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Er du blevet 
pensionist?
Af hensyn til dit COPA-kontingent:  
Husk at meddele COPA's  
sekretariat  
hvis du er blevet pensionist. 

LEDER

H
enning G

ranslev, landsform
and

Kære medlemmer 

Juleferien er slut og et nyt år venter forude med både glæder, 
sorger og opgaver, der skal løses.

En del kommuner er efterhånden ret så kreative til at fortolke 
servicelovens tekst vedr. bevillinger til stomihjælpemidler 

efter servicelovens §112.
    Det er ikke rimeligt, at borgere ikke uden problemer kan få de 
stomihjælpemidler, der bliver anbefalet af stomisygeplejersken.
Når en kommunes sagsbehandlere, der er ansvarlige for bevil-
lingerne, ikke vil godkende en faglig vurdering om brug til et 
bestemt stomihjælpemiddel, så er det et problem, der kan tage 
lang tid af få løst. Konsekvensen vil for den stomiopererede ofte 
være betydelig mindre livskvalitet, da man er bange for læka-
ger ved stomien. Det er absolut ikke rart, og kan desuden også 
medføre hudskader.
    Stomiforeningen COPA har tidligere prøvet at få en løsning 
med denne problematik, dog uden held.

Derfor er der nu sendt et brev til et medlem i Folketingets 
socialudvalg. Stomiforeningen COPA har bedt medlemmet 

at spørge om socialministeren har kendskab til problemet. Hvis 
ja, hvad agter ministeren da at gøre ved problemet?

Når der er svaret på spørgsmålet, vil der blive orienteret både 
på hjemmesiden og i medlemsbladet.

I 2016 vil der blive arbejdet videre med en ”Stomiguide” mål-
rettet til de unge. Hovedbestyrelsen har på budgettet for 2016 

godkendt at afsætte 100.000 kr. til projektet. De resterende ca. 
200.000 kr. vil blive søgt gennem fonde.
    Komiker, foredragsholder og freelance journalist Jacob Yoon 
Egeskov Nossel er valgt som projektleder for den kommende 
kampagne ”Stomiguide til unge med stomi”.
    Jaocb har skrevet en meget fyldestgørende beskrivelse af 
projektet. Derfor var det let for hovedbestyrelsen at sige ja til gå 
videre med projektet. 
    Hvis alt går vel, vil der være premiere på ”Stomiguiden” sen-
sommer/efterår 2016. Webhotellet ”Stomiguide” er købt. Det var 
det første lille spadestik i processen.

Flere medlemmer har spurgt, om de ikke kan få et medlems-
kort. Vi vil arbejde videre med dette, og forventer, ønsket 

kan blive realiseret i det kommende år. Kortet bliver formentligt 
meget lignende kortet ”Ostomy Card” til brug ved rejser. Det 
kan ses på vores hjemmeside. Der skal dog tilføjes navn og 
medlemsnummer.

I bladet kan der læses om vores projekt med at sende hjælpe-
midler til stomiopererede i Odessa.

    Tak til alle der har bidraget til denne hjælp.

Julen er som bekendt børnenes fest med gaver m.m. Stomi-
foreningen COPA er just ikke et barn. Men gaver modtages 

med glæde. Coloplast Danmark A/S var så venlig at sende en 
gavecheck på 15.000 kr. der kunne bruges til medlemspleje eller 
et projekt målrettet stomiopererede.
    Efter aftale med Bina Kanto, Coloplast Danmark bliver gaven 
fordelt til alle lokalforeningerne rundt i landet. Derved får flest 
mulige medlemmer er lille del af gaven (kagen), da den økono-
miske støtte skal bruges til kaffe/brød m.m. ved et lokalt med-
lemsmøde.
    Tak til Coloplast, Danmark.

Nyt foto. Flere har efterlyst et bedre foto af landsformanden. 
Nogle syntes, jeg lignede en der have en kalot på hovedet 

eller mit hår var sort i toppen. Den sorte plet er en skygge.
Fakta er, ja jeg er gået lidt ud i toppen og min hårfarve er ret lys 
– den bliver lysere og lysere uden brug af farve. Jeg ved ikke, 
hvad der sker.

Men et er sikkert, vi går alle mod lysere tider. Farvel til den 
mørke tid og velkommen til længere og lysere dage.    h.g.

Med venlig hilsen
Jørgen Jensen

Det var til pensionisternes årlige udflugt til 
Limfjorden, at de to pensionister soppede i 
vandkanten. Den ene af dem havde sorte tæer. 
Den anden spurgte, hvordan det kunne være.
 "Jo, jeg var ikke med sidste år."

Arnold til sin Bedstefar:- Er det sandt, at man kan leve ti år længere hvis man hverken ryger, drikker eller går med piger?
 Bedstefaderen:- Det finder man først ud af med bestemthed den dag en eller anden prøver.

Det varede længe, inden du og Birthe giftede jer ?

- Ja, vi syntes, at vi skulle have faste indtægter først.

- Og det har I så fået nu?
- Ja, vi har begge fået folkepension.

Hvordan er det så at være pensioneret, Willy ?
 - Hyggeligt. Men man savner jo fridage og ferier.
  
 

Kilde:  
www.sfast.dk/humor
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Alle kan anmode om rådgivning - og det er gratis. Dette kan gøres ved at ringe til 
sekretariatet på tlf. 5767 3525 eller til en lokal for 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 udelukkende i henhold til patientens ønsker, og den kan 

foretages i hjemmet, på sygehuset eller telefonisk.
Foreningens rådgivere er alle stomi- eller reservoiropererede eller har en sygdom, 

der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir. De har alle et afklaret forhold til deres 
situation om at leve med stomi/reservoir. De har været på kurser i bl.a. samtaleteknik 
og anatomi. Rådgiverne har naturligvis tavshedspligt.

Rådgivningen vedrører kun det at leve med stomi/reservoir samt råd og vejled-
ning af ikke-lægelig karakter. Ved specifikke spørgsmål om stomi pleje og medicin-
ske forhold bør man i stedet henvende sig til sin stomisyge plejerske eller stomi-
ambulatorium.

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

ISSN
 0901 - 3849

Liste over stomiambulatorier: Se COPA-kalender 2016.

Stomiforeningen COPA
Sekretariatet
Jyllandsgade 41,  4100 Ringsted 
Tlf.: 5767 3525   
Træffes mandag - torsdag: 10.00 - 14.00;  
fredag: 10.00 - 13.00.
Foreningens gironummer: 7 09 03 31.
Hjemmeside: www.copa.dk
e-mail: sekretariatet@copa.dk
•  Landsformand:

Henning Granslev
Bavnegårdsvej 110, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.: 7021 3525 
(KUN hverdage: bedst 14.00-18.00)  

    e-mail: h.granslev@gmail.com
•  Vicelandsformand:

Hanne Westergaard
Emil Møllers Gade 24 A, 2.th. 
8700 Horsens

    e-mail: h.westergaard@stofanet.dk
Tlf.: 7564 1086  

•  Lokalformænd og -grupper:
   Se bagsiden.

COPA medlemsblad 
Copa-bladet udkommer 6 gange om året,  
omkring d. 10. i ulige måneder.  
Næste blad omdeles i perioden 6/3 til 8/3 2016.
Oplag: 4500 stk. 
Tryk: LaserTryk A/S, Aarhus. 
• Ansvarshavende redaktør:
Cand.scient. Ole Vestergaard, 
fax: 9849 9889 • mail: mail@copabladet.dk
• Læserbreve, indlæg og artikler:
COPA forbeholder sig ret til at afvise/for-
korte eller udskyde indlæg. Manuskripter 
sendes via mail@copabladet.dk (tekst som 
tekstfil i word) eller med PostDanmark til 
sekretariatet. Sendes foto/illu strationer pr. 
mail, skal det være som selvstændige påhæf-
tede filer (jpg), højst 5 MB pr. fil; opløsning 
trykkvalitet. Færdige højtopløselige-CMYK-
pdf i trykkvalitet og farve modtages også 
efter aftale. At pdf-filer opfylder krav til tryk 
er indsenderens ansvar. 
Sidste frist for indlevering af tekst  
til næste nummer er 10/02.  
COPA behøver ikke nødvendigvis dele 
meninger  bragt i bladet. Eftertryk tilladt 
med kilde angivelse, efter indhentet skriftlig 
tilladelse hos COPA's sekretariat.
• Illustrationsannoncer:
Næste blad: Tilsagn senest 10/02.   
Højtopløselig-CMYK/300 dpi-pdf sendes 
til mail@copabladet.dk.  Andet materiale 
modtages også - efter afale. Materialefrist 
annoncer normalt 7 dage efter tilsagn. Re-
proklart annoncema teriale til næste nummer 
skal være Co pa-bladet i hænde senest: 17/02. 
• Indstik: Med forbehold.  Nærmere  
oplysninger: COPA's sekretariat. 

Foto forsiden
Kirsten Olesen. Fotograf: Sigurd Høyen. 
Tine Lilholt. Pressefoto.

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-bladet.

Rådgivning

COPA-kontingent 2016
Almindelige medlemmer: 250,-kr. / år. Pensionist- og støttemedlemmer: 150,- kr. / år.

HUSK at melde flytning og overgang til pensionistmedlemskab 
direkte til COPA's sekretariat.

 OMDELINGSDATOER COPA-BLADET 2016
 Copa-blad 1/2016 17/01 - 19/01 2016
 Copa-blad 2/2016 06/03 - 08/03 2016
 Copa-blad 3/2016 08/05 - 10/05 2016
 Copa-blad 4/2016 10/07 - 12/07 2016
 Copa-blad 5/2016 11/09 - 13/09 2016
 Copa-blad 6/2016 06/11 - 08/11 2016

Kender du COPA?
skan QR-koden
og få meget mere 
at vide

w
w

w
.copa.dk

Tilbud om rådgivning: Se også under lokalforeningerne.

http://copa.dk
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Tine Lilholt skriver

Det var i 1973, jeg første gang så et COPA medlemsblad. Jeg var indlagt i Aal-
borg. På en turnè var min colitis ulcerosa blusset voldsomt op trods langvarig 

medicinsk behandling. Til sidst måtte jeg kaste håndklædet i ringen og lade mig 
indlægge.
    Nu lå jeg der efter næsten to måneder og skulle ud af det trygge hospitals-miljø.
Havde gennemgået en operation og havde to stomier på maven at forholde mig til.
Jeg var sørgmodig og meget usikker. Det lille Copa-blad blev min trøst og hjælp 
- midt i det hele. Jeg blev pludselig klar over at der var mange, som havde samme 
livsvilkår som mig, at der oven i købet var en forening, der talte vores sag, hvor 
man kunne dele viden og erfaring.
    Jeg har altid siden læst det, følt det vigtigt at holde mig orienteret om rettigheder, 
hjælpemidler og ikke mindst nye produkter.
    Det er en fryd at se den kærlige, empatiske udvikling af poser, ringe og hud-
beskyttelsesmidler osv. Jeg har glædet mig over, hvor meget lettere, det er blevet 
gennem årene at være med på ”kænguru-holdet”.
    I dag tænker jeg ikke meget over min stomi, den er blevet en naturlig del af mig 
og gennem mange år har jeg aldrig følt det som en virkelig hæmsko i mit liv.
Arbejdsmæssigt har jeg altid talt helt åbent om det. I mit fag kommer man i nær-
kontakt med hinanden, både på skræddersalen, i garderoben og på scenen.
    Men i virkeligheden synes jeg, det er en privatsag.
    Jeg ville være ked af, hvis sygdom og stomi skulle gribe forstyrrende ind i den måde, 
andre opfattede mig på. Derfor har jeg ikke haft behov for at fortælle om det før.
    Men måske kan jeg være med til at nedbryde fordomme og tabuer.
    Jeg har ikke noget i mod at tale om det i relevante rammer og jeg vil gerne være 
med til at signalere, at det ikke er verdens ende og dine muligheder ikke behøver at 
blive begrænset af en pose på maven.
    Det er vigtigt at fortælle, at der er mange, der lever med både synlige og usyn-
lige skavanker, og der er meget få af os, der ligner de retoucherede, eksponerede 
modelkroppe.
    Livet handler ikke om et flot maveskind, det perfekte ydre er ikke det vigtigste.
Det handler om en indre udstråling.

