere
sparsomme nøjes med at købe en i

Brunkuls/ejeren.

Copa 5/2007
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Efter frokost skulle vi på
udflugt til Søby Brunkulsle
jer og Brunkulsmuseet. Hele
ugens udflugter var bestilt hos
Vejle Turisttrafik, som stillede
ved hotellet kl. 12.30 med en
rar og venlig chauffør i en top
moderne bus.
Undervejs fortalte chauf
føren om landskabet og
eftermiddagens program. Ved
ankomst til Søby Brunkulsle
jer var der tid til at gå lidt på
opdagelse i området, inden vi
skulle samles med vores guide
for at høre om de gamle dage i brunkuls
lejerne.
Det store eventyr i Søby begyndte
først under 2. Verdenskrig, da Danmark
var afskåret fra at få kul fra England.
Der var masser af brunkul i Søby. Og der
var brug for mange arbejdere for at få
gravet brunkulene frem af jorden. Da der
samtidig var en stor arbejdsløshed, ca.
24%, strømmede mange til Søby blot for
at få et arbejde. I begyndelsen cyklede
mange 30-40 km morgen og aften for at
kaffe penge til livets nødvendigheder.
Senere blev der anlagt en jernbane og
indsat arbejdertog. Så var det da trods alt
muligt at få et lille hvil på vej hjem efter
dagens hårde arbejde.
Lidt efter lidt blev der bygget træ
barakker og brugt gamle rutebiler som
hjem for arbejderne og deres familier.

Og der blev oprettet butikker under
primitive forhold, da ingen vidste hvor
længe arbejdet ville vare. Der blev også
indlagt højspænding, så en del af det
hårde arbejdet kunne blive mekaniseret.
Da produktionen var på det højeste, blev
der årligt sendt 2,8 mil. tons brunkul fra
Søby med jernbane og biler. I 1950' erne
blev der indgået kontrakt med entrepre
nørfirmaer om levering af brunkul ti 1
højspændingsværkerne i landet. En af de
store entreprenører Hoffmann & Sønner
afsendte således 600-800 tons med den
anlagte jernbane og 800 tons dagligt
med lastbiler.
Produktionen standsede totalt i foråret
1970.
Efter en spændene rundvi ning skulle vi
på køretur gennem landskabet. Men der
var en lille seværdighed. som mange
lige ønskede at beskue og se med egne
øjne. I et af de små huse står der en gam
mel symaskine. Det er den symaskine,
Agnes fra Matador brugte i sin lille sy
stue. Så den måtte alle Matador elskere
da lige se inden afgang til rundturen.
Det er utroligt flot og fascinerende at
se de store bakker af jord og and rej e
sig højt fra det klare og blå vand. Men
man skal ikke tro, at der kun har ,·æret
flot og stille i landskabet. Der har været
mange arbejdsulykker i brunkulslejerne.
Det var absolut ikke ufarligt at arbejde
der. Der kunne opstå store jordskred,
eller man kunne falde fra de spinkle
stilladser, hvor man skulle køre med en
tung fyldt trillebør hen til aflæsnings
stedet. Når man ser de gamle fotografier
fra arbejdslivet i brunkullene, korser sig
man sig over, at der trods alt ikke skete
flere ulykker. Dengang var der vist ikke
noget der hed Arbejdstilsynet.

Chaufføren fortalte også, at hvis man
gerne ville af med sin bil til en bedre
pris end hos en bilforhandler, var der en
mulighed for at "parkere" bilen i søen
ved brunkullene. Men så skulle man da
i det mindste fjerne nummerpladerne
inden denne langtidsparkering. Enkelte
biler var blevet opdaget med pladerne
på. Og så er det jo meget let at finde
den uheldige ejer af en våd bil. Det er
selvfølgelig ikke en opfordring til noget
ulovligt, blot en konstatering af det er
hændt flere gange.
Nu var det tid til kaffe og lagkage på
cafeteria Søby-Hus. Det ligger ca. 500 m
fra Museet. Her var der kaffe og masser
af god hjemmelavet lagkage.
Søby-Hus kendes af mange motorcy
kelkørere for deres månedlige motor
cykelaftener i sommerperioden. Her
samles folk fra nær og fjern for at hygge
sig, spise en bøf eller grillet pølse og
drikke kaffe. Så kan man se og beundre
de mange store maskiner. Det er ikke en
rockeraften, men en stille og rolig hyg
geaften for unge. gamle og børnefami
lier. der alle elsker deres motorcykel.
i køne hjem til hotellet og fik en
traditionel dansk aftensmenu: flæske
steg med brune og hvide kartofler og til
dessert noget let og lidt mere moderne:
creme Brulee med friske jordbær.

Onsdag den 20. juni

Også denne formiddag kunne deltageren
gøre nøjagtigt, som de hver især havde
lyst til. Om eftermiddagen skulle vi på
tur til Jelling. Vejrudsigten lovede ikke
det bedste for en dejlig dag i det danske
sommerland. Der var overskyet, og så

Aftensmad.

Agnes symaskine.

havde meteorologen tilmed lovet enkelte
byger. Nå pyt, vi skulle da ikke gå til
Jelling.
Bussen kørte os til Jelling, hvor vi
skulle se kirken, gravhøjene og museet
Kongernes Jelling. Vi blev delt op i to
hold. Det ene hold kunne gå på opdagel
se i kirken og se på gravhøjene overfor
museet, det andet hold skulle på rundvis
ning i museet. Efter 40 minutter skulle
vi bytte roller. Beskeden som jeg er, blev
jeg sammen med mange udenfor i det
overskyede vejr, så kunne første hold gå
ind i varmen på museet. Men det skulle
vise sig at være et godt valg. Da vi gik
rundt på gravhøjene og havde besøgt
kirken, begyndte det at dryppe lidt.
Så nu skulle vi på rundvisning, de
andre kunne gå ud i regnen. OK, de
kunne da blive i tørvejr på museet. Vores
(fortsætter side 6)

Aftenhygge.
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COPA sommerferie
fortsat fra side 5:

rundvisere fortalte om Gorm den Gamle,
vores forfædre vikingerne, om runeste
ne, gravhøjene og hvorledes, man troede
vikingerne levede i det gamle Danmark
for ca. 1000 år siden.
Danmarks historie kan opleves i
bygningen "Kongernes Jelling" der blev
indviet 3 dec. 2000 af Dronning Margre
the. Her kan man også se og læse om,
hvorledes vores nuværende dronning
kan føre sin slægt over tusind år tilbage
til Gorm og Thyra - et forhold der efter
sigende skulle være helt enestående i
verden.
Efter rundvisningen var der kaffe og
brød på Jelling Kro lige overfor kirken
og museet.
På hjemturen kørte vi forbi Fårup Sø,
hvor vikingeskibet Jelling Orm har sin
plads. Jelling Orm er en efterligning af
et vikingeskib. Der har formentligt al
drig sejlet vikingeskibe i Fårup Sø, men
derimod i Vejle fjord. Da vi kørte forbi
Jelling Orm, havde det en helt fast plads
i søen, det var sunket fast på søbredden.
Forhåbentligt kan det blive repareret, så
det atter kan bruges af vores nuværende
vikinger.
Om aftenen var menuen kold tomat
suppe og en kæmpe wienerschnitzel med
masser af kartofler og ærter. Den var
meget stor og mør. Tomatsuppen faldt
ikke i god jord hos mange, men enkelte
fandt den lækker og frisk, sådan er der
så meget. Alle kan ikke være tilfredse
hver dag.
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Efter middagen var der præsentation
af noget helt nyt - Easydrainer tømmerør
fra Global Papir.Lars Lund fortalte om,
hvorfor dette nye produkt var blevet til.
Men der skal dog efter COPA deltager
nes bedømmelse nogle ændringer til, før
tømmerøret kan bruges efter formålet.
Så vil tiden vise, om de stomiopererede
vil bruge det. Personligt mener jeg, der
er et marked for røret. Når og hvis det
bliver til noget, kommer der her i bladet
en nærmere forklaring og en annonce
om Easydrainer tømmerøret.

Torsdag den 21. juni
Efter indtage] e af et solidt morgenmål
tid var i alle parat til vores heldagstur
til Egesko Slot på F n. Hotellet havde
sørget for en madpakke med andwich,
frugt og vand til frokost. i kulle jo
nødigt blive udhungret og afkræftet på
denne lange tur.
Vi kørte direkte ad motorvejen til
Egeskov. Ved ankomst fik vi udleveret
en adgangsbillet til både park og slot.
Vejret var heldigvis perfekt til en lang
dag i parken. Der var ikke solskin fra en
helt blå himmel, men både lidt O\'erskyet
og lidt sol.
Der blev aftalt. hvornår ,·il kulle
mødes til det rare kaffebord ,·ed Cafe
Ringborg. ange gik en lille rundtur
for at få lidt fri k luft og nyde ynet af
den flane park. inden de planlagde, hvad
dagen kulle bruge til.
l 1300 tallet ar der i land byen Ege
sko en stor bondegård. der rnr hoved
gård for b en. Gården gik i arv og ejeren
købte store landområder i og uden for
sognet op til 1554 da ho edgården blev
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erstattet af det nuværende Egeskov Slot.
Slottet er et rigtigt vandslot, der rejser
sig direkte af søen. Slottet er piloteret på
egepæle, og det siges, at det fik navnet
Egeskov Slot, fordi der blev brugt en hel
skov til piloteringen. Helt tilbage i 1960
var der lidt turisme på Egeskov. I 1986
blev slottet åbnet for publikum af greve
Claus Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Og siden
1984 har greve Michael Ahlefeldt-Laur
vig-Bille boet på slottet.
Man kan bruge lang tid til at gå på
opdagelse i selve slottet. Det er utroligt
flot og velholdt. Og der er også særud
stiIlinger. I år kan "Titanias Palads" ses i
Rigborgs værelse. Dukkehuset er udlånt
afLEGO. Dette fantastiske dukkehus
blev bygget af en far til hans datter, som
ønskede sig et fint hus til "de alfer hun
havde set ude i haven". Det tog faderen
og nogle dygtige håndværkere 15 år at
fuldføre opgaven. Huset indeholder ca.
3000 unikke genstande, som er samlet
fra hele verden.
Man kan så spørge sig selv, om det nu
kun var for datterens skyld. Hun var jo
blevet voksen, da huset var færdigt, så
faderen har da sikkert også selv syntes,
at det var et spændende projekt. Men et
er sikkert, det er virkeligt flot med alle
små detaljer fint efterlignet fra de rigtige
møbler m.m.
Ude i parken er det muligt at komme
højt til vejr. Tree Top Walking er et til
bud om at komme op i trækronerne og se
skoven lidt fra oven. Her kan man høre
skovens fugle synge, når man trykker
på en knap. Hvis de skal høres naturligt,
er det nok ikke i åbningstiden. Turen er
kun for mandfolk med stærke nerver og
ikke for tøsedrenge. Man skal ikke lide
(fortsætter side 8)

En helt ny standard
indenfor stomi

SenSura
giver dig

Nyhed
Convex L::ight

tryg ed

hele vejen rundt

... nu også som Convex bandager!
Nu kan du også nyde fordel af SenSura 2-lags klæberens
unikke egenskaber med convexitet. En Convex bandage
kan benyttes til stornier, der er lave eller uregelmæssige
eller, hvis der er ujævnheder i huden omkring stomien.
SenSuras enestående 2-lags klæber gør det muligt at
forene følgende egenskaber i en og samme klæber:
• Hurtig vedhæftning og klæbeevne: Sidder sikkert
Fleksibilitet: Følger kroppens bevægelser
Absorption: Opsuger fugt fra huden
• Udvaskningsresistens: Går ikke i opløsning
• Let aftagelighed: ingen smerte og klæberrrester
Dette giver dig tryghed hele vejen rundt - vi kalder det en
"cirkel af sikkerhed".

En cirkel af sikkerhed
SenSura '1-dels Convex

Light bandagerne fås til både kolo- og ileostomiopererede i flere varianter.

Ønsker du at vide mere om SenSura Convex Light bandagerne, er du velkommen til at kontakte Colaplast Kundeservice
på telefon 49'1'1 '12'13.

"Coloplast
Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213
www.coloplast.dk/sensura

SenSura

w Coloplast

COPA sommerferie
fortsat fra side 6:

af højdeskræk eller være bange for at
gangbroen mellem trætoppene svinger
lidt. Selvfølgelig var jeg da selv oppe i
træerne.
Kl. 15 skulle vi mødes ved Cafe Ring
borg. Her ventede et kaffebord med et
stort udvalg af kager. Der var 8 forskel
lig slags hjemmebagte kager, så det var
helt op til den enkelte at forsyne sig med
kalorier. Mætte og tilfredse og måske
med et par stykker hjemmebag i tasken
kørte vi til Vejle.
Der var tid til at slappe lidt af inden
aftensmaden - bøf med løg og hjem
melavet is. Efter middagen havde COPA
inviteret forhandler Kirstine Hardam fra
Holstebro til at vise lidt om stomihjæl
pemidler.
Kirstine havde valgt at vise de sidste
nyheder og give praktiske råd og valg af
stomiposer/plader. Som noget helt nyt
blev hudbeskyttelse produkter fra Trio
præsenteret.
Der var stor spørgelyst fra mange
stomiopererede, og en del fik en lille
personlig rådgivning, inden vi sagde
farvel og tak til Kirstine.

Fredag den 22. juni

Hele dagen var til egen disposition.
Nogle kørte til Bindeballe Købmands
gård, Legoland, gik en tur til lystbåde
havnen eller slappede lidt af, inden vi
skulle feste om aftenen.
Mange benyttede sig af det gratis
tilbud om at besøge Økolariet lige ved
hotellet. Her kan man gennem leg og
læring få viden om, hvordan vores natur
og miljø påvirkes af menneskers for
brug, og hvordan forskning i biologi og
teknologi bliver til fremtidens produkter.
Ajienmøde.
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Det kan varmt anbefales at
besøge denne nye sevær
dighed, hvis man kommer
til Vejle.
Vores frokost var blevet
flyttet fra den højloftede
og lyse restaurant til et
meget mindre lokale. Men
OK, mængden af mad var
der ikke noget at klage over.
Og dog. Det er næsten
synd, at der er er så meget
at vælge mellem. Lidt
mindre var fint. Og så
skulle så meget ikke
smides ud bagefter.
Grunden til at vi blev flyttet til andet
lokale var følgende: Borgmesteren i
Vejle, Leif Skov, skulle have 50 års re
ception for ca. 400 gæster. Og det kunne
vi jo selvsagt ikke hamle op mod.
Medens vi sad ude foran hotellet inden
frokost og nød det dejlige ejr, ankom
mange af gæsterne. Så vi fortalte dem,
at deres gode ven var skyld i, at vores
froko t ble flyttet til et andet lokale.
u ha de i boet her siden mandag,
så de kunne da i det mindste sige pænt
god dag til o , når de tod og ventede på
fødselsdagsbarnet, der kulle ankomme i
en fin gammel Citroen.
Det gjorde mange af de fine gæster så,
og spurgte hvorfor vi var på hotellet. De
fik lige lidt reklame om COPA og stomi.
Men det har de fleste af politikerne vel
glemt.
Om aftenen skulle vi feste i den store
sal, hvor Superchancen blev afholdt
for en del år siden. Her var der flotte
pyntede borde og masser af plads og højt
til loftet.
Festmiddagen var bagt laks, kalve
cuvette og gateaux marcel med coulis
- det lød da fint, og var det også. Under
middagen var der stille og rolig musik,
der passede til vores alder og opfattelse
af, hvad musik er. Når der skulle ryges
kunne man gå ud på te1nssen og nyde
synet af Vejle i aftensolens skær.

Borgmesteren i denfine bil
- nej det er da COPAs /and�formnd?

Der var dans, lidt fællessang og god
stemning hele aftenen. Så tak til musi
keren og hotellets personale for denne
gode afslutning på en uges ferie.

Lørdag den 23. juni

Efter morgenbuffet var det tid til afsked.
Der blev kysset og krammet, sagt farvel
og kom godt hjem. Hele ugen havde
været OK. Mange udtrykte tilfredshed
med både hotel, forplejning og udflugter.
Der var kun et lille minus: der var for
få tjenere tirsdag aften til servering af
flæskestegen, så der var nogle der fik
kold mad, og det skal varm mad jo ikke
være. Hotellet har sagt undskyld, det er
hermed givet videre.
Tak til jer alle, der var i Vejle, til hotel
lets personale og ikke mindst til Vejle
turisttrafik, der sendte en supergod bus
og en meget venlig, kyndig og erfaren
chauffør.
Måske ses vi igen engang til COPA som
merferie.
•

frofæerpå Egeskov. Alle COPA-deltagerne
var dog med hjem i bussen til Vejle.
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Er det dig eller din stomi, der former din hverdag?

- kom og bliv inspireret til, hvordan du selv kan tage styringen i dit liv!

ConvaTec inviterer til inspirationsmøde, hvor vi sætter fokus:
på stomien generelt -

hør en af de lokale stomisygeplejersker fortælle om hendes erfaringer med hud og
stomi i praksis set i lyset af de seneste undersøgelser

på hverdagen i almindelighed -

se den seneste produktnyhed "Flat Moldable" fra ConvaTec. Slut med at
måle og klippe, nu former du selv din hudplade med fingrene! Du kan læse mere på
www.convatec.dk

på livet i særdeleshed

oplev Jeanne Fairy fortælle om intuition som din bedste sparringspartner. Du
udfordres til turde stole på dig selv og bruge de ressourcer, du kun drømte om, du
havde. Du kan læse mere på www.jeannefairy.dk

ConvaTec byder velkommen fra kl. 14-18.30

med en god kop kaffe og en let anretning på følgende datoer:
Sjælland:

Den 18. september 2007, i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby
sidste tilmelding inden onsdag den 12/9 -2007

Jylland:

Den 11. oktober 2007, på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Århus
sidste tilmelding inden mandag den 24/9-2007

Fyn:

Den 24. oktober 2007, på H.C.Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
sidste tilmelding inden mandag den 8/10 -2007

Tilmelding obligatorisk til: convatec.danmark@bms.com eller tlf.nr.: 4587 6011
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Et COPA-æresmedlem har rundet 80 år
INTERVIEW
Af: Anni og Tove, COPA-Roskilde

COPA-Roskilde lokalforenings
æresmedlem, Erik Kristjansen,
fyldte 80 år i april 2007.
I den anledning besøgte vi Erik
en dejlig sommerdag i hans hus i
Køge. Vi fik Erik til at fortælle lidt
fra sin barndom I ungdom. Det
blev en lang og spændende histo
rie. Vi har prøvet at gengive lidt af
det her i bladet.

Familien ca. 1931. Bagesr.· Eriksfm;
2 chaufføre1; tjenestepigen, Eriks 11101:
Forrest: Jørgen og Erik.

Eriks barndomshjem i Faxe.

Den allerførste ambulance.
Den deltog i 1. verdenskrig i tysk tjeneste.
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Erik blev født i Faxe i 1927. Han var søn
af Karl og Kristine Kristjansen og havde
en 8 år ældre bror, Jørgen.
Hvad arbejdede din far med?
Min far var Lillebilvognmand, og kørte
samtidig ambulancekørsel for Faxe Sy
gehus. Mor bistod med at passe telefo
nen.
Jeg blev uddannet elektriker, men det
blev kun delvis min beskæftigelse, idet
jeg hjalp far med at køre, og jeg overtog
Lillebilforretningen i 1953, da han døde.
Var det kun din far der kørte Lillebil,
eller havde Ifolk ansat?
Da jeg var dreng havde i 2 fremmede
chauffører. Der var og å en ung pige i
huset, så mor havde altid hjælp til tele
fon, madlavning og rengøring.
De fik ko t og logi og lidt lomme
penge.
Chaufførerne kunne også være hel
dige at tjene lid1 drikkepenge. De havde
1 ugentlig fridøgn. men hvad kulle de
bruge det til?
Chaufførerne boede bo mine foræl
dre. l hjørne! af garagen rnr der indrettet
et vagtrum med en kakkelovn. Der var
også indrettet et "skrabeskur" med plads
til 2 senge, her kunne de so e.
Der var stor arbejdsløshed i de år, så
chaufførerne var taknemlige over at få
et job. De fik hjælp til et sæt tøj, så de så
anstændige ud.
Du mødte Ilse?
Jeg havde på et tidspunkt mødt en dejlig
pige, Ilse.
Ilse ha de et godt job på et sagfører
kontor. år hun havde fri derfra, så tog
hun meget tit ud til os og hjalp mor med
at passe telefonen.
Ilse kom fra et arbejderhus på Lade
pladsen. De var 4 hjemmeboende børn
foruden Ilse, så det var meget trange
kår. Som far sagde: "I ligger næsten i lag
dernede, det er altså noget pjat det her,
du kan ligeså godt blive hos os". Det
gjorde hun så, og hun havde et dejligt
værelse her.
Siden fik vi så vores eget hus, det
lå ved siden af fars og blev bygget på
Trifoliums gamle grund.
Ilse kørte fars regnskaber. Han var
ikke så god til det der med kørebøgerne,
så han måtte jo ind imellem indkassere
nogle skattebøder.
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I kørte patienter til Faxe Sygehus?
Vi kørte bl.a. med tuberkulosepatienter.
På grund af smittefaren krævedes det, at
vi efter sådan en kørsel, måtte desin
ficere hele ambulancen. Rengøringen
foregik med klorkarbonat, det var noget
giftigt blåt stads.
Sengetøjet tilhørte sygehuset, vi
afleverede det, og det blev smidt i en
slags ovn og blev dampet, derefter blev
det vasket.
Vi kørte mange patienter til behand
ling for Faxe kommune. Vi kunne
simpelthen beskæftige en bil om formid
dagen med dette. Disse ture blev kørt for
faste takster, så det var et udmærket job.
Ambulancen blev også brugt ved store
epidemier. Vi havde Julemærkehjemmet
og Kystsanatoriet i Ladepladsen som
kunder. Her var forsømte børn anbragt.
Når een fik tuberkulose, mæslinger el.
skoldkopper, kom der hurtigt en 20 stk.
der skulle på hospitalet, for det smittede
jo. Sommetider kørte vi 4 ad gangen, der
kunne sættes 2 bårer ind.
En af Lillebilerne kunne også anven
des til ambulance, det var en Chevrolet
fra 37. Den havde sådan en kuffert
bagpå. Man tog bagsæderne ud og satte
et stativ ind, og så blev båren sat ind,
den hængte klar i garagen med voks
dugsovertræk.
Far var aldrig fedtet med at låne mig
vognen.
Hvis jeg skulle i biografen, så sagde
far, så kan du tage vognen og lige køre
de her kunder derop. Når jeg så også
havde inviteret Ilse på biograftur,
så måtte jeg køre hende op og sætte
hende af i biografen. Så sagde jeg til
hende:"Nu kan du lige sætte dig ned og
trække vejret, så kører jeg de andre, og
så kommer jeg tilbage til dig".
Der var varemangel under krigen,
hvad betød det for jer?
Under krigen kunne det være svært at få
dæk til bilerne.
Far var formand for Præstø Amts
Vognmandsforening og sad i bevillings
nævnet.
Så derfor manglede vi aldrig dæk til
bilerne. Ambulancen skulle jo altid have
gode dæk på, de blev hurtigt udskiftet,
og så blev de brugt videre på Lillebi
lerne. Mange måtte humpe afsted med

forskellige dæk, der blev sat sammen.
Manglen på benzin var et stort pro
blem under krigen. Derfor fik vi installe
ret gasgenerator på højre side af am
bulancen, der hvor reserv ehjulet skulle
sidde. Den kunne ikke sidde bagpå, for
her skulle vi jo kunne åbne for at sætte
båren ind.
Fortæl lidt om oplevelser fra krigen
Der var en gruppe fra Haslev. Det var
dir. Ørum fra Seas i Haslev, forvalteren
fra Bregentved, og smed lartinsen. De
var ved at ordne nogle åben som var
kastet ned på Midtsjælland, da de blev
taget. De blev sat på bagsædet i en jeep.
Der var 2 foran, chaufføren og en som
kunne holde øje med dem. De havde
fået bundet hænderne på ryggen med
ledninger. Da de kørte mellem Faxe by
og Station A, havde de på en eller anden
måde fået vristet sig løs. De lavede et
eller andet, så han bremsede op, og så
sprang de ud af bilen. Forvalteren var
kendt med området og vidste, hvordan
han kunne smutte væk. De 2 andre blev
skudt, de lod dem bare ligge og dø.
Det skete ved 3 tiden om nanen. Der var
intet politi på det tidspunkt. Sognefo
geden i Faxe havde en lokal ung mand
gående som "føl". Dene "føl" havde fået
et kursus på 1 uge og nu var han poli
tibetjent sammen med Sognefogeden.
Da han cyklede fra Stationen og op mod
byen, fandt han de 2, der ar skudt, og
slog alarm. Man havde jo h erken mobil
eller andre hjælpemidler den gang, så
jeg fonnoder, at han cyklede tilbage til
stationen.
Far fik beskeden og måtte af sted med
ambulancen.
Det kneb med at starte bilen, batteriet
var nok tomt. Jeg skubbede far ud. Der
var det heldige i Faxe, at bilerne skulle
bare skubbes ud, for så gik det ned ad
bakke. Jeg kiggede efter ham, og reg
nede ikke med, at han kom i gang, så jeg
valgte at køre efter ham.
Chevroleten stod klar som ambulance,
jeg kørte derned ad, kunne ikke se ham,
så jeg læssede den første af de døde.
Jeg må tilstå: jeg var ikke uden 17, og
havde ikke noget kørekort, men køre
kunne jeg. Sognefogeden sagde så bare
til mig: "Kør nu ordentligt hjem".
Far var kommet i mellemtiden, han
havde fået sin vogn igang, så jeg blev
godt nok skældt ud! Men der var ikke
noget de kunne gøre, de var jo døde.

Forvalteren, der undslap, var løbet over
markerne til Gyldenhøj. Der sørgede de
for kontakt til andre der kunne hjælpe,
og 2 dage efter var han i Sverige.
Vi var også med til at hjælpe med
transport af nogle af de modstandsfolk,
der havde fået problemer. Det var bl.a.
dr. Pedersens søn, som var nødt til at gå
under jorden.
Dr. Pedersen indlagde sønnen i
København, han blev puttet i ambulan
cen, det gjorde vi med mange der havde
problemer. Far vidste hvad det drejede
sig om, jeg vidste det ikke.
Der var en stikker, vi kaldte ham "Yp
perstepræsten", han holdt til ude ved
Korsnæbgården.
Medicinmanden i Ladepladsen,
lægen Harald Petersen, var med i noget
i København. Han blev også stukket,
men han var gået under jorden. Der blev
ellers sendt brev til Shellhuset, hvor han
blev angivet, men de var vakse i posten
og sorterede brevet fra, så det kom aldrig
afsted.
Ypperstepræsten endte med at blive
likvideret en søndag eftermiddag nede
ved Strandgårds Dyrehave.
En af de mange modstandsgrupper var
Stevnsgruppen. De var 8. De 3 af dem
blev taget, de 2 døde i koncentrations
lejr. Den sidste af dem lever endnu. Han
blev også taget, men overlevede. Han
holdt et foredrag for et halvt år siden ude
på Højruplund.
Hvornår overtog duforretningen?
Far døde i 1953 af lungebetændelse. Jeg
kørte som elektriker, men måtte så hjem
og passe forretningen, da far blev syg.
Han lå i sengen med lungebetændelse i
godt 3 uger. Men han stod for tidligt op,
han sagde, at nu kunne han godt klare
det igen.
En fredag eftermiddag i februar fik vi en
tur til kalkbruddet. Ham vi skulle hente
havde ødelagte lunger og da vi slæbte
ham ud, sagde han: "Nu er det sidste
gang I skal slæbe mig." Pjat sagde far,
du lever længere end mig, en halv time
efter var far død.
Konkurrencen med de andre
Taxa selskaber
Faxes Lillebiler havde ikke radio i biler
ne. Det betød, at kunderne måtte vente
med at få en vogn, til de var tilbage efter
en tur. Det gjorde, at der tit kunne blive
lidt lange ventetider.
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Erik Kristjansen
Erik K.ristjansen blev urostomiopereret i
1978.
- "Dengang var COPA en meget ny og

meget lille forening. Der var ikke alle de
lokalforeninger dengang, som vi kender
det i dag", fortæller Erik.
- "Der blev afholdt nogle møder i
Næsved og København, dem deltog jeg i.
Meget senere, omkring 1982 var lokal
foreningerne i gang, og jeg blev formand
for COPA Roskilde amt i 1986- 2003.
Da jeg afgik som formand blev jeg
udnævnt til æresmedlem".