Kære alle sammen:
Livet kan en gang i mellem føles som en kamp og det kræver styrke at møde ud-
fordringer i forbindelse med alvorlig sygdom, men vi skal huske at det er vigtigt at 
bevare livsmodet.                                                                                                      n

To nye COPA ambassadører
Tine Lilholt og Kirsten Olesen skriver til Copa-bladet

K
irsten O

lesen, skuespillerinde.  F
ødt 10. m

aj 1949.

Tine Lilholt, m
usiker/billedkunstner.  Født 12. septem

ber 1958.

Jeg er meget glad for at være blevet ambassadør for COPA. Jeg har selv haft 
berøring i familien med inflammatorisk tarmsygdom, og ved derfor at COPA 

gør et kæmpe arbejde for at afmystificere emnet stomi. I vores familje valgte vi 
dog at gå alternative veje til behandling af sygdommen, men det afholder mig 
jo ikke fra at have dyb respekt for det arbejde, der bliver gjort i vores sundheds-
system. Ekspertise og dygtighed på dette felt, er jo en kæmpe støtte og hjælp til 
mennesker, der har brug for stomi. Jeg kan derfor kun anbefale enhver, der måtte 
have brug for det at kontakte COPA for råd og vejledning.

Med venlig hilsen
Tine Lilholt

Bækkedalsvej 1, 9520 Skørping
www.tinelilholt.dk

www.musikogfarver.dk

Kirsten Olesen skriver

Fotograf: Sigurd Høyen.



Tine Lilholt skriver
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Ja tak, send mig en gratis vareprøve på den nye Moderma Flex Soft Convex

Jeg har en c Kolostomi c Ileostomi Min stomidiameter:  ______  mm

Jeg bruger c Lukket pose c Tømbar pose

  c Kontakt mig med yderligere information om Hollisters produkter

Navn

Adresse

Postnr By

Email

Telefon

NYHED – Moderma Flex Soft Convex
Designet til at øge sikkerheden, uanset din krops former.

Den nye bløde konvekse indsats giver dig et skånsomt tryk omkring  
stomien, samtidig med at den integrerede klæberkant yder dig ekstra  
sikkerhed og holder klæbepladen på plads.
Individuelle klæberformuleringer på henholdsvis tømbare og lukkede  
poser sikrer din hud optimale forhold.

Oplev selv den nye behagelige Moderma Flex Soft Convex  
ved at kontakte Hollister Danmark på telefon 48 46 51 00 eller
hollister.dk@hollister.com, eller benyt kuponen herunder.

Hollister Ostomy. Details Matter.TM

Fleksibel  
pasform.
Større  
sikkerhed.

Fotograf: Sigurd Høyen.

mailto:hollister.dk@hollister.com
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Stomihjælpemidler til Odessa, Ukraine 
I dette blad side 8 - 12 er der en artikel om stomiopereredes dagligdag 
i Odessa, Ukraine. Artiklen beskriver de skrækkelige forhold mange 
stomiopererede oplever i Ukraine - et land i Europa.
    Stomiforeningen COPA har - de sidste 10 år i Odessa området 
- hjulpet mange personer med stomi til at kunne leve et ”næsten” 
normalt liv som før stomioperationen.
    Oksana Møller fra Aarhus har skrevet artiklen. Oksana, der selv 
er fra Ukraine, har hjulpet til at få løst utallige problemer, med at de 
indsamlede stomihjælpemidler kommer i de rette personers hænder.
    Hidtil er de mange kasser sendt med Post Danmark. Alt har funge-
ret tilfredsstillede, kasserne er kommet frem til de rigtige adresser – 
selv om det nogle gange har været besværligt.
    I starten af december var vores hus i Kolt fyldt med kasser - mange 
kasser - ikke en helt tilfredsstillende situation for familielivet. 
    Jeg tænkte hold da k… det er ret træls med, at alle de kasser skulle sorte-
res, pakkes og herefter køres til posthuset. Jeg skulle vel køre 6 – 8 gange.    

Stomiforeningen COPA har flere gang forsøgt at finde en lettere og 
billigere løsning med forsendelserne.  Desværre hidtil uden held. 
Pludselig, rent tilfældigt, skete der noget positivt. Under en samtale 
med en repræsentant fra medicinalindustrien, fortalte jeg om vores 
projekt i Odessa. Vedkommende så stuen med kasserne.
    Kort efter mødet blev der skabt en kontakt til GMA - Global Medi-
cal Aid. Stomiforeningen COPA ringede til Hans Frederiks Dydens-
borg Birkerød, der er leder af GMA. Vi fortalte om vores projekt i 
Odessa, om hvorledes vi sendte hjælpemidlerne, om begrundelse til 
denne støtte til ligestillede og generelt om vores patientforening.
    Der er nu et samarbejde med GMA. Alle kasser køres til et GMA 
lager i Kokkedal. De transporteret med lastbil direkte til Kiev, herfra 
køres til videre til vores venner i Odessa.
Transporten fra Kokkedal til Kiev foretages når der i forvejen skal 
fragt til Kiev.

Hurra, alle kasserne kom væk et par uger før julen. De 3 paller med 
ca. 50 flyttekasser blev hentet mandag eftermiddag den 7. december. 
Så blev det alligevel en dejlig jul.

Læs mere om Global Medical Aid på siden: hfd@globalmedicalaid.dk 
Henning Granslev

mailto:hfd@globalmedicalaid.dk


Når du søger den  
optimale balance  
mellem sikkerhed  
og komfort 

The next generation

Dansac NovaLife Soft Convex
- en skånsom og fleksibel løsning
Det bløde og fleksible konvekse indlæg sikrer, at bandagen lægger et skånsomt tryk tæt på  
stomien. Stomien skubbes forsigtigt ind i posen, og der skabes en bedre forsegling mellem hud 
og plade. En hudvenlig løsning, som giver både sikkerhed, tryghed og komfort.

Dansac NovaLife Soft Convex bandage fås som både lukket og tømbar en-dels pose.

Vil du vide mere, er du meget velkommen at kontakte kundeservice på  
telefon 4846 5100 eller mail dk.salg@dansac.com.  
Eller se mere på www.dansac.dk. Ønsker du vareprøver tilsendt, kan du også 
benytte kuponen nederst på siden.
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Dansac & Hollister Danmark
+ + + 23716 + + +

0893 Sjælland USF B

Ja tak, send mig gratis NovaLife Soft Convex prøver

Jeg har en Kolostomi Ileostomi  Min stomidiameter:          mm

Jeg bruger  Lukket pose  Tømbar pose   

Jeg bruger et stomiprodukt fra Dansac  Anden producent 

Navn

Adresse

Postnr  By

Email

Telefon 

NovaLife Soft Convex
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Af Oksana Møller, Tranbjerg, Danmark

Når man går på den officielle hjemmeside for den  
ukrainske by Stahanov i Østukraine, kan man se  
overskrifter som Koncert, Fred, Sport, Folkeskole Nr. 1, 
Beskydning, Humanitær hjælp, Genopbygning. Man  
kan ikke helt finde ud af, om byen er under ukrainsk  
kontrol, eller under kontrol af den såkaldte  
”Folkerepublikken Luhansk”.
    Den 26.11 gik rådhusets pedeller i gang med at rejse byens  
juletræ foran Rådhuset. Den 2. december kan byens lokalbibliotek Nr. 7 
fejre sit 45-års jubilæum. Men flere bydele mangler vandforsyninger siden 
oktober. Der kører dog 4 vandforsyningsbiler rundt i byen, og diesel til bi-
lerne doneres af den tjekkiske humanitære organisation 'Mennesker i nød'.

Tusinder af øjeblikke til at være glad og lykkelig 
Til vores danske venner fra de taknemmelige stomister i Odessa, Ukraine

Den stomiopererede Inna Zajnulina i den 
krigsramte by Stahanov i Østukraine.

Kommende medlemmer ad Odessa-ILCO 
udfylder ansøgning om medlemsskabet.

Odessas operateater.

Havneområdet i Odessa.Odessas Havn.

Stomi i krigszonen 
Midt i denne overlevelsesby, som nok ikke selv kan finde ud af, 
hvad det er, der sker med den, hvilken side er den på, og hvornår 
der bliver fred, tænker jeg specielt på én person – den stomiope-
rerede unge Inna Zajnulina. 
    Hun er også træt af krigen, af mangel på de mest basale ting, 
men er glad for, hun er i live, og ikke længere bliver beskudt.   
For nu er hun ikke så bange for sit liv. Blot overladt til sig selv: 
Den danske stomihjælp kan ikke nå frem til hende fra Odessa 
længere. Forsendelserne sendes til den ukrainsk-kontrollerede 
by Alchevsk, men bliver sendt tilbage til Odessa med stempel 
”Krigszone-Retur”. 
    Fra begyndelsen af 2014 kan hun ikke skaffe stomiposer, 
heller ikke fra byens sundhedsafdeling. En enkelt gang turde 
hun rejse langs frontlinjen til Luhansk, fik en lille blandet pose 
med forskellige slags poser og plader, med forskellig diameter, 
fra forskellige producenter – de passede slet ikke sammen. Hun 
forsøger stadig at bytte dem hos andre stomister i byen til noget, 
der kan bruges.
   Til sidst fandt jeg ud af, Innas by er kontrolleret af prorus-
siske separatister, og hun bor i den såkaldte Folkerepublikken 

Bag denne frosne konflikt står 45 mio. skæbner. 
    I de ikke krigsramte områder af Ukraine bliver man ikke 
beskudt, men her er folk også trætte af krigen. Pensionerne er på 
300-350 kr/mdr., mens priser på de mest basale varer er tårnhøje: 
Kartofler, brød og tomater koster ca. 2 kr./kg, ris 9 kr./kg,  
mel 3 kr./kg, fisk 12-21 kr./kg, kød 21-45 kr./kg, mælk 2,5-3 kr./l. 

Den stomiopererede Lubov Semenova 
med stomiposer fra COPA.

Luhansk. Inna tror ikke 
længere på, at krigen snart 
slutter. Hun har ét håb: At 
verdenssamfundet kan gøre 
noget. Hvis ikke stoppe kri-
gen, så få humanitær hjælp 
igennem til krigszonen.

Krigstræthed
Der er gået knap 2 år efter 
starten af Ruslands uer-
klærede krig i Ukraine, og 
krigen er væk fra forsiderne 
i de danske aviser og TV-
nyheder, glemt ligesom så 
mange andre frosne konflik-
ter rundt omkring i verden. 

I Ukraine skal man selv 
købe stomiartikler, de sæl-
ges på apotekerne. Man kan 
kun købe en-delsstomiposer 
uden filter, og de koster 18-
20 kr./stk. Hudbeskyttende 
pasta kan man købe ved 
ConvaTec-forhandlere, og 
den har ingen råd til. 
    De fleste har heller ikke 
råd til køb af stomiposer. 
Dem, som ikke har råd til 
stomiposer, og ikke får sto-
miposer i humanitær hjælp, 
konstruerer selv stomiposer 
fx ud af plastikposer og 
plastikglaslåg: Man laver 
et hul i plastiklåget, sætter 
plastikposen i hullet, og 
sætter denne konstruktion 
fast på maven ved hjælp af 
almindelig tape. Ud af de 
45.000 stomiopererede i 
Ukraine bruger mindst 1/3 
hjemmelavede poser. De 
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Astomia. Ukraines stomikonference i 2014.

H.C. Andersen er også en del af skoleskemaet i Ukraine 
- her fortæller to af Nikitinas elever om H.C. Andersens liv.

kan ikke arbejde, de kan ikke gå hjemmefra - de skammer sig og 
lever i skjul. 

Derfor er der stor glæde, når vi her fra Danmark hjælper ca. 350 
stomister til et værdigt liv.

COPAs uvurderlige hjælp
Uden COPAs hjælp siden 2002 ville stomisterne i Odessa ikke 
have levet et værdigt liv. Måske ville nogle af dem slet ikke over-
leve, for det er hårdt at blive ramt af en alvorlig sygdom, at få 
stomi; og efter operationen blive sendt hjem, for at passe sig selv.
COPA hjælper med stomi-overskudsprodukter - både en-dels og 
to-delsposer, med filter, konveksplader, pasta, creme o.a. - mest 
produkter, som har overskredet sidste salgsdato, men kan stadig 
bruges. De bliver indsamlet og sorteret i Aarhus og sendt til 
Odessa. 
    Når poserne er ankommet til Odessa, sorterer foreningens 
3-4 ildsjæle dem, således at de matcher, noterer, hvad og hvor 
meget der er modtaget, og tager dem med i mindre portioner til 
det aflåste rum på hospital Nr. 19, hvor de har base, og udleverer 
poserne til medlemmerne hver lørdag. 

Odessa-ILCO
Odessas stomiforening Odessa-ILCO har ca. 350 medlemmer, 
spredt over alderen 20-80 år. De fleste er mellem 30-60 år, der er 
både tidl. arbejdere, officerer, læger, lærere osv. Og der kommer 
nye til hver lørdag.
    De stomiopererede søger om førtidspension, men fortsætter 
med at arbejde. De fleste førtidspensionister fortsætter enten med 
at arbejde på deres arbejdsplads eller finder et andet, ofte ufag-
lært arbejde ved siden af pensionen, for at klare sig økonomisk. 
Man klarer sig således på 2 indtægter - pension og løn.
    For pensionen på ca. 300-350 kr./mdr., rækker ikke til så 
meget. Inflationen er stor: US dollar er steget 3 gange på 2 år, og 

priserne fortsætter med at stige. Ikke mindst prisen på den russi-
ske gas, som Rusland så effektivt bruger som afpresningsmiddel. 
Når regningerne er betalt, er der ikke meget tilbage. Derfor er 
det kun de mest velhavende, som har råd til selv at købe stomi-
poser. (fortsætter næste side)
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Ildsjælen bag Odessa-ILCO
Formanden og ildsjælen i Odessa-ILCO er Oleksandra Nikitina, 
som er 58 år og en meget værdsat lærer på et af Odessas bedste 
gymnasier. Hun har haft stomi i 12 år og ligesom mange andre 
medlemmer af foreningen bevaret sit job - takket være stomipo-
ser fra Danmark. 
    Selvfølgelig ved hendes kollegaer intet om stomien. For det 
taler man ikke om. Selv ens nære familie, venner og kollegaer 
har sjældent nogen anelse om, at man har et lille hul i maven.
Der er ingen hjælp fra staten - hverken i form af stomihjæl-
pemidler, rehabilitering, professionel stomirådgivning. Selv 
operationen og opholdet på hospitalet skal man betale for – og 
korruptionen er stor.
    Som stomiopereret er man fanget i et spind af løgne, tabuer og 
fortvivlelse, indtil man møder ligesindede og begynder at hjælpe 
hinanden. 

Astomia-Ukraine
For 15 år siden var der ingen stomiorganisationer i Ukraine. Nu 
er der mange. Der findes små stomiforeninger i flere byer i Ukra-
ine, med de største 3 er i Odessa, Lviv og Kyiv. Stomiforenin-
gerne modtager hjælp fra hhv. Danmark, Tyskland og Canada. 
Alle stomiforeninger er opstået regionalt og har indtil 2013 ikke 
kunnet blive enige om at samle kræfterne i én organisation, for 
at have mere politisk magt. Men det lykkedes til sidst i 2013: 
Den samlede ukrainske organisation Astomia-Ukraine er officielt 
registreret den 9. december 2013, med centrum i Kyiv. Orga-
nisationen er ved at etablere sig i de ukrainske myndigheders 
bevidsthed og vil blive medlem af EOA.

Stomiopererede henter dansk stomihjælp om lørdagen på et af Odessas hospitaler.

Den højeste prioritet for Astomia-Ukraine er, at de stomiopere-
rede i Ukraine kan få stomiartikler fra staten - med tilskud eller 
gratis, samt at man tilbyder de stomiopererede rehabiliteringspro-
grammer - psykisk, fysisk og socialt. 

Værdigt liv med stomi i Ukraine 
I november 2015 deltog Oleksandra Nikitina i et seminar ”Vær-
digt liv med stomi i Ukraine”. Seminaret var organiseret af Na-
tionalforsamlingen for handicappede i Ukraine, og dets mål var 
at samle de stomiopereredes kræfter sammen for at stå stærkere i 
kampen om deres rettigheder. I seminaret deltog stomiorganisa-
tioner fra Kyiv, Lutsk, Lviv, Volyn, Cherkasy, Odessa, Vinnytsja, 
Dnipropetrovsk, Harkiv og andre. Alle var parate til at tale om, 
hvordan de i de svære tider med krig og økonomisk nedgang kan 
stå fast ved, at stomister skal have et godt liv.
    I Ukraine er der i alt 45.000 stomiopererede, og stort set alle, 
som bruger stomiposer, får disse med humanitær hjælp. Men 
opfindsomheden er stor, poserne sættes sammen med tilfældige 
plader, og alt vaskes og genbruges flere gange, således at man 
højst bruger 5-6 poser om måneden. Det er kun få stomister, som 
har råd til selv at betale, eller får stomiposer gratis efter Sund-
hedsministeriets bestemmelse Nr. 109. I millionbyen Odessa er 
det kun 4 stomiopererede, som får poserne udleveret gratis.

Seminardeltagerne talte sammen om nødvendigheden af at 
udbrede viden om stomiopereredes rettigheder, at henvise til 
hjemmesider, hvor man kan få gratis retshjælp, læse publikatio-
ner om stomi, udveksle gode råd om pleje af stomi, mødes med 
læger, samarbejde tæt med myndigheder om de stomiopereredes 
livsvilkår og behov.

(fortsætter side 12)

Tusinder af øjeblikke til at være glad og lykkelig - fortsat



Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2015-06. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk. 

Bestil en vareprøve hos Coloplast Kundeservice på  
telefon 49 11 12 13 eller   
www.brava.coloplast.dk

Undgå
utæthed   

– Den Modellerbar 
Ring

 
Hvis du har ujævnheder i huden under stomiklæberen, er det ikke 
altid, at din klæber kan slutte helt tæt til huden. I det område kan der 
være risiko for, at der opstår utæthed.

Den Modellerbar Ring er designet til at begrænse utæthed i områ-
det inde omkring stomien. Har du udfordringer med at opnå en tæt 
tilslutning mellem hud og klæber på grund af rynker og folder, kan 
den Modellerbare Ring være en god løsning. På den måde beskyttes 
huden mod det output, der kommer fra stomien. Den Modellerbar 
Ring kan let formes og tilpasses din kropsfacon.

Det er vigtigt at spørge sig selv om, hvorfor der opstår utæthed! 
Er klæberen korrekt tilpasset stomien? Er skiftefrekvensen den rette? 
Er der ar, folder og rynker i huden omkring stomien, som skaber 
problemer med utæthed? 

Tag kontakt til din stomisygeplejerske, hvis du gentagne gange har 
problemer med utæthed.
 

Ujævnheder i huden omkring stomien  
kan forårsage utæthed

Form den Modellerbar Ring, så den 
passer til mavens facon rundt om 
stomien.  

Tænk Sikkerhed. Tænk Brava®

Den Modellerbar Ring - til inde omkring stomien

CPOC_Brava_Ad_A4_COPA_DK.indd   1 12/06/15   13.26
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Stor tak fra ukrainske stomister til alle jerKære danske venner!Rigtig godt nytår!
For os er I en kilde til glæde, håb og støtte! Takket være jeres varme 
hjerter og jeres store støtte er vi i stand til at leve fuldt ud, arbejde, 
lære, føle os som ligeværdige medlemmer af samfundet. Vi – pensio-
nister, læger, lærere, arbejdere, studerende – alle nyder vi livet, hver 
eneste dag, fordi vi har så dejlige venner som jer.    Vi ønsker jer og jeres kære stærkt helbred, mange og lykkelige år 
fremover. 
    I er kilde til, at vi – sagt med H.C. Andersens ord –  ”har tusinder af øjeblikke til at være glade og lykkelige i!”  
(Oksana Møller: fra H. C. Andersen Det gamle egetræs sidste drøm).Stor hjertelig tak! 

 Med kærlig hilsen Oleksandra Nikitina Formand for Odessa-ILCO

En af de 2 danske stomiproducenter i Ukraine – Coloplast –  
fortalte om Coloplasts udvikling, produkter og gav gode råd  
om samarbejde med hospitaler og myndigheder.

Efter seminaret var der valg af bestyrelsesmedlemmer til  
Den samlede ukrainske stomiorganisation Astomia-Ukraine.  
To år efter dannelsen af Astomia-Ukraine er der stadig en  
del uenigheder. Vejen frem er lang og svær, men én ting er  
fælles: Alle er trætte af krig, fattigdom og inflation, høje  
priser og manglende overholdelse af lov.

Almindelige stomiopererede vil  
gerne leve i fred, mødes og hjælpe  
hinanden, udveksle erfaringer
Der er kun én ting, som gør dem glade: Håbet på en bedre  
fremtid samt viden om, at i et lille land med stort hjerte  
ved navn Danmark er der rigtig gode venner med åbent  
sind og lyst til at hjælpe andre i en svær situation.  
    Hver af de 350 stomister i Odessa, som I hjælper, tænker på jer 
hver eneste gang, de kører hånden ned langs stomiposens kant og 
takker jer for hvert øjeblik af deres liv efter stomioperationen.  n

O
leksandra N

ikitina.

Tusinder af øjeblikke til at være glad og lykkelig - fortsat 

Tre aktive stomiopererede. Scerbina fra Kyiv samt Nikitina og Kozlovskaja fra Odessa.



“ Forskellen er forbløffende. Jeg føler mig fri 
og jeg bekymrer mig mindre om lækage”

Gitte, 67 år, har anvendt flade pro-
dukter de første 3 år af sit liv som 
stomiopereret. Men hun oplevede 
lækager konstant. En sygeplejer-
ske anbefalede hende at prøve 
SenSura Mio Convex Blød. Gitte 
har ikke set sig tilbage siden.
 
“Den første gang 
jeg havde den på, 
tænkte jeg, hvorfor 
er der ikke nogen, 
der har fortalt mig 
om dette produkt før?”, forklarer 
hun. “Jeg var forbløffet over, hvor 
stor en forskel den bløde convex 
gjorde.” 

Gitte dyrker yoga og pilates og hol-
der af at cykle og gå ture, så sik-
kerheden og fornemmelsen af pro-
duktet, når man bevæger sig, er 
vigtig. “Med mit flade produkt skul-
le jeg altid tænke nøje over, hvor-

dan jeg bevægede mig,” siger hun. 
“Nu med den bløde Convex kan 
jeg gøre alt. Den følger min krop.” 

Denne tilpasning betyder, at social 
samvær er blevet meget lettere for 
Gitte, og hun er langt mere afslap-
pet i sit job i et turistcenter.  

“Når jeg nu står overfor fremmede 
og taler med dem på et fremmed 
sprog, så kan jeg nu koncentrere 
mig om situationen uden samtidig 
at skulle tænke på min stomi.” 

På spørgsmålet om hun vil anbefa-
le den til andre, er der ingen tvivl 
hos Gitte. “Selvfølgelig vil jeg det,” 
siger hun, “har faktisk allerede gjort 
det!” 

Gitte ønskede at leve et aktivt liv uden konstant at 
bekymre sig om lækage. Skiftet fra en flad 
SenSura® Mio til den nye SenSura® Mio Convex 
Blød gav hende ny tryghed.

ANNONCE

*Coloplast clinical study, 2014. Data on file.