Et halvt års tid efter overtagelsen af
firmaet, var jeg i Næstved. Her oplevede
jeg, hvordan taxaerne kunne betjene
kunderne meget hurtigere, fordi de
havde radioer i bilerne.
Min tanke var med det samme: "Det
kommer vi også til at have". Så det fik vi
installeret, og det var et stort fremskridt,
nu kunne vognene jo dirigeres hjemme
fra, så ventetiderne blev nedsat meget.
Hvornår afhændede du
forretningen?
Der skete det, at en af kollegerne i Faxe
faldt om og var død, og flere af de andre
kolleger fik blodpropper.
En nat for jeg ud af sengen og satte
mig på sengekanten, og spurgte Ilse,
hvem det var, der ringede. "Der er ingen,
der har ringet, du kan bare lægge dig".
Så sagde Ilse næste dag:"NU er det for
meget, nu skal vi have fundet noget
andet". I 1962 solgte vi forretningen.
Tiden i Køge
Vi flyttede til Køge, hvor vi købte en
dejlig villa på Jasminvej. Her oprettede
og drev vi et Shell depot i 13 år. På et
tidspunkt fandt Shell ud af, at depotstør
relserne var for små, så vi skulle slås
sammen med Ringsted, dette afstod vi
fra.
Jeg fik efterfølgende job som lager
mand, og Ilse fik job hos Mazda i Køge.

•
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LÆSERNE SKRIVER
Jeg er en kvinde på 50 år som vil fortælle om
hvordan jeg fik stomi

D

et startede i juli 2006 hvor jeg gennem
længere tid havde gået og haft det lidt
skidt. Havde været ved lægen før sommer
ferien fordi jeg havde ondt i maven. Han
lavede en underlivsundersøgelse og sagde,
jeg havde underlivsbetændelse, hvilket jeg
fik behandling for.
Jeg havde det stadig dårligt, da vi tog på
sommerferie, men tænkte at jeg nok var i
overgangsalderen. Jeg var på det tidspunkt
49 år. Jeg følte ikke jeg kunne overskue
tingene, og var meget træt, men jeg havde jo
egentlig også været meget stresset i foråret,
så det hjalp vel med en sommerferie?

E

fter hjemkomst fra Italien gik jeg til
læge igen, for jeg havde ikke fået det
bedre. Kunne nu heller ikke komme af med
min afføring. Gik 5 dage imellem, hvor jeg
tog movicol for at løsne det, da jeg troede
jeg måske havde fået noget i Italien jeg ikke
kunne tåle.
Lægen sendte på det tidspunkt besked
til hospitalet om, at jeg skulle undersøges i
mine tarme.

E

n uge senere kunne jeg ikke få luft.
Hvad var der dog galt med mig. Denne
gang sagde lægen, jeg havde lungebetæn
delse, hvilket jeg også fik behandling for.
Det hjalp heller ikke. Jeg var snart så dårlig
at jeg ikke kunne stå på benene. Til sidst gik
jeg op til lægens afløser og sagde jeg havde
det så dårligt, at noget måtte gøres. Dagen
efter ringede hun og sagde, hun ikke kunne
tage ansvaret for mig. Jeg skulle indlægges
på medicinsk afdeling, da man stadig troede
jeg havde en infektion i tarmene. Dette var
torsdag d. 3 1 august.

F

redag d. I . september var der en læge
som sagde, jeg skulle scannes, da han
ikke kunne lide at jeg var fyldt med væske i
maven, hvilket der var en årsag til. Jeg blev
scannet samme formiddag og ved lægevagten
om aftenen fik jeg det største chok i verden.
Jeg glemmer aldrig hans ord: " Du har en
knude på din æggestok. Det er alvorligt. Du
skal opereres." Derefter gik han ud for at
ringe til Skejby for at høre, hvornår de kunne
tage mig.
Jeg brød helt sammen. Heldigvis havde
jeg min mand ved mig på det tidspunkt.
Lægen kom tilbage og sagde, jeg skulle
tage hjem og indlægges mandag morgen på
Skejby.
Hvilken frygtelig weekend. Alle de
tanker der farer gennem hovedet. Hvad er
det for en knude. Bare det ikke er kræft. Min
telefon glødede da alt og alle ringede.
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M

andag morgen mødte jeg op på
Skejby, og kom til at tale med den
læge som skulle operere mig.
Blev scannet igen og undersøgt på kryds
og tværs. Sagde til læg�n, at jeg håbede det
ikke var kræft - hvo1iil hun svarede: '"Hvad
vil du sige hvis det er det, for det tror jeg det
er, og jeg tror det er alvorligt."
Hvordan tager man den besked?
Jeg fik lagt dræn h or de tappede mig for
5 liter væske i maven. Ikke så underligt jeg
ikke kunne få luft.

T

irsdag blev jeg sendt på amtssygehuset,
hvor jeg havde tid til at få undersøgt
mine tarme. Den viste ingenting.
Jeg blev sendt hjem og skulle møde igen
på Skejby torsdag, da jeg skulle opereres
fredag.
Min søn og svigerdatter kom fra Køben
havn for at være hos mig. Lægen sagde til
mig, at jeg skulle forberede mig på, at skulle
vågne op med en stomi. Jeg tænkte at det
gjorde jeg selvfølgelig ikke, for jeg syntes
det var noget af det mest rædselsfulde der
kunne ske.

F

redag kom jeg på operation bordet
kl. . Kl. I" var jeg på opvågnings tuen,
og jeg hu ker lægen agde at operationen var
gået godt efter hen igten. De havde fjernet
alt: Æggestokke, æggeleder. livmoder.
fedtforklæde og min tyktarm. JEG HA DE
FÅET STOMI. Hjælp.
Jeg spurgte om det ikke kunne blive ført
tilbage på et tidspunkt, men fik af vide at
det kunne det aldrig, da jeg ingen tykrarm
havde mere. Det var en ileostomi. Det ar
æggestokkekræft som havde bredt sig til min
tyktarm. Der var stadig nogle gryn rilbage af
kræften, men den ville man tage med kemo
terapi. Jeg var knust.

D

erefter kom kampen for at ende tilbage
til livet. Jeg lå 3 dage på intensiv, med
slanger og drop, hvor min blodprocent faldt
og jeg havde indre blødninger. Fik meget
medicin men syntes alligevel godt jeg kan
huske det meste af hvad der skete. Min fami
lie sad brandvagt i alle 3 dage.
Jeg måne hverken få noget at spise og
drikke for man vidste ikke om man ville
operere igen p.g.a. de indre blødninger. Jeg
var så tørstig så jeg fik en isterning at sutte
på. 3 i timen. Holdt øje med uret når der var
gået 20 min. De gav mig noget for at stoppe
blødningen hvilket gav mig en frygtelig
kvalme. På et tidspunkt om natten bad jeg
dem om at stoppe og hive alle slangerne ud,
for jeg ville ikke mere. Så stod der pludselig
3 læger omkring mig og overtalte mig til at
fortsætte.
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S

øndag aften lysnede det og min søn og
svigerdatter kom med deres lille dreng
på 2 et halvt år for at sige farvel. De skulle
ri I bage til københavn. Den lille fyr kiggede
ned på mig. Han havde købt en bamse som
han lagde ned til mig, og så syntes han det
var mærkeligt at farmor havde sugerør i
næsen.....
Det fik mig til at ville livet igen.

J

eg kom på afdelingen søndag aften.
Derefter 14 dage med bare at komme på
benene. Var ved at besvime de første mange
gange, men gode sygeplejersker hjalp mig
til at genvinde nogle kræfter igen. De første
mange dage efter havde jeg ikke meget ap
petit. Jeg tabte mig 15 kg. Godt jeg havde
noget at tære af.

E

fter 14 dage kom jeg hjem hvor min
familie søstre m.m hjalp med rengøring
og alt det praktiske. Derefter skulle jeg til at
lære at leve med stomi.
Det var ikke så ligetil. Den gik læk.
Rendte ud under pladen. Jeg ringede til
hjemmesygeplejerskerne. De kom og satte
en ny på. Den gik også læk. En gang til,
men jeg tror ikke de sygeplejersker havde så
meget forstand på stomi. Da det var sket 5
gange, ringede jeg til stomisygeplejerskerne
på hospitalet, og de sagde, at jeg skulle
komme. Hvordan gør man det med "lort"
rendende ned af benene. Jeg tog et hånd
klæde om livet, og kun iført dette og et par
trusser kørte jeg derud. Det var et kønt syn.
Har siden grint meget af det.
Nå men hun fik da styr på det og jeg fik
en convexplade. Dette løste problemet for
en tid.

E

fter ca. 3 uger blev jeg kaldt til kemo
behandling på kommunehospitalet.
Her startede så efterbehandlingen. Det var
ikke så slemt som jeg havde frygtet, for de
er gode til at kvalmestille, så man har ikke
den grimme kvalme. Selvfølgelig har man
det ikke godt, men jeg kunne da fungere og
spise. Tog en masse naturmedicin for at min
blodprocent ikke skulle falde.

J

eg fik først 6 behandlinger med 3 uger
imellem, men da mit tumortal i blodet
ikke var helt tilfredsstillende (skal helst være
under 35, mit var på 79) ville de tilbyde mig
3 mere. Så jeg fik 9. Pu ha.
I denne periode kæmpede jeg også med, at
min stomi gik læk. Rigtig mange gange. Nat
og dag. Øv øv.
(fortsætter næste side)

BIBRAUN

SHARING EXPERTISE

Nye innovative stomiprodukter
på det danske marked fra B. Braun.

B. Braun købte i 1998 den fabrik, der tidligere
producerede Biotrol stomiprodukter. B. Braun
har siden arbejdet videre med de stærkeste
sider fra Biotrol produkterne.
I Danmark kan vi derfor nu præsentere 3 for
skellige produktserier indenfor kolo-, ileo-, og
urostomi, hvor de gennemgående kendetegn
er sikkerhed, kvalitet og brugervenlighed.

Kundeservice
Therese Blach

Kundeservice
Gitte Olsen

Kundeservice
Susanne Winther

B. Braun Medical A/S er et salgsdatterselskab
i den tyskejede medicinalkoncern B. Braun
Meisungen AG.
I Danmark er vi i alt 20 medarbejdere fordelt på
3 divisioner, hvoraf den ene division - Out
Patient Market (OPM) - dækker bl.a. bevillings
produkter til stomi- og kontinenspleje.

Divisionschef
Out Patient Market
Jørn Harnfeldt

Produktchef
Sygeplejerske
Anette Skytte

B. Braun Medical /VS • Solbjergvej 3, 5• 2000 Frederiksberg• Tlf. 3331 3141 • www.bbraun.dk • anette.skytte@bbraun.dk

T

il sidst sagde tomi ygeple
jerskeme at de yntes jeg
skulle få lavet den igen. da man
i Århus laver noget �ed at æne
hæfteklammer omkring tomien
for at holde den på plads. Det
var nemlig det der var mit
problem, at den ligesom trak ig
ind i sig selv og fors andt ind
under huden.
Dette fik jeg så gjort i april,
og jeg har ikke haft et uheld
siden.

S

iden er jeg også blevet
færdig med kemo, mit hår
er ved at gro ud og jeg er be
gyndt i jobprøvning i mit gamle
arbejde.
Jeg skal så til kontrol midt i
august, men det sidste så fint ud
og scanningen viste heller ikke
noget, så jeg håber selvfølgelig
jeg er rask.

N

BIBRAUN

SHARING EXPERTISE

Softima® Key -

Nøglen til at føle sig sikker

u skal jeg bare genvinde
mine gamle kræfter.
Mange hilsener fra
Gitte Poulsen

Præcis og
nem
placering ved
hjælp af
styret
påsætning

Efterlysning

- er der læsere der har nye oplysninger om

Brickerblære m.h.t. kroppens funktion, optag

og udskillelse af stoffer?