SenSura Mio Convex Blød

Den bløde tilpasningsvenlige skål 
hæfter sikkert og tæt til ujævne 
hudområder og til stomier, der 
har behov for ”lidt ekstra”. I 
mange tilfælde betyder det også, 
at en blød skål kan være et mere 
sikkert alternativ til et fladt 
produkt, hvis du oplever lækage. 

Coloplast Kundeservice  
tlf.: 49 11 12 13  
mellem kl. 8.30 – 15.00. 
www.coloplast.dk/ 
sensuramioconvex

“ Den første gang jeg havde den på, tænkte 
jeg, hvorfor der ikke var nogen, der havde 
fortalt mig om dette produkt før?”

Dokumenteret 
reduktion af 

lækage*

CPOC_SMioConvex_Launch_Consumer_Advertorial_Gitte_A4_DK.indd   1 09/12/15   12.11

Tre aktive stomiopererede. Scerbina fra Kyiv samt Nikitina og Kozlovskaja fra Odessa.

http://www.coloplast.dk/sensuramioconvex
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Vibeke var den allerførste kolostomiopererede i Danmark, der 
startede med at irrigere (se faktaboks) med den elektriske 

irrigationspumpe, IryPump® S. Efter at have talt med Vibeke i 
telefonen flere gange og hver gang have oplevet hendes energi, 
humor og hendes begejstring for pumpen, tænkte jeg,  at flere 
stomiopererede måske kunne få glæde af hendes gode erfaringer 
og ikke mindst hendes imponerende gåpåmod. 
    Jeg besøgte Vibeke en dejlig efterårsdag, hvor vi i hendes lyse 
stue fik en hyggelig snak om det at være stomiopereret, og om 
hvordan hun oplever irrigation med IryPump® S. Hvem er så Rosa, 
spørger jeg, selv om jeg allerede har en god ide om, hvem ”hun” 
er. Rosa er Vibekes stomi. Vibeke fortæller, at det mest er for sjov, 
at hun har navngivet sin stomi. Men det er jo også mere praktisk 
at fortælle om dagligdagen med Rosa, når man f.eks taler med 
familie og venner på gaden, på stranden og på andre offentlige 
steder, siger Vibeke.

Før pumpen kom på markedet, brugte Vibeke et traditionelt 
irrigationssæt, hvor man hænger vandbeholderen højt op, så 

vandet kan løbe ind med tyngdekraften men det gav hende nogle 
udfordringer. Det tog bl.a. omkring 8-10 minutter at få vandet til 
at løbe ind i stomien, og der løb altid noget ved siden af. Vibeke 
fortæller mig også, at hun rejser meget, da hun lever et liv med ud-
løbsdato, fordi hendes endetarmskræft desværre kun kan behand-
les palliativt  - smertelindrende. Derfor rejser hun og hendes mand 
Michael ud i verden for at se og opleve spændende og smukke 
steder, så ofte det kan lade sig gøre. 
    Men hvor skal man hænge sin vandbeholder op på et hotelvæ-
relse eller i et telt på savannen i Afrika, når man skal irrigere? Det 
er et spørgsmål, som Vibeke og de fleste andre, der irrigerer, straks 
begynder at spekulere på, når de planlægger en rejse. Hun fortæl-
ler, at hun, før hun fik sin pumpe, havde en løbende aftale med sin 
mand om, at han skulle holde vandposen, hvis der ikke var andre 
ophængningsmuligheder, selv om det for dem begge ville have 
været grænseoverskridende. Så galt gik det nu aldrig, for som 
regel kunne den opfindsomme Vibeke finde et eller andet sted til 
vandposen ofte ved hjælp af en bøjle.
    Vibeke fortæller, at hun i marts 2015 fik demonstreret IryPump® S  
hos daværende stomisygeplejerske, Kirsten Bach Olsen, på 
Stomiklinikken i Horsens. Da Vibeke elsker gadgets, var hun 
straks interesseret i at få fat i sådan en pumpe. Vibeke prøvede 
IryPump® S sammen med Kirsten én gang, og siden har hun selv 
irrigeret.”Det er så nemt at betjene pumpen, at alle kan bruge den. 
Nu løber vandet ind helt uden problemer, og det tager ca.  
1 minut, det er bare så dejligt” fortæller hun. Hun fortsætter:  
-”Jeg har simpelthen ikke tålmodighed til, at det skal tage op til  
10 minutter. Nu tager det alt i alt kun en halv time for mig fra 
opstilling til jeg er færdig med at skylle, det er fantastisk” siger 
Vibeke. Da jeg spørger hende, hvor lang tid pumpen kan køre  
på en opladning, fortæller hun, at hun kun lader sin pumpe op  
ca. én gang om måneden.

Vibeke fortsætter:  -”Jeg skyller normalt hver anden dag, og 
det fungerer super godt. Der kommer ikke andet end slim  

fra tarmen i posen mellem irrigationerne. Når jeg er ude at  
rejse, hvor jeg spiser anderledes og ligger på stranden, skyller  
jeg hver dag, men det mest for en sikkerheds skyld og for at  
forebygge forstoppelse.” 

Af : Ghita Gaarde-Nissen, produktchef, B. Braun Medical A/S

Vibeke, Rosa og IryPump® S

    Vibeke har været vidt omkring med sin pumpe. Den har været 
med hende på rejser til Dubai, Botswana, Grækenland og senest til 
Maldiverne, fortæller hun. ”Jeg tager altid min pumpe med i håndba-
gagen, for den kan jeg jo ikke undvære” siger Vibeke og smiler. Og 
Vibeke føler sig tryg ved at have den med i sin bagage, for ikke en 
eneste gang har ”Security” i lufthavnene interesseret sig for pumpen. 

Vibeke har også fået løst en anden udfordring, nemlig at finde 
et skylleærme, der sidder sikkert fast under hele irrigationen. 

Det har ellers været svært,  selvom hun har prøvet mange forskel-
lige skylleærmer. Men så prøvede hun et af de skylleærmer, som 
fulgte med IryPump® S sættet, og det sad rigtigt godt omkring 
Rosa. ”Da jeg kombinerede det med presseplade og bælte, fandt 
jeg endelig en rigtig god løsning for mig.” siger Vibeke glad.
    For andre stomiopererede, der lige som Vibeke, synes, at irriga-
tion med IryPump® S kan gøre livet meget nemmere, er det muligt 
at stille spørgsmål og høre om flere erfaringer via Facebook-grup-
pen ”Stomiforeningen COPA”, hvor Vibeke og andre med stomi er 
meget aktive.                                                                                  n

Vibeke i ørkenen i D
ubai.

Kort om stomi irrigation
Hvem kan irrigere?

•  Kolostomiopererede som har tilstrækkelig tyktarm tilbage
•  Spørg altid din læge/stomisygeplejerske om irrigation kan  
 være en mulighed for dig

Hvad er irrigation?
•  Irrigation skyller tyktarmen, så man får kontrol over 
 afføringen og reducerer luftmængden betydeligt
•  Vandet får tyktarmen til at tømme sig, så der ofte ikke 
 kommer afføring fra stomien før næste irrigation
•  De fleste irrigerer hver anden dag
•  Irrigation kræver oplæring hos en stomisygeplejerske



B. Braun Medical A/S  |  Dirch Passers Allé 27, 3. sal  |  2000 Frederiksberg  
Tlf.: 3331 3141  |  www.bbraun.dk

Hvis du ønsker mere information eller vores folder omkring irrigation med IryPump® S, kan du kontakte B. Braun Kundeservice 
på telefon 3331 3141 eller pr. mail kundeservice-dk@bbraun.com. Åbningstider Man-tors. kl. 8:30-16:00. Fredag kl. 8:30-15:00.

 IryPump® S irrigationssæt
- med elektrisk pumpe gør irrigation nemmere

IryPump® S er en unik og innovativ måde at tænke stomi irrigation på. IryPump® S er en elektrisk irrigations-
pumpe, der sætter en helt ny standard for stomi irrigation. Pumpen kan tages med overalt, og gør det 
nemmere at irrigere fordi:

   Den har en trinløs og justerbar hastighed, 
 så du nemt kan finde og genfinde den bedste hastighed for dig
   Pumpen gør dig uafhængig af ophængningskrog, 

 og kan stå, der hvor du ønsker det under irrigationen
   Den er sikker og meget enkel at bruge
   Den er nem og hygiejnisk at rengøre
   Nemmere kan det ikke gøres

IryPump® S leveres sammen med konus, slange og skylleærmer m.v. 
i en praktisk rejsetaske, og er meget kompakt og lige til at tage med overalt.

mailto:kundeservice-dk@bbraun.com
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NYT fra lokalforeningerne

NYT FRA
LOKALFORENINGERNE

COPA København/Frederiksberg
Lokalformand: Svend Larsen, Brandstrupvej 99, 2610 Rødovre

Tlf.: 2057 6809    E-mail: laila.h@mail.tdcadsl.dk

COPA Storkøbenhavn
Lokalformand: Gethe Jacobsen, Topasvej 35, 2730 Herlev

Tlf.: 4095 0953 E-mail: copa.stkb@gmail.com

Godt nytår til jer alle. Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år, og at I får lyst til at deltage i nogle af vores aktiviteter.

Siden sidst 

Julefrokost
Den sidste lørdag i november holdt vi 
en dejlig julefrokost med 33 deltagere. 
Alle mødte glade til et festligt dækket 
julebord. 
    Efter velkomsten gik vi alle i gang 
med den lækre julemad med tilhøren-
de øl og snaps. Snakken gik lystig kun 
afbrudt af fællessang. Da vi var mætte 
kom ”Den syngende Jordmoder” lig 
en af bakkesangerinderne og under-
holdt os ad 2 omgange i pausen fik vi 
kaffe og småkager/ slik, samt en lille 
overraskelse, idet der var numre under 
nogle af tallerkenerne. De heldige fik 
en julegave.
    Vi skiltes efter en dejlig eftermid-
dag med ønsket om en god jul.

Kommende arrangementer COPA København / Frederiksberg: 
Kontakt venligst lokalformanden.
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Kommende arrangement 

Generalforsamling  
lørdag den 12.marts kl 13  
på plejehjemmet Rosenlund,  
Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg
Vi starter med at spise et par stykker mad kl 12 
(gratis).Derefter generalforsamling og kaffe.
Derefter kommer ”Seniorerne” og spiller for os.

Tilmelding til spisningen til Gunnar 2063 4326 
eller pr. mail: copa.stkb@gmail.com.

Kunne du ikke tænke dig at komme med i  
bestyrelsen? Tænk over det.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning ved formanden
5. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede  
 regnskab til godkendelse
6. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen (På valg er Gethe Jacobsen,  
 Birthe Klammer og Bent Bodin) og suppleanter
9. Valg af revisor og suppleant
10. Eventuelt.

P.b.v. Gethe Jacobsen

COPA Bornholm Lokalformand: Inge Skovgaard Petersen, 
Smedegade 20, 3700 Rønne

Tlf.: 5695 6530 / 3028 6530 
ingeskovgaard@live.dk

Kommende arrangementer COPA Bornholm: 
Kontakt venligst lokalformanden.

Tæt på dig, tæt på virkeligheden, en del af hverdagen...

Et liv med OneMed som leverandør skal være trygt, værdigt og sikkert. Og vi er der for dig. 
Med svar på spørgsmål eller rådgivning om produkter, suppleret med en snak om din hverdag med stomi.

Vi kender produkterne, og vi forstår den virkelighed, der er din hverdag.
Derfor kan vi tilbyde dig det, du har brug for - oprigtig opmærksomhed og fleksibel rådgivning.  