I år er det 30 år siden Bent Sørensen med stor omu og dygtighed
fjernede min blære og anlagde en Bricker-blære af et stykke 12-fin
gertarm. Dengang vidste man, at B 12-vitamin blev optaget af denne
del af tarmen, og derfor burde jeg skaffe mig ekstra B 12.
- Er der siden kommet ny oplysning om, hvad en Brickerblære
kan betyde for kroppens funktion, optag og udskillelese af stoffer, m.v.?
Med venlig hilsen, Mogens Jensen, Allerød

• Fleksibel klæberkobling giver 1-dels posens fordele
• Langt filter sikrer optimal lugtneutralisering og luftpassage
• Ergonomisk udformet, behagelig non-woven for- og bagside
• PVC-fri posemateriale
• Fås også til ileostomiopererede i to forskellige varianter

Tak for dejlig ferie

Vi takker for en dejlig ferie i Vejle og de dejlige ture, der var lavet.
Henning Granslev var som altid igang hele tiden - tak for det.
Jørgen og Birthe Schmidt, 5771 Stenstrup

For information og vareprøver kontakt B. Braun Kundeservice
B. Braun Medical A/S• Tlf. 3331 3141 • www.bbraun.dk
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NYT FRA
LOKALFORENINGERNE
Invitation til alle
stomiopererede
Coloplast Danmark arrangerer
Temadag med fokus på
"Pleje af udsat hud"
den 19. september 2007
kl. 12.30 - 17.00 på adressen:
Kulturhuset, Dortheavej 61,
2400 København NV

Kommende arrangement

F

Der er åbent hus i tidsrummet kl. 12.30 -17.00, hvor
vi udstiller de nyeste stomihjælpemidler fra Colap
last.
Her kan du få en personlig vejledning om de nye
hjælpemidler.
• Kl. 14.00-15.00 vil salgskonsulent/sygeplejerske Helene Mortensen fra Colaplast fortælle om de
nyeste produkter, hvor der også vil blive mulighed for
at stille spørgsmål.
• Kl. 15.00 - 16.00 vil stomisygeplejerske Ulla Osten
feld, Bispebjerg Hospital, fortælle om hud og hud
pleje samt give råd og vejledning om,
hvordan man kan forebygge de mest
1
almindelige hudproblemer, der kan opstå i
forbindelse med en stomi.
0
Arrangementet er gratis, og der vil blive
0
serveret kaffe og kage.
0
Arrangementet er for alle stomiopererede.
På grund af begrænset antal pladser,
C
vil det være nødvendigt at tilmelde sig.
Dette kan gøres til COPA Lokalformand
Peter Sørensen, Kbh./ Frb. på tlf. 3538 9148.

å svar på spørgsmål om stomi

Cafemøde med stomisygeplejerske
mandag den 8/10 klokken 14.00
Medborgerhuset Pilegården, Brønshøjvej 1 ,
2700 Brønshøj. Indgang ligger inde i gården.
(Bus 2 A kører til døren, bus 5A + 350S holder på
Brønshøj Torv ca. 5-10 minullers gang derfi-a).

Stomisygeplejerske Ulla Ostenfeld fra Bispebjerg Hospital
kommer på besøg og fortæller os om relevante og nye ting på
stomiområdet.
Der bliver mulighed for at få svar på spørgsmål om stomj.
regionens ambulatorier og meget mere.
Da vi skal have kaffo/te og lidt blødt brød er tilmelding
nødvendig senest mandag den 1/10:
Peter Sørensen telefon 3538 9148 mail: nepe@privat'.dk
eller GretneNielsen telefon 3828 0382.

tl!l l
-

Kommende arrangement

F

lotte præmier - kom til banko

!!1.

Banko onsdag den 7/11 klokken 14.00-18.00
Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.
Endnu en gang skal vi have bankospil med flotte præmier.
hvoraf de bedste er doneret af vore sponsorer, som endnu en
gang skal have en stor tak for deres støtte.
Pris pr. plade 10,- kroner
Foreningen vil beværte med en kop kaffe/te med brød i
pausen, øl og vand kan købes på Pilegården
Tilmelding nødvendig senest Ol/Il:
Peter Sørensen 3538 9148 mail: rtepe@privat.dk
eller GretheNielsen 3828 0382.

STØT COPA
Send stemplede frimærker til:
Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, 1.tv., 5000 Odense C

Phv., Peter Sorensen
Copa 5/2007
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for meget i bussen. Og helt
ærligt, hvis nu solen havde
skinnet, havde det jo været
dejligt med en is på en bænk.
De der blev kunne også
konstatere, at det var svært
at finde et sted, hvor der var
plads til bare at sidde og få
en kop kaffe. Så de fleste
blev på Lille Peter.

Siden sidst

Skovtur i regnvejr

16/6 havde vi fælles skovtur København/Frederiksberg og Storkøbenhavn.
For første gang siden 1997 fik vi dårligt vejr til skovturen,
og det var dårligt i ordets bogstavelige betydning.
Der var dagen før udsendt varsel om ekstrem regn i både
aviser, radio og TV
Ifølge TV2 vejret. faldt der næsten 40 mm regn i
Buddinge mellem klokken 11.00 og 20.30.

Men man bedes dog have
forståelse for, at turen er
planlagt allerede i
februar/marts. Bakken åbnede
29/3, og Copa-bladet havde
deadline den 10/4. Og netop
en tur til Bakken har været
fremsat som ønske flere
gange. At vi først skulle spise
klokken 14.00 skyldes,
at restauranten klokken 13.30
sagde farvel til 4 busser
(200 personer), så der skulle
ikke have været det antal gæster, der var til stede i restauran
ten.
Vejret er vi ikke herre over (desværre), og det er ikke
muligt at aflyse et arrangement med bus og spisning, det ville
have kostet os ca. I 0.000 kroner.
Vi var lige så kede og våde af det som jer.

Da bussen fra Storkøbenhavn samlede de sidste op i Brøns
høj, fik vi en lille skarp til at varme os på og ønske hinanden
velkommen på skovturen.
Vi begyndte med en havnerundtur - i bussen - fra Tuborg
Havn til Nyha n via 7\ordhavnen og Langelinie, og vi korn
forbi de mange nye boliger og kontorbygninger, der skyder
op overalt på havnefronten.
Jacob, der var chauffør på bussen, havde planlagt stop i
Amaliehaven, hrnr '"i ha de adgang til toilet og kunne få
en øl eller vand - som vi på grund af vejret var nødt til at
indtage i bussen.
Vi ankom klokken 13.00 til Bakken, og det var planen at
man kunne "'oå en rur til klokken 14.00, og derefter kunne vi
indtage det tore kolde tag-selv-bord på "Lille Peter".
Gåtur blev det ikke til. man måtte i stedet på egen hånd
finde et sted med I . \"i kunne ikke med så kort varsel skaffe
siddepladser til 40 personer.

Husk at vi gør arbejdet frivilligt - for at glæde jer - og i dette
tilfælde er vi 2 lokalformænd + en chauffør, der har været i
gang, med planlægning af budget, mål for turen, rute med toi
letadgang, reservation og indkøb af forplejning til pauserne.

På "Lille Peter·· kunne i så godt se, hvor det bar hen! Alle
der besøgte Bakken rnr søgt indendørs, også de der nor
malt spiser en pøl e stående. så der var rigtig mange gæster
omkring buffeten. og muligheden for at bestille øl og vand
ved bordene. måne af denne grund opgives. man måtte se!
hente. Men maden Yar trods alt god og vi var indendørs.
i nogenlunde tørvejr - gu Iver begyndte efterhånden at tå
under vand som tiden gik.
Efter maden var det planlagt, at man igen kunne gå rundt
som man ville til busafgang klokken 17.00.
Vi havde aftalt med busselskabet, at bussen kørte-en tur
"fra 16.15-17.00, hvilket gjorde turen billigere for COPA.
Da vi ikke havde mulighed for at ændre dette tidspunkt,
valgte en del selv at tage hjem· det var helt deres eget valg.
De havde ikke lyst til at være der mere.
At der var planlagt en gåtur på egen hånd, har vi prøvet
flere gange, blandt andet i Hillerød og Dragør, og vi prøver
også at tilgodese dem, der mener vi nogle gange, har siddet

Hvis I ikke ønsker skovtur med hemmeligt mål mere, eller i
den form. er det bare at nævne det til f.eks. generalforsamlin
gerne, så kan vi tage debatten. Hvis målet havde været kendt,
havde det jo nok alligevel regnet hele dagen.
Det kan jo også være, at der er andre, der har lyst til at stå
for turens planlægning, meld Jer, hvis f ønsker at deltage i
bestyrelsens arbejde og stå for det.
Vi håber, at I trods alt nød det sociale samvær2 som er
COPAs største aktiv.
Og vi glæder os tiI at. starte op på efterårets og vinterens
indendørs arrangementer.
Peter & Nlarianne

vejret ventet med at komme, til vi var tilbage på det sidste
opsamlingssted.
Men ikke i år. Det regnede fra vi begyndte og det tog

Siden sidst

S

kovtur med forhindringer

For første gang siden 1997 havde vi dårligt vejr på vores
årlige skovtur. Enten har det regnet før eller også har regn-

(fortsælter næsre side)
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kraftigt til under turen. Og det er hamrende ærgerligt. Men
desvæne kan vi jo ikke gøre meget ved vejret.
Her vil jeg ikke skrive så meget mere - se ovenstående fæl
lesindlæg - på forrige side - fra Peter og mig.
Jeg bringer nedenstående et brev fra nogle af vores
medlemmer, der var med på turen.
Ti/COPA
En lørdag der ikke var morsom
Vores årlige skovtur levede ikke helt op til vores
forventninger som i foregående år.
Fremmødet fra Ballerupgruppen var kun få
medlemmer, hvor er folk henne?
Men da vi samlede op i Frederiksberg, blev bussen
sandelig fyldt op!
Mariannes gode ven kørte os behageligt rundt i det nye
havneområde, alt er forandret i Nordhavn og Frihavnen.
Vi kom derpå til Amaliehaven, hvor der er rasteplads for
alle busser.
Der var ingen der så noget, da regnen stod ned i stæn
ger, men efter et hvil kørte vi igen ud af Østerbro, og et
lyst hoved gættede vores bestemmelsessted: Dyrehavs
bakken.
Da vi ankom var der godt og vel en time til frokost
på "Lille Peter". Alle blev overladt til sig selv, vi fire
besøgte "Kaffekanden".

Indgangsbilletten koster kr. 5 og på denne billet bliver der
trukket en præmie udover at du får kaffe/te med småkager.
Dato: 29. september
Tid: kl. 13.00
Sted: Præstevænget 20, Ballerup
Tilmelding senest 23. september:
Carina tlf. 4491 6199
Ulla
tlf. 367 6056.
· Kommende arrangement

Teaterforestilling med buffet og dans

I sidste Copa-blad omtalte vi et Good-old-Days show, men det
bliver de \'ærre ikke til noget.
Til
gengæld
har vi
alle tiders
tilbud:
Grand
Di\'a
how
fr dag
d n
19. ol-ao
b r ·I. 19
Kong-
holm

Kl. 14.00 kunne vi først spise. Vi fandt 4 pladser mellem
alle mulige mennesker, det var noget af et kaos at nå frem
til "Ta selv bordet" og så lige en kø til, hvis man skulle
have lidt at drikke.
Vejret kunne ainngøreme ikke gøre noget ,·ed. men en
lørdag med så mange andre gæster. og hrnr ,·i ikke alle
kunne hygge os sammen, det var ikke morsomt. Kan ,·i
ikke i fremtiden finde et sted for os selv? En anden ting.
kan man ikke få et praj om påklædning, fodtøj når I vil
hemmeligholde bestemmelsesstedet??
Fortsat god sommer.
Else, Kaja, Lizzie og Arvid.

lund.
Pri for
m d
lemmer
g
Stolte
medlem
mer: kr. 200. for ikke-medlemmer: Kr. 350.

Kommentar fra lokalformand Marianne Hemmingsen:

Jeg vil ikke skrive-noget om vejret!
Vi havde fået reserveret 5 bo5de som stod samle!, så man
sad altså ikke-mellem alle mulige mennesker.
Det @r absolut-ikke noget "krav" fra arrangørernes side-at
hemmeligholde bestemmelsesstedet, så det ændrer vi bare på.
Angående paklædning 111.111. så havde vejrmændene/-kvinderne advaret om kraftig heldagsregn i flere dage inden.
111.'1.

f prisen er inkluderet forestilling, jubilæumsbuffet og dans.
Drikkevarer for egen regning.
Vi mødes ved indgangen kl. 18.30.
Så meld dig/jer og få en dejlig og hyggelig aften.
Vi har 30 billetter - så skynd jer. Først til mølle!
Tilmelding er bindende!
Dato:
19. oktober
J/odetid:
kl. 18.30
Sted:
Ko11gsho/111sce11tret, Liljens Kvt. 2, Albertslund.

Kommende arrangement

B

Ti/111e/di11g senest 29. september:
Carina
tlf. 4491 6199
Marianne
tlf. 4583 5258.

anko med flotte præmier

Lørdag den 29. september mødes vi til vores årlige
bankospil. Havde vi flotte og gode præmier sidste år, er der
slet ingen sammenligning med præmierne i år. Ulla og Carina
har virkelig overgået sig selv.
Så meld jer og tag meget gerne familien med og få en for
nøjelig og hyggelig eftermiddag.
Copa 5/2007

Vi ønsker vores medlemmer en fortsat god sensommer.
P.b.v. ,l1arianne Hemmingsen
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vejret ikke holdt sig i ave hele dagen. Endnu en gang må jeg
sige til jer der ikke mødte op - I går altså glip af noget hygge
ligt samvær.
Er det kørslen det kniber med, ja så ring til bestyrelsen, de
vil kunne hjælpe dig/jer.
I øvrigt tak til jer i bestyrelsen der havde sørget for at vi
andre fik en dejlig eftermiddag og aften.
P.b.v. Inge Skovgaard P.

P

Kommende arrangement

F

Siden sidst

etanque- og grilltur

ind aktivitetslisten frem

En lille opfordring
Når I sidder med dette blad i hånden, ja så er sommeren gået
på hæld. Jeg skal derfor minde jer om, at sommerferien nu er
slut, og at der tages hul på COPA- Bornholms aktiviteter for 2.
halvår 2007.

Sommeren har jo i år ikke vist sig fra den bedste side, så
det var med spænding vi gik lørdagen i møde. Men sandelig
om ikke vejret viste sig fra den pæne side da vi startede med
petanque-spillet, der var sol og en let brise, så det kunne ikke
være bedre. Vejrudsigten forudsagde dog regn til aften, og det
kom til at holde stik, for da vi skulle i gang med grillen hos
Birgit i Nexø, der som de mange andre år, igen i år lagde have
til, ja så både blæste det op og begyndte at regne. Men vi er
jo ikke sådan at slå ud, så ved hjælp af lidt pressenninger og
carporten, ja så grillede vi vores medbragte kød og pølser i tør
vejr. Foreningen stod for tilbehøret som var forskellige salater
med gode dressinger til. Den efterfølgende kaffe med hjemme
bag tog vi dog i Birgits hyggelige stue.
En dejlig eftermiddag og aften i godt selskab, så pyt med at

Find aktivitetslisten frem, og sæt kryds ud for de arrangemen
ter I ønsker at deltage i. Jeg håber det vil være rigtig mange.
Fra min egen tid i bestyrelsen ved jeg hvor stort et stykke
arbejde der gøres for at få de forskellige arrangementer op at
stå, så det ville være dejligt, hvis vi kunne samle rigtig mange
medlemmer når der var et arrangement. Jeg kan kun sige: Vel
mødt alle sammen.
P.b.v. Inge Skovgaard P.

Kirudan
www.kirudan.dk

Stomiprodukter

Et aktivt liv med tryghed

Kirudan A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
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Kommende arrangement

Foredrag om osteroporose

Vi bragte denne invitation i juli/august bladet; det var i lidt god
tid, så vi gentager den lige:

F

Kommende arrangement

ormand villig til genvalg

Generalforsamling mandag den 22. oktober på
Møllebo, Nørre Boulevard 103, 4600 Køge.
Generalforsamling med følgende indhold:
Kl. 18.00 Spisning.
Kl.19.00 Generalforsamling med følgende indhold:
I. Valg af dirigent.
2. Formanden fremlægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til
godkendelse.
4. Aktiviteter for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand
og kasserer, de er villige til genvalg. Revisoren er
ligeledes på valg.
7. Eventuelt.
Foredrag:
Kl. ca. 20.15 foredrag af produktspecialistMette Kaltoft-Sø
rensen fra ConvaTec. Hun vil fortælle om firmaets produkter
og svare på spørgsmål fra de fremmødte.
Tilmelding til formanden på tlj: 4673 0587 for så vidt angår
deltagelse i spisningen.
P.b.v. Jette

J

Kommende arrangemeot

ulestue 1. december

""'

Julestuen bli_ver i åLlørdag d. I. december kl. 13.00 i
Sognegården i Vor Frue. Sæt kryds i kalenderen allerede nu,
der følger nærmere oplysninger i november bladet.
P.b.1·. Jette

Fra Osteoporoseforeningen i Roskilde har vi fået invitation til
2 foredragsaftener i henh. Roskilde og i Ølby.
Vi er blevet inviteret, fordi mange stomiopererede er blevet
behandlet med prednisolon under deres sygdom, og man ved,
at prednisolon kan være en af mange årsager til osteoporosens
opståen.
Foredragsholder ved begge foredrag er overlæge Henrik
Anker Sørensen.
Emnet vil være: Rygsammenfald.
Det koster kr. 25,- at deltage og Osteoporoseforeningen be
der alle tilmelde sig i forvejen til formand i Roskilde lokalfor
ening: Monique Madsen på tlf.: 26 45 83 34
Foredrag i Roskilde:
Tir da 0 d. 25/9 kl. 17.00- 19.00 på Roskilde Bibliotek,
Dr. Jlar0rethes Vej, Roskilde
Foredrag i Ølby:
Tir: da d. 23/10 kl. 17.00 - 19.00 på Ølby Bibliotek,
Ølby entret.
P.b.v. Jette
Kommende arrangement

K

losterbesøg, museumsbesøg og
"Vagabond"besøg

Har du husket at melde dig til "Roskildeturen"?, ellers skynd
dig at ringe til Johnny, vi gentager invitationen:
Roskilde Klo ter m.m. lørdag d. 15. september 2007.
Kl. 09.30 mødes vi på parkeringspladsen ved indgangen
til Roskilde Kloster Sankt Peters Stræde 8 Roskilde. (parkering
på klostergrunden)
Det gamle Dominikanerkloster rummer i dag en riddersal,
kirke og saloner med mange spændende møbler og malerier. Vi
_skal høre om Dominikanermunkene og om "Livet på et Adeligt
jomfrukloster i gamle dage". Varighed en time og 15 min.
Efter klosterbesøget går vi over til RoskildeMuseum
Sankt Ols Gade 15, hvor vi skal se byens_udvikling fra
år 990 fil l 9JO. På udstillingen kan vi bl.a. se Uroksen fra
HimmeleY, et væld af gamle oltidsfund fraMiddelalde�
LejreJundet, Roskilde billt:der0 Gustav Wied, sølv, glas,
porcelæJl, legetøjssamling, hedebobroderier, inaustrihisto
ner m.v.
Fra museefvandrer vi via TorvemarkedeLrn'ld ad Algade til
..Vagabonden", hvor vi skal slufte med frokost.
Egenbetaling: l 25,-/200 __,-kr. for medl. og ikke medl.
Tilmeldingsfristen er overskedet men prøv hurtigt at ring
tlf. 4673 0587.Måske der er en afbudsplads.
Turen arrangeres i samarbejde med CCF Roskilde.
P.h.v. Johnny

Et COPA-æresmedlem
har rundet 80 år.

Interview med Erik Kristjansen.
Anni og Tove har besøgt Erik i Køge.
Han fortæller bl.a. om sin barndom. Se side 10.

Copa 5/2007
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Ostomy Care

Vil du også opleve forskellen? Send kuponen
ind eller kontakt os, så får du mere at vide om
det, vi kalder Moldable Technology.

0

ConvaTec
MOLDABLE
technology]

De oplysninger, du g iver os, behandles fortroligt og er kun
tigængelige for relevante medarbejdere hos ConvaTec eler
andffi pBrOSner, som ConvaTec har ansat til loonålet (disse
kan geografisk sidde I et anclet land). ConvaTec kan bruge
dine personlige oplysnioge( til at sende dig skræddersyet
infonnation, persoolige tilbud og interessante tjenester. Du
har ret til at få inds:gt i og kontrollefe de op�sninger, som
ConvaTec har indsamlet og gemt om dig. Du kan når som
helst bede om at blive slettet fra databasen. ConvaTec vil
0-lddg sælge eller videresende oplysningerne til tredjemand.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen IH at kontakte os
på ilf.: 4587 6011 elØ p å e-mail:
convatec.danrnark@bms.corri.

Ja tak, jeg vil vide mere om
Moldable Technology. Send
mig mere information og en
vareprøve.
Klip kuponnen ud, læg den i en
kuvert og send den til:
ConvaTec I Bristol-Myers Squibb
Denmark
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Kundeservice: 4587 6011
ell. 8030 6011
convatec.danmark@bms.com
www.convatec.dk

Navn ___

___

_

____

Adresse ______ _ _____

Postnummer& by _

________

E-mail ______________

__

__ _ ___

_________ _

__

_ _ _ ___ _

_________ _

Telefon_____________ _ _______
Stomidiameter _____
Stomitype

_
_

_____ _ _________ _

O kolostomi O ileostomi O urostomi

ldag anvender jeg stomibandage ________varenr.

0 Ja tak, jeg vil gerne have et gratis nummer af ConTact bladet

F

H

Kommende arrangement

Kommende arrangement

oredrag om alternativ behandling

I.

-:--;u tager \·i hul på årets sidste del og starter med Høstfest på
"Skoifoaed redet" lørdag d. 22. september kl. 13.00. Delta
gerpri : kr. I -o.- Børn halv pris. Ikke-medlemmer må af med
kr. _ -o.- å hvorfor ikke blive støttemedlem?
I sidste blad krev vi tilmelding senest d. 1. september på
henhold \·i - -3 5 36 eller 5650 8042 og det var i god tid, så
der 'Unne æne kryds i kalenderen. I har stadig mulighed for
ar m Ide Jer til. for der er nogle pladser endnu. Vi vil så vidt
muligt prm·e ar arrangere samkørsel, hvis der er brug for det.
Der kal I hu ke. når I melder Jer til. Læg mærke til at der ikke
tår: H\·is I melder Jer til. Man skal jo være optimist.
. [enuen er om altid i top, og det gode vejr har vi som sæd
,·anlig be tilt. å man kan nyde den flotte udsigt fra terrassen.
�[ed ring godt humør og beklædning med elastisk linning, det
plejer der a \·ære brng for.
\1 glæde o 1il ar se Jer.

Tilmelding senest torsdag den 20. september:
Gisela Schjøtt tlf. 4733 4434 eller Mikael Blak tlf. 4914 5812.

.---�

>

S

Korn

P.b.v., Gisela Schjøtt

Vestsjælland

J.

....
I�..fa_
,

til spørgsmål og få svar
Jfedlemsmøde i Næstved

lørdag d. 27. oktober kl. 14.00, Dania 5.
i får be øg af stomisygeplejerske Mette Kai toft-Sørensen
fra Com·aTec og vil blive præsenterenor det sidste nye fra
firmaet. ·i kan selvfølgelig stille spørgsmål i lange baner og
ære sikre pa·at få gode og uddybende svar. Foreningen er vært
\ ed kaffe med tilbehør, så det er bare at møde op og blive lidt
klogere på hjælpemidlerne. Tilmelding senest
d. 15. o!..roher - på tlf.: 5538 5836 eller tlf.: 5650 8042.

Lokalformand:

Grethe Krog
Syvendeskovvej33
Undløse
4340 Tølløse
Tlf.: 5918 9693

,<ammende arrangement

H vad vil I?

G

Ideer efterlyses

ave ræs og juleoverraskelse

Julehygge lørdag d. /. december kl. 13.00 på
"Skovfogedstedet" ved Vemmetofte Strand.
Så er Yi tilbage hos det herlige værtspar Henriette og Ulrik
Blom. som vil kræse for os med alt hvad julen kan byde på.
Deltagerprisen er kr. 150.- for medlemmer, ikke-medlemmer
betaler kostprisen, som vi endnu ikke har forhandlet os til. Til
melding: senest d. 23. november på før nævnte telefonnumre.
Der skal som vanligt medbringes en gave til ca. kr. 25.- pr.
deltager, så vi kan få gang i det vilde gaveræs, og så har vi nok
en lille juleoverraskelse i ærmet.
Sidste år prøvede vi Hotel Kirstine i Næstved for at lokke
flere lokale af huse; men da det ikke havde den store effekt,
er vi vendt tilbage til "Skovfogedstedet". Det med samkørsel
gælder også ved julearrangementet, så vær lige opmærksom på
det, når I melder til, så skal vi forsøge at finde ud af det.
P.b.v., Merete Møller

Vi måtte aflyse bowling i Slagelse den 7- 7: der \·ar kun
interesse fra tre medlemmer. Vi i bestyrelsen vil gerne haw
medlemmerne til at komme med ideer til kommende aktivite
ter. • Hvad har I brug for? • Hvad har I lyst til?
Kommende arrangement

J ulefrokost 2. december

Vi har aftalt at julefrokosten er søndag den 2.12.
Det bliver i år på Gyrstinge Skovkro Gyrstinge Skovhuse 33
4173 Fjenneslev. Vi starter kl. 13.00. Lokale: Jagtstuen
Menu: Årets store julefrokost, 2 genstande samt kaffe og te
Egenbetaling for medlemmer 100 kr. ikke medlemmer 150 kr.
Seneste tilmelding tirsdag den 20. november:
Lene Christiansen tlf.: 5926 4288
eller Grethe Krog tlf.: 5918 9693.
P.b.v., Grethe Krog
Copa 5/2007

østfest 22. september

\.i håber. I alle har haft en rigtig god sommer! Det har
i h\·en fald \·ærer mere end strålende vejr i lange baner, hvor
paraplyer. gummistøvler og andet vandafvisende måtte i brug.
�å. der findes ikke dårligt vejr - kun forkert beklædning.

Medlemsarrangement i Kedelhuset
lørdag den 22. september kl. 14.00-17.00.
Nu er tiden inde til nye medlemsaktiviteter efter sommeren.
Som start på efterårets komme inviterer vi derfor til et arran
gement med 2 foredragsholdere om alternativ behandling. Vi
får besøg af en homøopat og en fysioterapeut.
Homøopati er ikke så udbredt her hjemme, som i lande
syd for Danmark. l Tyskland kan man f.eks. få lægeordinere1
henvisning til behandling hos en homøopat. Vi håber dene ar
rangement har interesse for vore medlemmer i Frederiksborg
Lokalforening. Da vi har tænkt os at traktere med lidt spi eligt
og noget at drikke, vil tilmelding være nødvendig.
Dette arrangement er gratis for medlemmer.
Mange som tidligere har deltaget i vore medlemsmøder i
Hillerød kender adressen i forvejen, men for nye interesserede
kommer adressen her:
Kedelhuset, Christiansgade 1, 3400 Hillerød.
Det er bygningerne bag ved biblioteket.
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Kommende arrangement

laner om noget nyt

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vores julefest afhol
des den 24. november 2007 kl. 13.00 på Landsbyen i V åben
sted. l år har vi planer om at prøve noget nyt, hvilket indebæ
rer en "anderledes" egenbetaling. Vi er dog så optimistiske, at
vi tror (og håber) at l vil bakke os op.
Mere herom i næste blad.
P.b.v., Lizzi Christiansen

A

Kommende arrangement

ftentur til Set. Birgitta Klosteret

Så gik den sommer, og sommer er jo lig med agurketid.
Der er ikke så meget at skrive om - ud over at det har været en
elendig sommer indtil nu i august måned.
Det kan altså ikke være varmen, der er skyld i, at bestyrel
sen er kommet i "tidsklemme" med hensyn til vores aftentur
til Set. Birgitta Klosteret i Maribo, som er fastlagt til den
18. september 2007 kl. 18.30.
I er derfor blevet orienteret pr. brev.