Faglig indsigt - menneskeligt fokus

w
w

w
.onem

ed.dk • 86 109 109

http://www.onemed.dk
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P.b.v. Gisela Schjøtt

Kommende arrangement 

Generalforsamling  
lørdag den 12. marts fra kl. 13.00 til kl. 17.00
Frederiksborg Lokalforening afholder generalforsamling lør-
dag den 12. marts 2016 kl. 13.00 - kl. 17.00. Hvis man ønsker 
at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig. Ligesom de 
andre år, er lokalforeningen sponsor for frokosten. Hvis man 
ikke ønsker at deltage i denne, kan man bare møde op 
kl. 14.00, hvor selve generalforsamlingen begynder.
    Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med 
vedtægternes §18, stk. 4.
    I år skal der vælges: To bestyrelsesmedlemmer, en supple-
ant til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.
    Er der nogen, der ønsker at stille op til nogle af de nævnte 
poster, kan man meddele dette til den nuværende bestyrelse, 
eller man kan stille op til valget på selve generalforsamlin-
gen. Den nuværende bestyrelse har talt om, at det kunne 
være dejligt med lidt yngre kræfter i bestyrelsen. Vi har en 
ledig bestyrelsesplads, og jeg ved, at der blandt lokalfor-
eningens medlemmer er en del yngre personer på omkring 
40 - 50 år. Måske det kunne være interessant for denne 
aldersgruppe at være med til at bestemme lokalforeningens 
fremtidige aktiviteter. Bestyrelsen håber på stor tilslutning, 
da det er på generalforsamlingen, at man kan få indflydelse 
på, hvem der skal lede lokalforeningen fremover.

Generalforsamlingen finder sted i  
Frederiksborg Sognegård,  
Frederiksværksgade 2B, 3400 Hillerød. 
    Tilmelding til spisning senest fredag den 4. marts  
til Karna Jørgensen tlf. 4817 4658 eller til  
Gisela Schjøtt tlf. 4733 4434. Man kan også tilmelde sig  
på mail: schjoett@webspeed.dk

COPA Frederiksborg 
Lokalformand: Gisela Schjøtt, Birkemosevej 30, 3550 Slangerup

Tlf.: 4733 4434  E-mail: schjoett@webspeed.dk  

Siden sidst 

Julemarked på Gisselfeld Kloster
Som noget nyt valgte bestyrelsen , at 
julearrangementet skulle være en bustur 
til julemarkedet på Gisselfeld Kloster. Vi 
var glade for, at turen begyndte tidligt, 
for allerede da vi ankom til Gisselfeld, 
var der mange biler på parkeringsplad-
sen. Desværre blev det regnvejr, men da 
de fleste boder var indendørs, ødelagde 
vejret ikke så meget, og mange fik købt 
deres julegaver på markedet. Derefter 
kørte vi videre til Gyrstinge Skovkro, 
hvor vi fik en righoldig og lækker fro-
kost. Medens vi hyggede os over froko-
sten begyndte det at sne, så vi kom 

i julestemning. Sneen tog til i løbet af eftermiddagen, men hel-
digvis havde vi alle tiders chauffør, som kørte os sikkert hjem.

Ny kogebog
Som I sikkert har læst i  
COPA's medlemsblad,  
har vi fået trykt nogle  
anderledes kogebøger.  
Disse kan købes på  
generalforsamlingen  
til 30 kr. så sparer  
man forsendelse- 
somkostningerne. 

Vores gode kraftige  
indkøbsposer er  
også til salg.

"Overskudsposer"
Hvis nogen af jer har stomiprodukter, som ikke længer bliver 
brugt, kan de medbringes til vores arrangementer. De vil så 
blive leveret til sekretariatet i Ringsted, der sørger for videre-
sendelse til de lande COPA hjælper.

Godt nytår
Alle medlemmer i Frederiksborg Lokalforening ønskes et 
godt nytår, og bestyrelsen håber på gensyn til årets med-
lemsarrangementer. 

Kom til  
COPA generalforsamling i 
Frederiksborg Sognegård 
12. marts kl. 13-17. 
Frederiksborg Sognegård 
er beliggende på hjørnet 
af Frederiksværkgade og

Kalvehavevej(Irmatorvet)  lige vest for Frederiksborg slot.

A
rkivfoto. 

G
eneralforsam

ling
 2015.
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Lokalformand: Jette Frederiksen, Kirkegårdsvej 7, Gundsømagle,  4000 Roskilde   
Tlf.: 4673 0587  E-mail: jettebfrederiksen@hotmail.com     www.roskilde.copa.dk

COPA Roskilde / Køge 

Siden sidst 

Julefrokost
Der var igen stor tilslutning til vores julefrokost, som med udsigt over 
havnen blev holdt på Hotel Niels Juel i Køge. Efter at alle havde fundet 
sig en plads og havde fået fyldt glasset bød formanden velkommen og 
udtrykte glæde over at gense både gamle og nye medlemmer. Vores 
tjener gennemgik den buffet som der skulle sætte til livs, med nogle få 
ændringer i forhold til sidste år, bl.a. en gravad sennepssild som havde 
vundet første præmie ved ”sildens dag i Køge 2014”, medlemmerne 
gav også udtryk for at det var en god sild. Efter at de fire skåle med ris-
alamande var sat til livs og vinderne havde fået deres mandelgave, som 
i år var et gavekort til Kop og Kande, blev kaffen indtaget. Så var det 
tid for bankospil, hvor man selv skulle vælge sine fem vindernumre, og 
Igen i år fik alle medlemmer banko og kunne gå hjem med den julegave 
de havde vundet. Alle synes at det havde været en god dag og ønskede 
hinanden en god jul samt et godt nytår.                P.b.v. Jørgen Jensen

Siden sidst 

Generalforsamling
Formanden bød velkommen til vor årlige generalforsamling 
som blev afholdt på Ølby bibliotek i Køge. Efter fælles-
spisning som bestod af lækkert smørrebrød fra købmanden i 
Ringsted, blev generalforsamlingen indledt og Johnny som 
var blevet valgt som dirigent konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formanden. 
Jette berettede om det forgangne år, og omtalte bla. de aktivi-
teter der var blevet afholdt, hendes virke i Forretningsudval-
get samt Hovedbestyrelsen. Jette takkede desuden bestyrelsen 
for det gode samarbejde, samt revisoren for gennemgang af 
det godkendte regnskab. Det blev desuden besluttet på gene-
ralforsamlingen at støtte det forslag, hvor bestyrelsen havde 
foreslået at flytte regnskabet så det fulgte året.
    Jette gennemgik de forslag som var kommet til aktiviteter 
for 2016 bl.a., TV2, Andelsbyen Nyvang, Museet for søfart i 
Helsingør, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Rundvisning i 
Dragør med guide samt en sejltur på Bagsværd Sø. 

Under punktet valg til bestyrelsen blev formanden genvalgt, Jørgen modtog genvalg, 
Marianne blev bestyrelsesmedlem og Jacob blev valgt til bestyrelsen. Henning modtog 
genvalg som revisor og Vagn som revisorsuppleant.
    Tove og Anni havde valgt at udtræde af bestyrelsen og Jette takkede for godt samar-
bejde.

Efter generalforsamlingen holdt Hans-Peter Tarm et meget gribende foredrag omkring 
   ham og hans søskende, som blev skilt fra deres forældre under krigen, og om hvordan 
      de overlevede og genfandt hinanden efter krigen. 

P.b.v. Jørgen JensenH
ans-Peter Tarm

.

(COPA Roskilde / Køge fortsætter næste side)
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COPA Roskilde / Køge fortsat: 

Lokalformand: Poul  Erik Andersen, Mullerupvænget 12, 5230 Odense M
Tlf.: 6615 8512  /  3011 4296    E-mail: ipea@webspeed.dk

COPA Fyn

Siden sidst 

Ikke mere brok 
Torsdag den 1. oktober 2015 havde 
Mediq Danmark sammen med  
COPA  Fyn inviteret til møde i  
Hjallese forsamlingshus med  
overskriften”Ikke mere brok”.
    En stomisygeplejerske fra  
Stotec fortalte om brok og  
hvorfor det opstår og hvordan man  
kan afhjælpe det enten ved  
operation eller bandager så  
hverdagen kan blive lettere.
    De havde også forskellige slags  
stomiunderbukser. Sidste nyt er buks  
med invendig lomme i både højre og venstre side til stomiposen. De findes 
både til damer og herrer. Der findes også andre ting  såsom bælter i forskel-
lige slags. Man kunne også selv gå op og se og mærke de udstillede ting og 
evt.købe. Man kan kontakte Stotec på 75841166 for yderligere information.
    Mediq var vært ved en let anretning i pausen.
    Derefter fortalte lokalformand Poul E. Andersen lidt om COPA.
    En rigtig god eftermiddag med 37 tilmeldte men lidt frafald på grund af  
sygdom.      
    Tak til Mediq og Stotec.                                       P.b.v Jørgen Rasmussen
 
                                                                                

Kommende arrangement 

Generalforsamling
Generalforsamling søndag den 28. februar 2016
Odd Fellow Palæet, Skolegade 13, 4000 Roskilde

Kommende arrangement 

Bustur til Odense 4. juni
Lørdag d 4. juni 2016 skal vi på bustur til Odense hvor vi skal på en spændende rundvisning på TV2, hvor vi 
 blandt andet skal høre om husets historie og se forskellige studier. Inden rundvisningen skal vi have brunch  
et sted i Odense. 
    Mere i næste blad om opsamlingssteder og tidspunkter.
                                                                                                                                   P.b.v. Marianne R. Bodi

Program:
Kl. 10.45  Vi mødes på Odd Fellow Palæet
Kl. 11.00  Brunch
Kl. 12.00 Generalforsamling
       1. Valg af dirigent
       2. Kassereren fremlægger revideret  
           regnskab
       3. Eventuelt
Kl. 13.00 Guidet rundvisning på Roskilde  
  Domkirke samt Domkirkemuseet
Kl. 14.30 Afslutning.

Der er mulighed for 
langtidsparkering 
på Gustav Wieds 
Plads, tæt på kirken 
eller på Odd Fellow 
Palæet, så længe 
der plads.
Det er naturligvis muligt, at komme til generalforsamling kl. 12.00 uden tilmel-
ding. Tilmelding vedrørende dagens andre arrangementer (brunch, m.m.) til  

Ea Jensen senest den 21. februar på tlf. 5687 1371 eller pr. mail eajeanty@gmail.com med oplysning om medlemsnummer,  
navn og telefonnummer.                                  P.b.v. Jørgen Jensen
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Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, www.mediqdanmark.dk

Pasta - Ringe/Plader/Strips - Pulver  
Neutralisering af lugtgener - Granulat til tynd afføring

Kontakt os på tlf. 3637 9130 for rådgivning og vareprøver

Tilbehørsprodukter

COPA Storstrøm/Lolland Falster 
Lokalformand: Helle Westergaard, Elmebakken 6, 4400 Kalundborg 

Tlf.: 5950 8243 / 4042 3044  E-mail: hw.sn@ka-net.dk

P.b.v. Helle Westergaard

Så skriver vi  2016, det er som at tage hul på en ny spegepølse. Vi takker for året der er gået og glæder os til nye udfordringer.

Siden sidst 

Julefrokost 2015
Arrangementet startede kl. 12.00, der  
blev serveret en lækker julefrokost,  
der blev hygget over hele linien,  
alle var glade, et lotterispil var også  
en succes, der var utrolig mange fine  
præmier, så flere af deltagerne gik  
hjem med nogle gode ting. Efter spillet var der kaffe og julesmåkager, ved 17.00 tiden begyndte flere at bryde op. En god dag 
rigere. Vi vil her benytte lejligheden til at takke samtlige sponsorer:
Morten Nygaard Ure/smykker Kalundborg; Matas Næstved; Shell Ringstedgade Næstved; SuperBrugsen Fensmark;  
Skjold Burne Næstved Storcenter; Stena Recycling;  Løve Apoteket Næstved Storcenter; Stabil Skallegårdsvej Næstved;  
Otto Johansen ”Din tøjmand Slagelse; Kristine Hardam; Focuscare Danmark; Coloplast.

Kommende arrangement 

Generalforsamling 19. marts 2016 
Når vi atter skal ses, bliver det til generalforsamling. Den bliver afholdt på Smålandshavet,  Alleen 44,  Karrabæksminde
lørdag d. 19. marts 2016 kl .12.00. Vi stater med frokost, hvorefter vi afholder generalforsamlingen, som afsluttes med kaffe og 
kage. Du er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden tilmelding, men ønsker ar deltage i frokosten er 
tilmelding nødvendig senest d. 27. februar.
    Dagsorden til generalforsamlingen ifølge vedtægterne. På valg er et bestyrelsesmedlem, en suppleant og  en revisor.
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COPA Vestsjælland
Lokalformand: Eddy Tersløse, Rolighedsvej 19, 4571 Grevinge 

Tlf.: 6063 0747   E-mail: e.t@mail123.dk

Kære medlemmer 
Hele bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår.

Så har vi alle vendt et 
nyt blad i årskalenderen 
og er godt i gang med 
året 2016. Jeg vil dog 
lige afslutningsvis for 
året 2015 sige, at vi fik 
afholdt julefrokosten. 
Igen i år ramte vi første 
søndag i advent - det 
var en fejl - vi vil helst 
undgå at skulle konkur-
rerer med traditioner 
som mange har. Men på 
den anden side var vi så 
heldige - for hvis vi 
      havde holdt den 
      ugen før - havde 
      vi måtte aflyse pga. 
      snestorm - så det 
      var heldigt nok.

Nu er vi godt igang med året 2016 – bestyrelsen er igang 
med et spændene projekt som går ud på, at få etableret en 
venskabs by i Sverige. Jeg har haft kontakt til vores søsteror-
ganisation ILCO som syntes godt om idéen – de sender viá 
deres nyhedsbrev vores forslag ud til deres lokalafdelinger – 
der gik kun et par dage, så var der kontakt. Det kræver en del 
forarbejde og en del midler som vi nu er i gang med. Bl.a., at 
søge fondsmidler. Meningen er bl.a. at få noget faglig viden, 
komponeret med rigtig spændene oplevelser. Der er lagt godt 
med brænde under kedlen for, at få det til at lykkes. 
    COPA får en hel ny hjemmeside som forventes at være 
færdig når COPA’s hovedbestyrelse holder møde i april. Det 
er et godt og et meget tiltrængt tiltag forretningsudvalget har 
taget – og ikke mindst arbejdsgruppen som arbejder med, at 
vi får et produkt vi kan være stolte af. Det, at lokalafdelin-
gerne selv kan tilføje ting på deres side – lægge billeder osv. 
ind, er bare super godt. Det er klart, at det kun kan komme 
få billeder med i Copa-bladet samt begrænset tekst – men 
undvære Copa-bladet kan vi ikke – der er medlemmer der 
enten ikke har eller ikke vil have en computer – så er det 
også for mange, forbundet med en vis hygge, at sidde og 
læse i et blad.  
    COPA´s landsformand har gjort mig opmærksom på, at jeg 
har glemt, at skrive i Copa-bladet omkring de midler COPA-
Vestsjælland har modtaget fra fonde som er følgende:
Den Bøhmske Fond – Inge og Asker Larsens Fond - Det 
Saxild'ske Familiefond - Nordea Fond. Bestyrelsen vil godt 
sige en stor tak til disse fonde – for den støtte de har udvist 
COPA-Vestsjællands lokalafdeling. Jeg har selvfølgelig sendt 
et pænt kort de fire fonde, hvor vi takker for deres støtte.

Kommende arrangement 

Generalforsamling 7. april 
Angående generalforsamlingen d. 7. april 2016 vil vi starte 
kl. 18 og ikke kl. 17 som først beskrevet. Der er medlem-
mer der har gjort mig opmærksom på, at de ikke kan nå, at 
deltage pga. deres arbejde. Derfor starter vi en time senere.
    Af hensyn til madbestilling er der bindende tilmelding til 
den del. 
    Generalforsamlingen i 2016 vil blive afholdt torsdag 
d. 7. april 2016 kl. 18 - ca. 21.30.
    Arrangementudvalget arbejder på, at få Margit Pedersen til 
at komme. Lykkes det, vil vi starte med, at Margit Pedersen 
fortæller om sit liv (Stomi ingen hindring for et godt liv) - 
hvordan det er muligt - selv om man er ramt allerhårdest- af 
sygdom og modgang, kan man komme stærkt tilbage til livet. 
Nogle vil sikkert kende hende fra TV2 serien BS & Outsi-
derne. Tilmelding senest onsdag d. 30. marts til:
Jan Nielsen tlf. 2945 4008 
eller mail: ASLJ47@mail.dk 
Lene Christiansen tlf. 6111 8888 
eller mail: lenec485@gmail.com
Janne Christophersen tlf. 2332 9280 eller 
mail: jchristoph@jubii.dk  
Eddy Tersløse tlf. 6063 0747 eller 
mail: e.t@mail123.dk   

Hermed indkaldes til generalforsamling i COPA-Vestsjæl-
land torsdag d. 7. april 2016 kl. 18.00 til ca. 21.30
Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Optælling af stemmeberettigede.
5. Valg af stemmetællere.
6. Formandens beretning.
7. Regnskab og budget til godkendelse.
8. Aktivitetsplan for det kommende år.
9. Indkommende forslag.  
 Senest 8 dage før til formanden.
10. Valg til bestyrelsen ifølge COPA´s vedtægter.

a. Valg af lokalformand for 2 år.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
c. Valg af 1 suppleant for 2 år.
d. Valg af revisor for 1 år.
e. Valg af revisorsuppleant for 1 år.  

11. Eventuelt.
Vel mødt
Bestyrelsen.

                                                                                                                                                

Julefrokost 2015.

P.b.v. Eddy Tersløse
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(COPA Sydøstjylland fortsætter næste side)

GIVER BEDRE LØSNINGER

Kontakt os 
for rådgivning 

og STOMOCUR-
prøver

Roland Healthcare ApS • Hvidehusvej 34 • 3450 Allerød • Tlf: 48 14 20 80 • info@roland1.dk • www.rolandhealthcare.dk

Soft CONVEX-system:
COLO, ILEO & URO

STOMOCUR – et bredt sortiment
„også til dig med individuelle behov“

Siden sidst 

44 medlemmer var til  
generalforsamling og julefrokost  
Lørdag den 21.11.2015 holdt vi vores generalforsamling  og 
julefrokost i Café FIC i Fredericia. Der var 44 medlemmer der 
deltog, tak for det. Dagens dagsorden var:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Kassereren fremlagde lokalforeningens reviderede 
  regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlagde aktivitetsplan for 2016.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg. På valg var:
 Formand Hanne Westergaard
 Kasserer  Gunnar Munch Jørgensen
 Suppleant Lone Nørtoft Ravn
 Revisor Preben Meyer Petersen
 Revisorsuppleant Børge Fanth.
7. Eventuelt.

Preben, vores revisor, blev foreslået som dirigent. Han mod-
tog valget og konstaterede at alle formaliteter i forhold til 
vedtægterne var overholdt og dirigerede slagets gang i forhold 
til dagsordenen.
    Hanne fremlagde beretningen som blev godkendt.
    Gunnar fremlagde det reviderede regnskab for 2015. Det 
blev godkendt. Vi har et meget fint resultat, så der blev spurgt 
om, hvad vi gør for at nedbringe det. Vi vil blandt andet bruge 
nogle penge på, at gøre egenbetalingen til udflugter og aktivi-

teter mindre. Vi har i tankerne, at arrangere en tur til Bakken/
Korsbæk i 2017, sådan en tur koster nok lidt mere end vores 
sædvanlige udflugter. Vi vil selvfølgelig også gerne have 
flere deltagere til vores arrangementer.

Vores aktiviteter i 2016:
Lørdag den 12. marts 2016 er der en mad og stomidag. Der 
kan kun deltage 16 medlemmer på et hold, fordi vi selv skal 
lave mad. Hvis efterspørgslen er stor, kan der muligvis ar-
rangeres et hold senere.
    Fredag den 8. april 2016 er der et besøg i Kræftens Be-
kæmpelses nye hus i Vejle 
    Søndag den 26. juni 2016 er der sommerudflugt til en 
Bisonfarm på Fyn, og efterfølgende bytur i Bogense.
    Lørdag den 19. november 2016 er der generalforsamling 
og julefrokost i Bygningen i Vejle.
Alle arrangementer kommer der mere om i bladet.

Der var ingen indkomne forslag. Der var dog et spørgsmål 
om hvorfor formand og kasserer er på valg samme år, det er 
måske lidt uheldigt, hvis de f.eks. stopper samtidig.
    På valg var Hanne, Gunnar, Lone, Preben og Børge. De 
modtog alle genvalg og blev valgt.
    Under eventuelt opfordrede Hanne  alle til at meddele 
kontoret telefonnummer og mailadresse, hvis de ikke al-
lerede havde gjort det, så vi altid har en korrekt opdateret 
medlemsliste.

COPA Sydøstjylland
Lokalformand: Hanne Westergaard, Emil Møllers Gade 24 A, 2.th.,   8700 Horsens

Tlf.: 7564 1086  E-mail:  h.westergaard@stofanet.dk

Åben rådgivning på Regionshospitalet Horsens, Horsens Sygehus
Mød en COPA-rådgiver

Åben rådgivning på Horsens Sygehus den 2. torsdag i  måneden fra kl.15.00 til kl.17.00. Vi findes i dagligstuen på P4.

mailto:info@roland1.dk
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Det gælder om at blive set
I november fik vi en henvendelse fra Svaneapoteket i 
Horsens om vi ville komme derned en dag og fortælle om 
stomi.
    Den 4. december havde vi to rådgivere på opgaven. Det 
var en god dag, der var mange kunder på apoteket, og de 
to rådgivere fik snakket med en del, så det er også en måde 
at komme ud med budskabet på.
    Apoteket var tilfredse med vores indsats og har spurgt om 
vi vil komme igen til foråret, hvilket vi har sagt ja til.

Ny leverandøraftale
Hen over sommer og efterår har Odder, Horsens og Heden-
sted kommuner, sammen med plejepersonale og underteg-
nede fra COPA, arbejdet på at få en ny leverandøraftale i 
stand.
    Der er blevet gennemgået, hvad der bruges, skal der til-
føjes noget eller er der noget som ikke længere er relevant. 
Alt er blevet endevendt og resultatet blev at fra  01.02. 2016 
er der indgået aftale med fa. Kirstine Hardam når det gælder 
levering af stomiartikler. til de 3 kommuner.
    Hvis du er tilfreds med den leverandør du har behøver 
du ikke at skifte, da der er frit leverandørvalg. Du vil inden 
aftalen træder i kraft komme et brev fra kommunen.

I skrivende stund har vi netop haft vores generalforsamling 
og julefrokost. Tak til alle der mødte op. Vi havde en rigtig 

god dag i hinandens selskab.
    Når I får dette blad er både jul og nytår overstået, så vi 
fra bestyrelsen håber I har haft en glædelig og hyggelig jul 
og ønsker jer alle et rigtig godt nytår. Håber vi ses til vore 
arrangementer.