F

Kommende arrangement

Kommende arrangement

B

oredrag om brok 13. oktober kl. 13.30

Som tidligere omtalt holder overlæge 1iels Qvist.
Odense Universitetshospital foredrag om brok i Frisegade i
Nykøbing F. den 13. oktober 200 kl. 13.30.
Alle er velkomne, så h,·is man kender nogle. der lider af
brok, så tag dem med.
.
Vi håber at se rigtig mange. \ i kal nok sørge for lidt hyg
gestemning.

owling

Torsdag d. 2 7. september skal vi bowle.
Vi mødes hos Bowlinn på Grønlykkevej i Odense kl. 17.00
Først bo,,·ler vi, derefter spiser vi sammen.
Prisen er kr. I 00,00 pr. person.
Tilmelding: Verner Antonsen tlf.: 6612 6570
eller: 2640 6893 senest torsdag d. 20. september.
(COPA-Fyn fortsætter næste side)

Kirstine, Mardam
Vi har altid
førende
produkter
på lager!
Coloplast
dansac

e

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

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

# Hollister

Permanent udstilling af alle
produkter

@)ConvaTec

Kontortid hver dag fra:
Kl. 8.30-16.00 på
tlf. 97 42 32 33

[l)ftlftffol
, ffurro
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• Portofri levering fra dag til
dag.

• Ingen ekspeditions
omkostninger.
• Ingen grænse for mindste
leverance.
• Fordelagtige priser
• Konsulentbistand

Måbjerg Skolevej 46-48 · 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 32 33 · Fax 97 42 80 14
E-mail: post@hardam.dk

Copa 5/2007
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esøg fra ConvaTec,
besøg hos Dansac og julemøde

•ConvaTec: Husk ConvaTec kommer til Odense
onsdag d. 24. oktober.
•Dansac: Mandag d. 12. november kører vi sammen i bus
på virksomhedsbesøg hos DANSAC. Alle medlemmer får en
skriftlig indbydelse med oplysninger om arrangementet.
•Julemøde: Julearrangementet er d. 7. december i Odense.
Mere herom i næste nummer.

ulefrokost med banko

2007 hyggedag nærmer sig - kridt skoene for vi er al
lerede i gang med forberedelserne. Det er lidt tidlig, men
en påmindelse skal der til. Gaver bliver pakket ind og slæbt
hjem. Man er velkommen til at medbringe en gave, men det
er ikke et krav. Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med
stomister og pårorende.
Huskjulefrokost på Kværs Kro søndag den 18. november
kl. 12.00.
Tilmelding senest den 12. november:
Anne Lise tlf.: 74 52 00 91
Christa tlf.: 74 47 33 70

P.b.v. Tove Woldby

Bestyrelsen COPA Sønderjylland
Formand:
•Christa Jensen

74 47 33 70

Bestyrelsesmedlemmer:
•AnneLise Hansen 74 52 00 91
•GuntherHansen
74 67 19 22
•Carl Sørensen
74 72 39 81
•Ellen Poulsen
74 47 20 73.
P.b.v.
Christa Jensen

Rådgivning
Info Cafe Sønderborg Sygehus

Første onsdag i hver måned kl. 10.00 - 13.00
Der vil være en rådgiver tilstede.
Så er vi atter på banen, sommeren er over os, men skyllet er vi
også blevet. Snegle i fuld fart over græsset - mon ikke alle har
travlt med at""aræbe.
Det-er slut med ferien og vi tager fat på vores aktiviteter.
Bestyrelsen har flere ting på programmet, så vi ses.

0

Kommende arrangement
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Kommende arrangement-

plev akupunktur og se udstilling
af produkter fra Focuscare

Klassisk og kinesisk akupunktur:
Akupunktør Alf Thomsen, Vojens kommer og fortæller om
disse behandlinger. Kom og oplev hvordan akupunktur er, det
kunne være i får lyst til at prøve det.
Udstilling:
Focuscare Denmark kommer på besøg for at vise deres pro
dukter, som de lige nu markedsfører. Udstilling af produkterne
vil være tilstede fra kl. 18.30.
Kom og· vær sammen med os og få en hyggelig aften.
Tilmelding nødvendig. Sæt X onsdag den 3. oktober på Røde
kro-Kro kl. 19.00.
Tilmelding senest den 26. september:
Anne Lise tlf.: 7452 0091
Christa tlf.: 7447 3370.
Copa 5/2007

eneralforsamling, andesteg
og besøg fra ConvaTec

Lokalforeningen Vejle indbyder til-generalforsamling
lørdag d. 17/11 kl. 11.00. Mødet bliver afholdt på
"Oasen" Sognegårdsvej 3, Horsens.
Tilmelding med hensyn ti.Lspisning (andesteg) er nødvendig,
det kan ske ti I:
Else på tlf.: 75524512 / 23240062 el. els�ras@paradis.dk
senest mandag d. 12/1 I.
Dagsorden:
1.
Velkomst og valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning
2.
3. Kassereren gør rede for lokalforeningens
reviderede regnskab.
Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan i det
4.
kommende år.
5.
Behandling af indkommende forslag. Skal være
formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
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6.

7.

Valg.
På valg er:
Else Rasmussen modtager genvalg.
Lotte Wackerhagen modtager ikke genvalg.
Eva Wilki modtager genvalg.
Valg af suppleant (på forslag er Conni Thomsen).
Valg af revisor. Revisorsuppleant Emil Larsen
modtager ikke genvalg.
Eventuelt.
Hvor alt kan diskuteres, men intet vedtages.

Siden sidst

Fanø idyl - dejlig tur

Lørdag den 9. juni var mødestedet på COPA-Ribes "kør selv
tur", færgelejet til Fanø på Esbjerg havn. På cykel, i bil, med
tog og bus mødte medlemmerne op; børn, unge og vi (lidt)
ældre. Madderne var smurt, kaffe, te, øl og vand - alt var klar
til afgang mod Fanø. Sol og varme var for længst taget i ed,
og aftalen holdt igen i år. Sejlturen til Fanø gøres kort, på få
minutter; men
samlet på
soldækket
nåede
bestyrelses
suppleant
Nene at
skænke os alle
en dram, og
børnene fik
bolsjer. På
kajen I Nordby
Skuer modfi-emmede horisonte,:
stod Regner
- der er ægte Fannik - og tog imod. Efter lidt snak på kajen,
havde vi vænnet os til de fremmede himmelstrøg og gik på
opdagelse i Nordby. Det var ikke helt som ventet - det var
ikke turistruten! Regner førte os ligesom bag om det hele. Vi
startede på asfalt, så brøsten, grusveje, græsstier - steder der
ikke kom mange mennesker; men dog adgangsveje til de små
stråtækte Fanøhuse. Huse der ligger så tæt at beboerne rigtig

Da generalforsamlingen er røgfri, vil der efter mødet være en
lille strække ben-/rygepause, inden Mette Kaltoft-Sørensen
fra ConvaTec vil komme og fortælle om det nye - bl.a. om en
ny plade, som jeg synes er helt fantaststik.
Efter mødet vil der være spisning. Vi skal ha' "andesteg
med ti I behør".
Håber I møder talrigt op så vi kan få en hyggelig eftermid
dag.
P.b.v. Else Rasmussen

(COPA-Ribeforrsærter næste side)

Vi giver dig en tryg hverdag
Kommende arrangementer

Træfpunkt for stomister og pårørende

Fyraftensmøde i stomiforeningen COPA Ribe.
Træfpunktet giver mulighed for råd, vejledning,
eller bare en god snak over en kop kaffe eller te.
Vi mftdes i Varde:
V æksthuset, Storegade 12, Varde onsdag den 19. september
og onsdag den I 0. oktober; begge dag� k-1. 16.00 �17.30.
Vi mødes i J'"ejen:
Huset, Østergade-2, Vejen onsdag den 19 septem er og
onsdag den JO oktober; begge dage kl. 16.00-l7.30.

F

Fuldt sortiment i stomihjælpemidler og dag til
dag levering. Vore sygeplejersker kan rådgive
og vejlede dig.

Kommende arrangement

oredrag om kikkertkirurgi

Foredrag med kirurgisk o, erlæge Karl Erik Juhl Jensen fra
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg om stomi/brok kikkertkirurgi.
Mødet finder sted tirsdag den 30. oktober kl. I9.00 i
Vindrosen, De Frivilliges Hus, Teglværksgade I, Esbjerg.

2

www.danpleje.dk

�DANPLEJE

Kommende arrangement
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86 109 109

læd dig til julefesten

Julefest på Sydvesten i Esbjerg onsdag
den 14. november. Allerede NU stort kryds i kalenderen.

SYGEPLEJEARTIKLER & HJÆLPEMIDLER
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kommer hinanden ved. Dansk hygge på afslappet facon. I star
ten på vor rute, gennem små stier og med huse så tæt ved os,
at det føltes som var vi nærgående - dog - ved rutens slutning
forstod vi næsten, at den intimitet.der er i at bo så tæt føles helt
naturligt. På vor rute havde mange huse og haver en "social"
lækrog hvor der tidligt (kl. 11.30) var bænket mennesker der
hyggede sig og ordnede stort, småt og verdenssituationen.
Vejret var perfekt, men de havde nok siddet der alligevel. Un
dervejs fortalte Regnar om øens historie. Vi fik ø-anekdoter og
realitetshistorier, bl.a. om den seneste store oversvømmelse i
1989, hvor redning og arbejde blev gjort med stoisk ro, måske
med en pibe i munden. Undervejs drak vi kildevand. På grund
af varmen medbragte vi en vogn med koldt vand på flaske. Vi
var på diget med skue ud over vadehavet og den store stygge
by på fastlandet (ifølge Fannikeme ), derefter var vi på lop
pemarked. Det 'fine' gods blev solgt i København til over-over
pris - resten blev solgt på loppegården til yderst favorable
priser. Ude igen på brosten spadserede vi til Nordby kirke,
spændende bygget, bl.a. lå gangen på tværs af alteret og i
øvrigt indrettet med kraftigt maritimt præg. Efter kirketur med
orgelmusik vandrede vi ad strandvejen, langs diget til Lystbå
dehavnen, hvor vi var lovet husly. Stole og borde blev samlet:
bestik, mad drikke og servietter gjort klar, sult og tørst stillet.
samtidig med gjorde vi som Fannikerne: ordnede stort, småt og
verdenssituationen.
Uret tikkede og vi havde det godt, ingen grund til opbrud
- men sluttelig fik børnene lyst til dessert, så de måtte ha\'e
forældrene med til Nordby efter is, mens andre gik mod færgen
for at ta' turen hjem. Dejlig tur med god harmoni.

Hør nu her i

Ih - h,vr hor n de1 godr.

Frontløbere.

Copa 5/2007
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Vandvogn i centrum.

G

Siden sidst

Siden sidst
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olen blev ikke hængt ud - men til tørre
- alligevel havde alle deltagere husket
det gode humør

odt humør
- selv om det regnede hele dagen

Lørdag d. 16. juni gik rnres udflugt til Den
Gamle By i Århus. :!O haYde meldt sig til,
og på trods af at \·ej ret - det regnede hele
dagen - havde folk da hus ·et at få det gode
humør med.
Da vi havde fået samlet folk op. skulle vi
have fundet et sted. hrnr \ i kunne få \ ores medbragte formid
dagskaffe og basser. Det regnede så meget at de fleste indtog
den i bussen.
Det regnede stadig. da \·i kom til Den Gamle By, men de
fleste havde heldig\ is taget paraplyer med, og var parate til at
gå på opdagelse i de gamle huse.
Vores medbragte frokost. spiste \·i i Madkassen. Her fik vi
besøg af landsfom1and Henning Granslev, som spiste frokost
sammen med os.
Derefter gik turen \·idere O\ er Skanderborg til Gammel Ry,
hvor det endelig holdt op med at regne.
Da vi havde fået aftensmad på kroen der, gik turen hjem, og
vi havde på trods af \·ej ret haft en god tur.
P.b.v. lngeborg Christensen

Referat af sommerudflugt 16-6.
Trods opfordring til alle om at hænge solen ud, havde vi alle
glemt det, men heldigvis havde alle husket det gode humør, tak
for det, for
det fik vi brug
for pga. den
silende regn.
Vi startede
turen på
restaurant
Strandtangen
ved Skive
lystbådehavn.
Her var dækket
op med en
Forventning:,jii!de deltagere.
meget fin lunch,
Alle havde medbragt det gode hu111ø1:
der manglede
ingen ting,
lokalet var
hyggeligt og
hurtigt gik
snakken ved
bordene.
Hurtigt blev det '
tid ti I at voress
bestilte bus
afhentede os,
nu startede vi
vores tur.
Som planlagt ville vie-følge 'Marguerite Ruten' over Struer og
Humlum til Vesterhavet. ørste stop Toftumbjerge, herfra var
der en fantastisk flot udsigt, men desværre var der temmelig di
set. Så gik turen til Lemvig, hvor vi gjorde holdt på havnen og
spadserede op på byens torv for at opleve den specielle kirke,
den er fra det 1200 århundrede men blev restaureret og udvidet
i tiden 1933-35; kirken blev bl.a. forsynet med kamtakkede
gavle og fik sin karakteristiske løgkuppel.
Vi var tilmed heldig, kirken var åben, og vi kunne se dens fine
udsmykning udført af kunstneren Bodil Kaalund; et nyt orgel
havde kirken også fået så sent som 1999.
Derforuden fik flere af damerne set en meget fin og enkel ide
til blomsterudsmykning af kirken - nok mest i forbindelse med
(COPA-Viborgjortsætter næste side)
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=·
bryllupper. Byens
...
anden seværdighed,
r""'
mest for damerne var
Damernes Magasin,
kendt over hele landet
(bl.a. fra en fjernsyns
udsendelse for flere år
siden da forretningens
indehavere var to meget
specielle damer).
Vinduerne blev ivrigt
beset og diskuteret
imens mændene havde
søgt læ for regnen,
lykkelig forvisset om
at alle butiksdøre var
lukket og låst, så ingen
mulighed for panikkøb.
Igen fandt vi vore
pladser i bussen og
turen fortsatte ned langs
vestkysten ad en meget smuk rute til
Ferring strand. Nu var vi rigtig kaffe
tørstige, men den planlagte nydelse i
det fri med havudsigt, blev os ikke
rigtig forundt, det var for vådt, men
bussen havde jo gode stole og små
borde så kaffe fik vi, og vi kunne alle
glæde os over Grethes dejlige hjemme
bag, tak for det. Så var vi godt rustet til
at fortsætte. Turen gik nu til Bovbjerg
fyr, herfra blev der tilbudt en lille
vandretur på 2 km langs havet til sidste
udflugtsmål Trans kirke. Kun 2 trodsede ,_____
Grethes hjemmebag mtme
vejret og tog den friske tur; vi andre
indtages i b11ssen.
nød de tørre p I adser I· bussen.
Vi er i øvrigt COLOPLAST meget taknemmelig for det
"flotte tilskudtil bussen.
Vi havde nu nå t
vores sidst udflu=ts
mål. Trans kirke som
lå i yderste klirrække.
En meget speciel kirke
fra 1200-tallet. men
nyrestaureret i 1964-6:5
Trans kirke.
med helt nyt imentar
- alt i træ, den var virkelig et besøg værd.
Turen kunne nu tage sin sidste trip retur til vores, entende
biler i Skive alt i alt en god tilrettelagt tur, vejret er ingen jo
herre over.
Med tak til alle der deltog ønskes en fortsat god sommer.