P. b.v. Hanne Westergaard

COPA Gl. Viborg amt
Lokalformand:  

Knud Fauerby, Hagenstrupparken 34, 
8860 Ulstrup

Tlf.: 5046 8434

Kommende arrangement 

Kost og stomi 12. marts
Vi inviterer til et madlavningskursus den 12. marts kl.10.30.
    Når man er blevet opereret kan det være en jungle at finde 
ud af, hvad man må spise. Det vil vi nu hjælpe med. Vi har, 
sammen med en økonoma lavet et kursus om kost og stomi. 
De der melder sig vil komme til at lave maden og selv spise 
den bagefter. Samtidig vil der være lidt teori om ernæring . 
Det bliver en spændende og informationsrig dag.
    Der er plads til 16 deltagere så, her gælder først til mølle 
princippet.
    Det foregår i:  Karens Køkken
  Prangervej 27
  7000 Fredericia
Tilmelding senest den 10. marts til Hanne Westergaard  
tlf. 7564 1086 eller på mail h.westergaard@stofanet.dk

P.b.v. Hanne Westergaard

COPA Sydøstjylland fortsat:

Hanne kunne oplyse om, at Horsens, Odder og  
Hedensted pr. 01.02.16 har indgået indkøbsaftale af  
stomihjælpemidler med  Kirstine Hardam. I henhold til 
socialloven §112 har vi dog mulighed for selv at vælge 
leverandør.
    Der var stor ros fra deltagerne til stomisygeplejerske  
Kirsten Bach i Horsens, hun er gået på pension. Kirsten  
er med i lokalforeningen, men kunne desværre ikke  
deltage. De nye sygeplejersker der har overtaget  
hendes job, var der også tilfredshed med.
    Der er lavet en fin ny hjemmeside i COPA.
    Der er lavet et billede i forbindelse med Stomidagen den  
19. september2015.  Det bliver lavet som en plakat på et 
tidspunkt, som kan købes.
    Efter generalforsamlingen kom Flemming fra Firmaet 
Braun og fortalte om deres produkter,  især irrigationsmaski-
nen var interessant for nogle.
    Vi sluttede dagen af med en lækker julefrokost. Der var 
travlhed på stedet, så der gik lidt tid inden snapsen blev ser-
veret til sildemaden. Under frokosten underholdt to musikere 
med dejlige sange og flot guitarspil. Det var et godt og nyt 
indslag. Alt i alt en hyggelig dag.
    I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.

P.b.v. Grethe Petersen

Aktivitetskalender 
for Lokalforeningen Sydøstjylland 2016

12. marts  Kursus i kost og stomi, Fredericia
  8. april  Besøg hos Kræftens Bekæmpelse, centeret i Vejle
26. juni   Sommerudflugt, bisonsafari på Fyn
19. november  Generalforsamling i Vejle

Sæt kryds ved datoerne. 
Vi håber at se rigtig mange til vore arrangementer.

COPA Sydvestjylland
Lokalformand: 
Anette Larsen, 

Bryndumvej 200, Bryndum, 
6715 Esbjerg N

Tlf.: 2785 5978 (bedst hverdage efter kl. 14.00).  
E-mail: s.a@bbsyd.dk

Yderligere kontaktperson: 
Børge Kjærgaard. Tlf:. 2068 9200. 

Kommende arrangementer COPA Sydvestjylland: 
Kontakt venligst lokalformanden.

Kommende arrangementer COPA Gl. Viborg amt: 
Kontakt venligst lokalformanden.

mailto:h.westergaard@stofanet.dk
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COPA Midt/Vestjylland
Lokalformand: 

Lars Elvig,  
Banegårdspladsen 4A 4. dør 1, 7400  Herning

Tlf.: 2052 1771   E-mail: elvig@privat.dk

P.b.v. 
Ulla Andersen

Kommende arrangement 

Temamøde 29. marts kl. 19.00
Sted:   Kræftens Bekæmpelses lokaler i Herning,  
 Nørregaards Alle 10, Herning.
'Et liv med Stomi' ved Louise Refshauge, Fjelstervang.
ConvaTec vil komme og vise produkter.
Landsformand Henning Granslev vil være til stede.
Tilmelding senest den 21-03-2016 til Gunnar Andersen 
tlf. 9742 7376, mobil  2052 2743 eller mail gua@youmail.dk

Kommende arrangement 

Generalforsamling 8. marts kl. 18.00
Generalforsamling den 08.03.2016 kl. 18.00 hos  
Kirstine Hardam, Måbjerg Skolevej 46-48,  Holstebro.
    Aftenen starter med indlæg af stomisygeplejeske Iben Frel-
lesvig og Uffe Hardam  om nye produkter. 
    Vi skal også se COPA filmen.
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand: Lars Elvig modtager genvalg.
6. Valg til bestyrelsen.
      På valg er: Henrik Aagaard
7. Valg af suppleanter. 
 På valg er Ulla Andersen og Kristian Kjeldgaard
8. Valg af revisor. På valg er: Elin Bødker.
9.   Valg af revisorsuppleant. På valg er: Helle Aagaard.
10.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er Kirstine Hardam vært ved lidt 
mad, øl og vand. Tilmelding til dette senest den 26-02-2016 
til Gunnar Andersen: gua@youmail.dk  tlf. 9742 7376 eller 
mobil 2052 2743. Men man kan naturligvis deltage i selve 
generalforsamlingen uden tilmelding.

Støttebandager og medicinsk beklædning til 
stomi/brok, udviklet og produceret efter 
specialmål – for ultimativ komfort! 

   Perfekt pasform
   Ingen generende sømme

   Større frihed 
   Optimal tryghed 
   Blødt og åndbart materiale
   Effektiv støtte
   Produceret efter dine specialmål 
   Hurtig levering
   Produceret i Danmark 

Der findes mange 
modeller og valg-

muligheder. 

Ring og hør 
nærmere!

Eto Garments ApS  .  Bredgade 16  .  5592 Ejby  .  +45 64 46 13 30
sales@eto-garments.com  .  eto-garments.com

stomibandager.dk

Care
the right way

for a better day

Mindeord Mogens Daugaard Christensen
COPA Midt/Vestjylland's tidligere formand er død.
Mogens var en meget aktiv mand i sin tid som formand. 

Æret være hans minde.

Siden sidst 

Hyggelig julefrokost i Herning 
Julefrokosten i Herning Fremads`lokaler den 21/11 var en 
rigtig hyggelig aften med pakkespil, god mad og snakken 
gik livligt. 

mailto:sales@eto-garments.com
http://eto-garments.com
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Åben rådgivning Sygehus Sønderjylland, 
Aabenraa 

Mød en COPA-rådgiver
Der vil være en rådgiver til stede 
Mandag  d. 01. februar   kl. 10.00  til 13.00
Mandag  d. 04.  april         kl. 10.00  til 13.00
Mandag  d. 13.  juni          kl. 10.00  til 13.00
Mandag  d. 01.  august     kl. 10.00  til 13.00
Mandag  d. 03.  oktober    kl. 10.00  til 13.00
Mandag  d. 05.  december   kl. 10.00  til 13.00
Uden for denne tid vil der altid være mulighed for at ringe til: 

Lokalformand Christa Jensen tlf. 7447 3370  
COPAs sekretariat  tlf. 5767 3525.  

Anne Lise Hansen
tlf. 7452 0091 / 2961 2776  • achansen@webspeed.dk

COPA Sønderjylland
Lokalformand: Christa Jensen, Korshøj 5, Asserballe, 6440 Augustenborg

Tlf.: 7447 3370 E-mail:  kajchrista@hotmail.com

P.b.v. Christa Jensen

Kommende arrangement 

Generalforsamling
2016 har vi nu taget hul på med indkaldelse til generalfor-
samling onsdag d. 2. marts kl. 18:00 på Røde-Kro. 
    Alle medlemmer/støttemedlemmer er velkomne til spis-
ning kl. 18.00 samt kaffe med tilbehør. 
    Efter middagen afholder vi generalforsamling kl. 19.00. 
    Alle COPA's Sønderjyllands medlemmer kan naturligvis 
deltage i selve generalforsamlingen uden tilmelding. 
    På besøg kommer Marianne Gottenborg, som viser det 
nye fra Coloplast. 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 
3.  Kassereren fremlægger regnskab 
4.  Aktiviteter 2016 
5.  Indkomne forslag 
6.  Valg til bestyrelsen 

a. Formand - Christa Jensen 
b. Kasserer - Günther Hansen 
c. Valg af suppleant - Bjørg Klausen 
d. Valg af revisor - Hans Phillipsen 
e. Valg af revisorsuppleant - Lorenz Lorenzen. 

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen, dvs. senest 
d. 24. februar 2016. 
    Kom og vær med, så man kan få indflydelse i foreningen 
samt kom med forslag til ture i foreningen.  
    Tilmelding til spisning senest d. 26. februar til 
Carl Christian – tlf. 7472 3981 
Christa – tlf. 7447 3370 / 4157 3370. 

Siden sidst 

En vellykket eftermiddag
Så har vi sluttet året 2015 med julefrokosten på 
Røde-Kro. En dejlig eftermiddag sammen med 
medlemmerne og et veldækket julebord, hvor 
alle kunne blive mætte. Kaffen blev serveret 
med sødt til og pladerne blev hentet til banko-
spillet og helst med de rigtige tal. Pakker var 
der mange af, som var medbragt af medlem-
merne – tusinde tak. Et vellykket arrangement 
havde bestyrelsen igen fået lavet.  
    Tak for en dejlig dag. 

Kommende arrangement 

Temaaften 6. april - underholdning og nye produkter
Så tager vi til Tønder på Seniorcentret, Ribe Landevej 39, hvor vi holder temaaften onsdag d. 6. april kl. 19:00. Her har vi 
besøg af Kabaretgruppen som underholder. Kom og nyd denne aften. 
    På besøg kommer Anne Hauge Rasmussen fra Dansac. Her vises de nye produkter. Der serveres kaffe/te med hjemmebag. 
    Tilmelding senest d. 31. marts til:  Carl Christian – tlf. 7472 3981. 

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen
er et selskab for sygeplejersker, der arbejder med pleje af stomiopererede.
Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen
afholder kurser og mødeaktiviteter på landsplan for sygepeljersker og  
interesseorganisationer.
Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen
udgiver det elektroniske tidsskrift StomiNyt og medvirker til opretholdelsen  
af stomiklinikker i Danmark. På det faglige selskabs hjemmeside 
www.dsr.dk/fs22 kan du blandt andet finde en opdateret oversigt over  
stomiklinikkerne, information om kongresser m.m.

Fa
gl
ig
t S

el
sk

ab

Ønsker du mere information så kig ind på: www.dsr.dk/fs22
Formand:  Birgittte Dissing Andersen  bidian01@heh.regionh.dk - også kontaktperson COPA

mailto:bidian01@heh.regionh.dk
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Stomiposer til Ukraine 
OBS: Ved alle arrangementer i Aarhus lokalforening er der 

mulighed for at medbringe ”overskudsposer” og  
aflevere dem til bestyrelsen.  

Vi vil samle dem sammen og sørge for, at de kommer til 
Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Rådgivning på Aarhus 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.  
Torsdag  14. januar 16 - 17.30
Torsdag  28. januar 16 - 17.30
Torsdag  11. februar 16 - 17.30
Torsdag  25. februar 16 - 17.30
Torsdag  10. marts 16 - 17.30

             

COPA Aarhus 
Lokalformand: Morten Spaabæk Dippel, Skærskovtoften 4, Funder Kirkeby,  8600 Silkeborg

Mobiltlf.: 2487 4867   aarhus@copa.dk   E-mail:  dippel@privat.dk   

Der gøres opmærksom på, at alle der ønsker en  
samtale med en af COPAs rådgivere er velkomne.  

Det er ikke kun for patienter, der er indlagt.

Aarhusklubben
Godt Nytår til jer alle sammen!
Her i denne mørke tid vil jeg bede jer tænke frem til en 
dejlig august aften. Vores formand Morten har omtalt - 
DHL stafetten.
    Stafetten er løb,men der findes også en 5 km hyggelig 
gangrute, som vi kan deltage i.

Vi mødes på Folkestedet den anden onsdag i måneden. 
Første gang er onsdag den 10. februar kl.14-16  
i lokale O.6. Vi vil denne eftermiddag spille omvendt 
banko,hygge os med Rigmors hjemmebagte boller og plan-
lægge forårets møder.

Marts mødet den 9. marts er jo tæt ved påske,så der kaster 
vi os nok over en påske-/forårsdekoration.

Til møderne i april og maj vil jeg foreslå, at vi kommer 
ud af huset.Vi havde jo fire gode oplevelser sidste år.Tænk 
over det og kom med ideerne den 10. februar.
    Vi kan sagtens klemme et par stykker mere ind i vores 
rare, lille lokale.Det er helt uforpligtende at kigge ind til en 
snak og en kop kaffe.