Rådgivning på Århus Sygehus THG
indgang 1 A, 2. Sal

Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.
20 . september kl.16.00- 17.30
04. oktober kl. 16.00-17.30
18. oktober kl.16.00-17.30
01. november kl.16.00 -17.3
15. november kl.16.00-17.30

Stomiposer til Ukraine

OBS: Ved alle arrangementer i Arhus amt er der mulighed for
at medbringe "overskudsposer" og aflevere dem til
bes relsen. Vi vil samle dem sammen og sørge for,
at de ommer til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Aktivitetskalender COPA Århus
19.
26.
02.
17.

K

om til hygeligt samvær i Silkeborg
19. september og 17. oktober kl. 19. 00.

\"i mode den 3. onsdag i måneden. De næste møder er
d. 19 september og d. 17 oktober kJ. 19.00 i Medborgerhuset,
øvej 3. ilkeborg. COPA er værr-ved en kop kaffe og kage.
-i håber at se rigtig mange til behageligt samvær med andre
sromi ter. Ring og høLnærmere, vi glæder oslil atmøde-jer.
Kirstine, onbo tlf. 86 85 30 85 er kontaktperson.
'Endvidere d. 19 september: Kom og få en snak med den

nye fom1and. Er der Ilogle der har spørgsmål ell�r ligefrem
ligger inde med et par rigtig gode forslag til foreningen0 så
kom og ,·ær med denne aften. Læs mere nedenfor.)
Kommende arrangement

K

om og mød den nye formand

Silkeborg: 19. september, Medborgerhuset, Søvej 3.
Ramlers: 2. oktober, Fritidscentret, Vestergade 15.
Efter at have brugt de første måneder til at sunde mig oven på
valget, kunne jeg rigtig godt tænke mig at møde nogle af alle
de medlemmer, der er i Århus afdelingen og høre om, hvad
retning de syntes, at afdelingen skal bevæge sig i.
Derfor prøver vi i Silkeborg d. 19. september kl. 19.00 i
Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg og Randers d. 2 oktober
kl. 19.00 i Fritidscenteret Vestergade 15, Randers, at afl1olde

Kommende arrangement

eneralforsamling 24. november
Vigtig meddelelse.

Sæt kryds allerede nu i kalenderen: 24. november gene
ralforsamling på Højslev Kro.
P.b.v. Birgit
Copa 5/2007

Silkeborg
Århus
Randers
Silkeborg

r<om ende arranaement

P.h.1•. Birgit

G

sep ember
september
o ober
o ober
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medlemsmøde, hvor COPA vil være vært med en kop kaffe og
et stykke kage. Her håber vi, at der vil komme gang i en debat
om, hvad I som medlemmer kunne tænke jer. Er der nogle
aktiviteter vi kunne prøve, eller hvad med Randers-klubben,
er det ikke synd at der ikke er et sted man kan mødes, og hvor
nye stomister har den mulighed, at man uforpligtende kan
møde op og møde ligestillede. Vi håber at rigtig mange vil
møde op, så vi kan få et par hyggelige aftener.

G

Kommende arrangement

ratis billet til svømmebad

Svømmeaften onsdag d. 26. september.
Sommeren er på
retur, men
svømmeaftenen
nærmer sig. Det er
tid at lufte
badetøjet og pudse
dykkerbrillerne, sætte kryds i kalenderen og tilmelde dig.
Vi mø,les onsdag d. 26. september kl. 18.00 ved billetlugen
til "Spanien", altså svømmebadet "Spanien" i Århus midtby,
ved rutebilstationen.
Her vil vi nyde en dejlig "rørende" svømmetur eller
blot flyde rundt i vandet (du skal ikke nødvendigvis kunne
svømme). Vi har mulighed for at nyde massage ved vandtryk,
spabad, sauna og ydermere dampbad med tilhørende duftende
olie iblandet salt, der giver et helt fortryllende velvære og
babyblød hud .....så du forstår nok, det er et tilbud der er værd
at tage imod. Vi kan frit vælge de af mulighederne vi har lyst
til (eller dem alle), men en tur i bassinet skal vi dog.

Rådgivning på Aalborg Sygehus Nord
Mød en COPA-rådgiver
Vi træffes i forhallen (patient til patient)
på Aalborg Sygehus Nord
den sidste torsdag i hver måned kl. 10-12
(dog ikke juli og december)
Kommende arrangement

O

svald Helmuths univers
- rundrejse på musikcafe

Søndag den 30. september har vi planlagt en eftenniddag i
Osvald Helmuths tegn på Musikcafeen i Hobro.
Der er arrangeret bus fra Frederikshavn ned over Hjørring
og Aalborg med følgende køreplan:
Frederikshavn Rutebilstation
kl. 09.00
Hjørring Banegårdsplads
kl. 09.30
Brønderslev Rutebilstation/Banegård
kl. I 0.00
kl. I 0.45
Aalborg, Jyllandsgade 22 v/ tankstation
overfor Bethaniakirken.

Du kan trygt tilmelde dig, der er altid COPA-rådgivere med i
omklædningsrummet og i vandet.
På grund af begrænset deltagerantal, går vi efter "først til
mølle" princippet, så skynd dig at tilmelde dig, - dog har før
stegangs- og nyopererede medlemmer førsteprioritet.

Vi mødes
kl. 11.30 og
spiser i Musik
cafeen, og
kl. 13.00
kommer
Stig N"ørregaard �-,=·
fra Ry Højskole
og tager os med
på en musikalsk
rundrajse i
Osvald
Helmuths
enorme univers
og fortæller om
denne store
kunstners turbulente liv. Stig Nørregaard forsøger ikke at
spille Osvald Helmuth, men fortæller indlevende om kunst
nerens I iv og tolker hans sange og viser. I pausen drikker
vi kaffe. Ca. kl. 16 kører vi en lille sightseeing i Hobro og
omegn, hvorefter bussen atter kører mod Frederikshavn, hvor
den vil være ca. kl. 19.00.
Tilmelding til Jytte og Bjarne Baarup - tlf. 9852 0983 senest torsdag den 20. september
Pris: kr. 125 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Atter er COPA gavmild med et godt tilskud: Vi giver ind
gangsbilletten til sv mmehallen samt et væsentlig tilskud
til de af svømmerne, der efterfølgende ønsker at gå med på
restaurant /spisested, hvor vi nyder god mad og ef glas vin /
vand medens vi puster ud i muntert og hyggeligt samvær med
ligestillede.
.Der er en minimal egenbetaling på 50,00 kr. for de af delta
gerne der ønsker at deltage i spisningen.
Tilmelding senest d. 2-1. \eptemher:
Mariann Olesen 8696 3449 eller 2019 3449.
P.b.1•. Richard Jeppesen

STØTCOPA
Send stemplede frimærker til:
Kjestine Rasmussen
Skibhusvej 171, 1.tv., 5000 Odense C

(COPA-Nordj1-/landfor1.1·æ1ter nces1e side)
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COPA-Nordivlland fortsal fra forrige side:
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Kommende arrangement

ræft og seksualitet

Temadag med Kræftens Bekæmpelse 17. september

Kræftens Bekæmpelse arrangerer sammen med os og an
dre foreninger en temadag i Haraldslund Vand- og Kultur
hus mandag den 17. september med bl. a. læge og sexolog
Marianne Bruhn. Pris pr. person kr. 100. Lige nu ved vi
ikke andet. Følg evt. med i annoncering fra Kræftens Be
kæmpelse, hvis det har din interesse.

J

Kommende arrangement

ulefrokost 1. december

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 1. december. Da
afholder vi lige som sidste år julefrokost kl. 12.00 p å
Skalborg Kro.

P.b.v. Bjarne Baarup
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.� , Crohngruppen
Vest
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Kontaktperson:
Frank Berthelsen
Viborgvej 63, Voldby
8450 Hammel
Tlf.: 8696 6511

om til hyggeligt møde
16. oktober kl. 19.00

Næste møde i Crohngruppen vil blive afholdt tirsdag
d. 16. oktob€r kl. 19.00 i lokalerne Langenæs handi
capcenter,nngenæs Alle 21 Århus.

Kommende arrangement

rohnaften 15. november kl. 19.0022.00

- spændende aften med foredrag om T-celler.

Som tidligere beskrevet arbejdes der hårdt på at få
stablet en Crohnaften på benene.
Vi kan allerede nu løfte sløret en
smule og afsløre, at vi er så heldige at
læge Jørgen Agnholt fra afd. V.
Århus Sygehus vil komme og holde et foredrag om
forskningen inden for blandt andet T-celler.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 15. no
vember fra kl. 19.00 - 22.00 og mød op til en hyg
gelig aften.
P.g.v. Richard Jeppesen

Copa 5/2007
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ør du møde den "grå" dame?

Invitation til familieweekend for
familier med stomi-/reservoiropererede
børn eller børn med afføringsvanskeligheder.
Den 12. til den 14. oktober afholdes COPAs familieweekend. Vi skal
bo på Brandbjerg Højskole, en tidligere herregård, som ligger i fan
tastisk smukke omgivelser. Hvem ved, måske er vi heldige at møde
"den grå dame", som går igen på stedet?
Årets weekend vil byde på mange nye aktiviteter, som vi ikke afslø
rer her. Der vil blive fælles aktiviteter for hele familien.
Prisen pr. deltager
Fra O til 3 år: kr. 0,00 • Fra 3 til 15 år: kr. 300,00
Fra 16 år:
kr. 400,00
I prisen er ophold, mad, drikkevarer ( 1 genstand pr. måltid).

Tilmeldingsfrist den 28. september.

Evt. spørgsmål kan rettes til:
RolfNielsen, Bøgeskov Høvej 9 B, 8260 Viby J
Telefon 8737 6707 (efter kl. 16.30)
E-mail: pn-plantedekoration@mail.tele.dk
Forældregruppen håber på at hilse på mange nye medlemmer og på et
gensyn med alle jer andre.

Mange hilsner fi·a Forældregruppen

PS Husk ved tilmelding at oplyse, hvis der skal bestilles diætmad
eller lign. samt om de unge mennesker ønsker værelse sammen med
andre unge.

r

Kommende arrangement

C

Kommende arrangement
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Tilmelding

I Ja tak, vi vil gerne deltage i familieweekenden
i dagene fra den 12. til den 14. oktober
Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.
I Tlf.
7587 1500
io
Barnets
forog
efternavn
............................................
.
I
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0

_;:i.

I Barnets fødselsdag dag/måned/år................................
I Medlemsnummer .........................................................
Forældres navne..........................................................

I Adresse........................................................................
I Postnummer...................... By....................................... .
I Tlf.............................Diagnose/stomitype....................
I Søskende navn.............................................................
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Ree Park Ebeltoft Safari inviterer til
Handicapdag i safariparken
søndag den 16. september kl. 10..,.. 17
Fri entre til et COPA-medlem med en ledsager.
Medbring medlemsbevis, et medlemsblad eller anden ID,
der kan dokumentere dit medlemskab af COPA.
Ree Park Ebeltoft Safari er
en naturskøn safaripark med
masser af luft omkring ca. 90
dyrearter, sjove, store, vilde
og især udryddelsestruede dyr,
fordelt på alverdens kontinen
ter.
Vi ønsker at invitere jer
til oplevelser tæt på dyrenes
erden, og derfor åbner Ree
Park Ebeltoft Safari dørene for
syge og handicappede børn,
unge og voksne søndag den
. 16. september.
Flere gange i løbet af dagen kan du følge med til spænden
de fodringer. D repas eme fodrer aber, vildhunde, geparder
og bjørne, imens de fonæl
ler om safariparken \·ilde
dyr. Og dyrepasserne er
altid parate til at s are på
dine spørgsmål.
Du kan opleve rod'ugle
nes vingesus, når de ft ·er
over hovedet på dig. og
være heldig at prøve falkonerhandsken og holde en fugl på
hånden, når falkoneren demonstrerer fjer og vingesus.
Gennem westemb en Deadwood kommer du i rette stem
ning på vej til det ordamerikanske Fort Laramie. Her fra kan
du skue ud over prærien ortbjørne, hvide ulve og amerikan
ske bisoner.
Du kan ride på asiens kameler el
ler tage med på en Land-rover safari
ud til de store dyr på den Afrikanske
savanne. Kig også forbi hungeparden
Tosha, der i år har fået 4 gepardkil
linger, som muntert leger i det høje
græs.
Du bestemmer selv, hvordan du
vil tilrettelægge din dag i Ree Park
Ebeltoft Safari, der er fyldt af aktiviteter og oplevelser for små
som store tæt på alverdens dyr.
Læs mere om safariparkens mange dyr og aktiviteter på
www.reepark.dk
Dagsprogram
Gepardfodring kl. 11.15 • Falkonershow kl. 13.15
Sortbjørne- og ulvefodring kl. 14.15.
Tilkøb:
Landrover Safari hver halve time kl. 10.30 - 16.00.
Kamelridning kl. 12 - 16.
Venlig hilsen
Jesper Stagegaard, direktør
Ree Park Ebeltoft Safari

BIBRAUN

SHARING EXPERTISE

I

Softima® - Et komplet 1-dels system
Unikt udløb med
Flow Control giver nem
-- og sikker tømning
Posen forbliver lukket
indtil
flappen trækkes ned
_L__J

t
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Velcrostrippen er nem at
rengøre og sikrer komplet
aflukning

/

• Blomsterformet hydrokolloid klæber giver behagelig
og sikker tilpasning til hudens konturer
• Langt filter sikrer optimal lugtneutralisering og luftpassage
• Ergonomisk udformet, behagelig non-woven for- og bagside
• PVC-fri posemateriale
• Fås også til uro- og kolostomiopererede
For information og vareprøver kontakt B. Braun Kundeservice

B. Braun Medical A/S• Tlf. 3331 3141 • www.bbraun.dk

BIBRAUN

SHARING EXPERTISE

Almarys® Twin+

- Komfort, Sikkerhed, Frihed
Sikkert
låsesystem-----

3 bælteørerj
• Blomsterformet hydrokolloid klæber giver behagelig
og sikker tilpasning til hudens konturer
• Udløbsstuds sikrer høj komfort
• Blød og afrunder studs
• Tydelig markering af åben/luk position
• Ingen restdråber eller lækager
• Nem at tilslutte til natpose
• Ergonomisk udformet, behagelig non-woven bagside
• PVC-fri posemateriale
• Fås også til ileo- og kolostomiopererede samt i konveks
For information og vareprøver kontakt B. Braun Kundeservice

B. Braun Medical A/S• Tlf. 3331 3141 • www.bbraun.dk

STOMI/BROK
Specialfremstillede støttebandager og undertøj
• Optimal pasfo
• Korrekt placeri
• Holder et brok e

af stomihul
tivt på plads

"\odeiSo.9

• Giver god støtte
• Komfortabel i brug
• Ingen generende søm
• Hurtig le

Elo

sport og Intimt brus,

GARMENTS

- soft as silk, strong as steel

Rekvirer brochure på:

Tlf.: 64 46 13 30
Fax: 64 46 18 30

Elo GARMENTS ApS . Bredgade 16 · 5592 Ejby

· Tlf. 64 46 13 30 . Fax 64 46 18 30
E-mail: sales@eto-garments.com · ·www.eto-garments.com . www.stomibandager.dk

E-mail: info@stomibaudager.dk

Gaver og arv
Knud Erik Ebdrup ........................................
Lis Bloch ......................................................
Linda Kaspersen ........................................ .
Bjarne Erstrup ............................................ .
Jens Feldborg ............................................. .

114 - 116 2001

75,00 kr
Svend E. Christensen ...............................
150,00 kr
Bent Christensen ......................................
For. Østifterne ........................................... 10.000,00 kr

100,00 kr
25,00 kr
200,00 kr
50,00 kr
100,00 kr

COPA takker på det hjerteligste.

Stomiambulatorier/Stomiklinikker
Sygehus

Telefonnummer (& evt. ringetid)

Konsultation

2100

Rigshospitalet, Stomienheden, 12. sal ud for afsn. 3-12-2
2100 Kbh. Ø

35 45 24 26
(09.00 - 09.30)

Efter aftale

2300

Amager Hospital, Stomiambulatoriet
2300 Kbh. S

32 34 32 42

Efter aftale

2400

Bispebjerg Hospital, Stomiambulatoriet
2400 Kbh. NV

35 31 26 96
(man.14.00-15.00. tirs-tors 08.00-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

2600

Glostrup Hospital, Stomiklinikken
2600 Glostrup

43 23 27 47
(man.-fre.: 8.30-09.00)

Efter aftale
alle hverdage

2650

Hvidovre Hospital, Stomiambulatoriet,
2650 Hvidovre

36 32 36 21
(man.-fre.: 08.30-09.00)

Efter aftale

2730

Herlev Hospital, 13. sal, stue 9
2730 Herlev

44 88 44 88, lokal 3949
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Efter aftale

2900

Gentofte Hospital, kir.amb. D 732
2900 Hellerup

39 77 39 77 lokal 3337
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Man.-fre.: 08 00-14.00
Efter aftale

3000

Nordsjællands Hospital Helsingør, plan 2 afd. 23
3000 Helsingør

3400

Nordsjællands Hospital Hillerød, Stomiambulatoriet
3400 Hillerød

Copa 5/2007
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48 29 23 30 / 48 29 23 18
(tars. 08.00-09.00)
48 29 35 63
(man.,ons.,tors.: 08.00-09.00)
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Efter aftale
Efter aftale

Postnr

Telefonnummer (& evt. ringetid)

Sygehus

Konsultation
Hver mandag i ulige uger.
09.00-13.00. Efter aftale.
Akut: Afd. A, tlf.: 56 90 93 28

3700

Bornholms Centralsygehus
3700 Rønne

56 96 11 65 lokal 9426

3900

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

00 299 34 00 00 lokal 4251 (man.-fre. 12.0019.30; lokaltid: 08.00-15.30)

Efter aftale

4000

Sygehus Øst Roskilde, Region Sjælland
Kir. amb. Stomiambulatoriet, 4000 Roskilde

47 32 31 60
(lirs. og fre. : 08.30-09.00)

Tirs : kl. 09.00 - 12.00
Fre.: 09.00 - 15.30. Efter aftale

4200

Sygehus Vest Slagelse, Region Sjælland, Indgang 43
Fælledvej, 4200 Slagelse

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

Man., tors. og fre.: 08.00 - 15.00
Efter aftale

4300

Sygehus Vest Holbæk, Region Sjælland
Afd. A1, Stomiambulatoriet, 4300 Holbæk

59 48 43 55
(lirs.: 08.30-09.00)

Ons.: 08.00 - 16.00 i lige uger
Efter aftale

4600

Sygehus Øst Køge, Region Sjælland
Stomiamb. Kir. ambulatorium 4600 Køge

56 63 15 00 lokal 3184 el. personsøger 3184
(lirs. + tors.: 08.00-08.30)

Tirs.. + tors. : 08.30 - 15.00

4700

Sygehud Syd Næstved, Region Sjælland afd. 19 stuen,
4700 Næstved

55 51 42 08
(man.-fre.: 08.00-09.00)

Man. - fre.: 08.00 - 16.00
Efter aftale

4800

Sygehus Syd Nykøbing F, Region Sjælland
4800 Nykøbing F

56 51 53 23
(ons.: 08.00-09.00 og man. i ulige uger: 08.00-09.00)

Ons.: 08.00-16.00 og man. i ulige
uger: 08.00-16.00. Efter aftale

5000

Odense Universitetshospital
5000 Odense C

65 41 15 27
(Hverdage: 11.30-12.00; hotline: 08.00-08.45)

Hverdage: 08.00-15.00
Efter aftale

5500

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

63 48 41 50

Fre: 08.00-14.00
Efter aftale

5700

Sygehus Fyn Svendborg, Stomiamb. Dagafsnit K
5700 Svendborg

63 20 20 93

Ons.: 08.30-14.30

5800

Sygehus Fyn Nyborg, Stomiambulatoriet
5800 Nyborg

63 31 28 50 og 63 31 28 56

Man.-fre.: 08.00-15.00

6000

Kolding Sygehus. Organkirurgisk afd. D
6000 Kolding

76 36 24 86
(tors.: 08.00-15.30)

Efter aftale

6400

Sygehus Sønderjylland Sønderborg, Stomiambulatoriet
6400 Sønderborg

74 18 22 37
(hverdage: 08.00-09.00 samt 12.30-13.00)

Efter aftale

6700

Sydvestjysk Sygehus, Stomiambulatoriet
6700 Esbjerg

79 18 32 17
(man.-fre.: 08.00 - 09.00)

Man.-fre.: 09.00 - 15.00
Efter aftale

7100

Vejle Sygehus Stomiambulatoriet, B 120
7100 Vejle

79 40 56 34
(ons. og fre.: 09.00 - 10.00)

7400

Regionshospitalet Herning, Stomiambulatoriet
7400 Herning

7500
7700

I
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Ons. og fre.: 08.00-16.00
Efter aftale

99 27 21 83
(lirs.: 13.30-14.30 og fre.: 08.00-09.00)

Tirs.: 10.00 - 18.00
Fre.: 08.00 - 15.00

Regionshospitalet Holstebro, Stomiklinikken, Afd. K1.
7500 Holstebro

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

Tirs. og ons.: 08.00-16.00
Efter aftale

Sygehus Nord
7700 Thisted

96 17 63 65
(hverdage: 08.00-09.00)

8000

Århus Sygehus, THG, indgang 11 A
Tage Hansensgade 2 , 8000 Århus C

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

8200

Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, Urostomiamb.
Afd. K1, 8200 Århus N

89 49 59 70

8500

Regionshospitalet Grenå, Sygehusvej 6, indgang A, 1.sal
Stomiklinikken, 8500 Grenå

89 58 5720
(onsdag i lige uger: 08.00-8.45)

8600

Regionshospitalet Silkeborg, Parenkym kir.afd.
8600 Silkeborg

87 22 24 30
(lirs. og ons.: 08.00-08.30)

8700

Horsens Sygehus, Stomiklinikken
8700 Horsens

79 27 46 69
(dgl.: 08.00-15.00)

8800

Regionshospitalet Viborg, Stomiambulatoriet
8800 Viborg

89 27 21 10 og 89 27 36 11
(man. og tor.: 08.00-09.00)

Man. og tor.: 08.00-15.00.

8900

Regionshospitalet Randers, Organ.kir.amb.
8900 Randers

89 10 25 99
(lirs. og tre.: 08.00-08.45)

Tirs. og tre. efter aftale

9000

Aalborg Sygehus SYD, Stomiklinikken
9000 Aalborg

99 32 25 28
(dgl.: 07.30-08.30)

Efter aftale

9800

Sygehus Vendsyssel Hjørring, Stomiklinikken
9800 Hjørring

99 64 20 71
(man.-fre.: 08.00-14.00)

Man.-tre.: 08.00-14.00
Efter aftale

Tirs.: 08.00 - 15.00
Efter aftale

I

Efter aftale

'

Ons.: 08.00-16.00
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i
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Onsdag i lige uger: 08.45-15.00
Tirs. og ons.: 08.00-15.00
Efter aftale
Efter aftale

Privathospitalet Hamlet, Stomiklinikken, H.V. Nyholms Vej 21, 2000 Frederiksberg • Tlf. 38 17 05 00 (hverdage 8-15) • Konsultation efter aftale

31

Copa 5/2007

Al henvende/se skal ske til:

COPA

Returneres ved varig adresseændring

pp

"Magasinpost"

Set. Hansgade 26 B
4100 Ringsted
tlf.: 57 67 35 25

LOKALFORENINGER / GRUPPER

DANMARK

(Landsforeningen: tlf. 57 67 35 25)

Lokalforeningerne dækker de tidligere amter, der var gældende til 31.12.2006.
Undtagen herfra er København/Frederiksbergs, Storstrøm Nords og Lolland/Falsters lokalforeninger.
København I Frederiksberg
Peter Sørensen *)
Århus Plads 6, 2.th.
2 I 00 København 0
Tlf.: 35 38 91 48

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

Storkøbenhavn
Marianne Hemmingsen
Spurveskjul 1
2830 Virum
Tlf. 23 43 03 53 (bedst 16-18)

Fyn
Poul Erik Andersen *)
Mullerupvænget 12
5230 Odense
Tlf.: 66 15 5 12

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

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

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

Vejle
Else Rasmussen
Bjolderupvej 18
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 45 12
Sønderjylland
Christa Jen en
Korshøj 5
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 74 47 33 70
Ribe
Lona Spaanheden **)
Ådalen 4 E
6710 Esbjerg V
Tlf.: 41 17 70 51

Ringkøbing

Niels Smed Christensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
1'1( • 97 87 S2 !>()

Århus
Richard Jeppesen
Byparken 14
8961 Allingåbro
Tlf.. 86 48 02 70
Nordjylland
Jørgen Dresfeldt
Søndre Kongevej 56
9400 Nørresundby
Tlf.: 40 50 09 90
Forældregruppen
RolfNielsen
Bøgeskov Høvej 9 B
8260 Viby J
Tlf.: 87 37 67 07 / Fax: 86 28 78 31
Ungdom
Kontakt
COPAs sekretariat
Crohngruppen
Øst: Merete Møller
Ærtebjergvej 28, Lund
4660 Store-Heddinge
Tlf.: 56 50 80 42
Vest: Frank Berthelsen
Viborgvej 63, Voldby
8450 Hammel
Tlf.: 86 96 65 11
Familiær Adenomatøs Polypose
gruppen
Susanne Jakobsen
Elsdyrvej 15, Strandhuse
6000 Kolding
Tlf.: 75 56 57 00