Venlig hilsen 
Merethe Jastram Knudsen   tlf. 8614 2735

P.b.v. Christa Jensen

Bestyrelsesarbejde i COPA Aarhus 
- er det noget for dig?
Der sker meget i COPA Aarhus, og vi skal sikre os, at vi i 
 bestyrelsen er med til at udvikle lokalforeningens arbejde.
Ligger der en ildsjæl gemt i dig, og vil du være med til at forme retningen for COPA Aarhus lokalforening i bestyrelsesarbejde, 
så kom og vær med. Som bestyrelsesmedlem vil du opleve, at vi har et super godt samarbejde. Vi mødes 4 x årligt og drøfter 
foreningens arbejde og lægger planer for fremtiden.
    Du behøver ikke selv være stomiopereret, men dog pårørende, for at du kan komme med.
    Hvis du gerne vil med i bestyrelsen og lave frivilligt arbejde, til glæde og gavn for mange, så ring til mig og lad os få en snak 
om det. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

 Med venlig hilsen
 Morten Spaabæk Dippel, lokalformand COPA, Aarhus 

Skærskovtoften 4, Funder Kirkeby, 8600 Silkeborg.  Mobil – 2487 4867
 
Kommende arrangement 

Generalforsamling 16. marts kl. 18.00 
Der afholdes generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 18.00 
på  Folkestedet, Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C
 med følgende program:
Dagsorden:

•  Valg af dirigent
•  Bestyrelsens beretning
•  Kassereren aflægger regnskab
•  Aktivitetsplan
•  Behandling af indkomne forslag
•  Valg af formand (der skal vælges ny formand)
•  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
•  Valg af suppleanter
•  Valg af revisor og revisorsuppleant
•  Eventuelt.

Du har som medlem ret til at møde op på generalforsamlin-
gen og gøre din indflydelse gældende – vi glæder os rigtigt 
meget til at se dig, ud over generalforsamlingen, som i øvrigt 

afholdes efter vedtægterne, [se dagsorden ovenfor) har vi 
denne aften lavet et alsidigt program, som vi glæder os til at 
præsentere for dig.

• 18.00  Generalforsamling.
• 18.30  Foreningen er vært ved et let traktement.
• 19.30  Indlæg af overlæge Christian Lodberg Hvas om 
 tyndtarmsstomi/ pouch. 
Ved tyndtarmsstomi eller pouch er afføringen ofte tynd. Dette 
kan give store tab af væske og salte. Underskud af salt og 
væske giver tørstfølelse, og den normale reaktion herpå er at 
øge sit indtag af væske. Men hvis man drikker rent vand, vil 
tabet af væske og salt ofte forstærkes og skabe en ond spiral, 
der kan ende med indlæggelse til intravenøs væske-salt-
behandling. Vi er i bestyrelsen glade for at overlæge Christian 
Lodberg Hvas fra Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk 
afdeling V på Aarhus Universitetshospital vil møde op til 
vores arrangement og fortælle om den viden, man i dag har 

(COPA Aarhus fortsætter næste side)
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Yderligere kontaktperson: Kim Sass Lund, Foldageren 5, 9400 Nørresundby Tlf.: 2211 3331

Gruppens repræsentant 
og kontaktperson Vestdanmark: 

Susanne Jakobsen, 
Elsdyrvej 15, Strandhuse 6000 Kolding  

Tlf.: 2165 9460 E-mail:  susanne.elsdyrvej@gmail.com
Kontaktperson Østdanmark: Vakant 

Kommende arrangementer COPA-FAP  Kontakt venligst gruppens repræsentant.

COPA Familiær Adenomatøs Polypose

COPA Ungdom
Gruppens repræsentant og gruppens kontaktperson: 
Ida Engblom, Stærevej 16, 1.tv., 2400 København NV          

Tlf.: 5136 3063  E-mail:  ida.j.engblom@gmail.com

Kommende arrangement 

Ungdomsgruppens vintertur 2016
Et nyt år er nu startet og det betyder at det igen er tid til  
Ungdomsgruppens vintertur!
    Denne gang mødes vi i et af feriecentret Søhøjlandets  
huse, hvor vi har lejet et hus til otte personer. 
    Der vil som altid være en egenbetaling på 500 kr. (for medlemmer)  
som inkluderer ophold, forplejning, aktiviteter og denne gang vil der  
også være et tilskud til transporten. Hvis du kunne tænke  
dig at deltage, så skriv en mail til sekretariatet@copa.dk  
og oplys dit fulde navn og at du ønsker at deltage til dette  
arrangement. 
    Hvis der er stemning for det, tager vi en tur til  
Aarhus Racehall og kører lidt om kap. Måske er der en gave til vinderen.

Håber I er kommet godt ind i det nye år!
Tilmeldingsfrist: 20. januar 2016.

om, hvordan man i et liv med tyndtarmsstomi kan forebygge 
og afhjælpe store og ubehagelige stomioutput.
• 20.00  Spørgsmål til afholdte indlæg fra  
 overlæge Christian Lodberg Hvas.
• 20.30  Indlæg ved en af vore samarbejdspartnere, der er  
 leverandør. Hvem der bliver er ikke afklaret endnu.
• 21.00 Tak for i aften.
Du kan som medlem deltage i generalforsamlingen uden 
tilmelding. Ønsker du at deltage i traktementet, beder vi om 
din tilmelding til dette senest den 9.3.2015 på mail til 
dippel@privat.dk eller telefon 2487 4867 efter kl 17.

 
Siden sidst 

Svømmeaften i "Spanien"
28. oktober var vi 10 deltagere, og denne gang havde vi des-
værre ingen en nyopererede med.
    Vi deltog, som med rådgivere, klar til hjælp og støtte efter 
behov. Det er dejligt og positivt når man på tværs af lokalfor-
eningerne, som stomibruger kan benytte sig af lige præcis de 
arrangementer man har lyst til og behov for. Alle nød vandet 
plus boblebad og sauna. Nogle svømmede ivrigt, andre slap-
pede mere af.

Herefter gik vi glade og meget nyvaskede i samlet trop til 
et spisested, hvor COPA var vært med lidt god mad til de 
slunkne maver (nu havde vi jo rigtig fået god appetit).
    Der har i tidens løb har deltaget mange - nyoperede – 
nervøse – usikre - stomister ved vores svømmeaftener, som 
i dag går i omklædningsrum, i svømmehal og til stranden 
uden at blinke og med stor fryd. Så hvis du går og ”ved ikke 
rigtig”, - grib chancen og ta’ imod vores tilbud.
    Vi kan varmt anbefale at du melder dig til svømning 
næste gang, vi lover der altid er rådgivere med til hjælp og 
moralsk støtte. Det er også rart for os rådgivere i lokalfor-
eningerne at vide, at vores arrangementer og tilbud nytter 
noget, så kom endelig.
    Her I COPA Aarhus regions lokalforening, har vi årligt  
2 svømmeaftener - én i foråret og én i efteråret -, som selv-
følgelig altid bliver annonceret i medlemsbladet her……så 
hold godt øje, (men husk da der er begrænset deltagerantal 
så gælder ”først til mølle” princippet, dog har nye stomister 
1. prioritet).
    Vi kan gøre hele aftenen for en lille egenbetaling på kun 
50,- kr. Eneste krav er medlemskab af COPA.

P.b.v.
Niels Brund 

COPA Aarhus fortsat:

Søhøjlandet er et moderne feriecenter med bl.a. badeland og minigolf. Man kan 
gå på opdagelse i den frodige natur omkring Søhøjlandet - det smukke kuperede 

skovområde i Gjern Bakker - oprindeligt skabt af istiden og beboet af mennesker 
lige fra jernalderen. Her er masser af sagn og historien om de danske konger, 

der ofte kom forbi Gjern Bakker på deres vej til Landstinget i Viborg.  

På vegne af Ungdomsgruppen, Ida Engblom
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COPA Nordjylland

Yderligere kontaktperson: Kim Sass Lund, Foldageren 5, 9400 Nørresundby Tlf.: 2211 3331

Lokalformand:  
Jørgen Dresfeldt, Søndre Kongevej 56, 9400 Nørresundby

Tlf.: 4050 0990   www.nordjylland.copa.dk     E.mail: nordjylland@copa.dk

Mød en COPA-rådgiver
Rådgivning på Aalborg Universitetshospital Syd
Vi træffes i Patient til Patient rådgivningen på Aalborg Universitetshospital Syd (forhallen til venstre for elevato-
rerne). Mandag i lige uger kl. 10.00 til 12.00 (dog ikke i juli og kun første lige uge i december).

Hjemmesiden   Se billeder fra vores arrangementer på vores hjemmeside www.nordjylland.copa.dk

Vestdanmark: 
Anne Lise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv., 6100 Haderslev   

Tlf.: 7452 0091 / 2961 2776   E-mail:  achansen@webspeed.dk
Østdanmark:  

Kirsten Cederlund, Bymarken 4 D, st.tv., 4000 Roskilde  Tlf.: 2093 2159

Siden sidst 

Julefrokost
Søndag den 6. december 2015 kl. 12.00 mødtes medlemmer af 
COPA Nordjylland til en dejlig julefrokost på Skalborg Kro. 
Ud over det traditionelle bankospil, sang vi nogle julesange 
og julesalmer ind imellem de forskellige retter i buffeten. Og 
der blev rigtig spillet. En gang imellem blev der råbt banko 2 
gange ad gangen, da vi har 2 ens spil med 24 plader i hver. Så 
går det lidt hurtigere.
    Efter at have ønsket hinanden en glædelig jul, drog vi hver til sit.

Kommende arrangement 

Bowlingaften 4. marts kl. 17.00
I år bliver vores bowlingaften afholdt fredag den 4. marts 
2016 kl. 17.00. Vi spiller som sædvanlig i Løvvang Bowling 
Center, Løvbakken 8, 9400 Nørresundby kl. 17.30 - 18.30. 
   Denne gang er det anderledes og derfor starter vi en halv 
time tidligere end hidtil, denne gang er der:

• Velkomstdrink
• Lækker buffet
• 1 times bowling
• Skoleje
• Chipskurve under bowlingen
• Scoreudskrift fra alle baner
• Guldkegle til vinderen

Pris for medlemmer/støttemedlemmer 150 kr. og for  
ikke-medlemmer 200 kr..
Drikkevarer er for egen regning, dog ikke velkomstdrinken.
    Tilmelding senest søndag den 28. februar til:
Jørgen Dresfeldt på tlf. 4050 0990 eller på  
nordjylland@copa.dk 

 

                                                 
Kommende arrangement 

Møde planlægges
Vi er ved at planlægge arrangement i Urostomigruppen. Det bliver lørdag d. 24. september 2016 fra kl. 10 -16  på Restau-
rant Håndværkeren , Hersegade 9, 4000 Roskilde. Så sæt kryds i kalenderen, hvis du har eller muligvis skal have anlagt en 
urostomi. Nærmere program kommer i et af de næste numre af Copa-bladet.              

På Urostomigruppens vegne Kirsten Cederlund

COPA Urostomigruppen 

Kommende arrangement 

Generalforsamling 
Generalforsamling den 3. april 2016.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i lokalforeningen 
COPA Nordjylland søndag den 3. april kl. 10.30 på Skalborg 
Kro, Hobrovej 515-517, 9200 Aalborg SV. Der går bus lige til 
døren (Metrobus linie 1), og der er parkering i gården.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede  
 regnskab fra sidste kalenderår til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (pt. Jørgen  
 Dresfeldt, Lasse Bønnerup og Lise-Linda Nielsen). 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Pt. Ronald Hyllested  
 og Niels Larsen).
8. Eventuelt.

Kl. 10.00-10.30 før generalforsamlingen er der en kop kaffe 
og et rundstykke. Efter generalforsamlingen hygger vi os med 
lidt mad fra kroens buffet.
    Du behøver ikke tilmelde dig selve generalforsamlingen. 
Men ønsker du at deltage i formiddagskaffen forinden eller 
spisningen efterfølgende bedes du tilmelde dig  
senest søndag den 27. marts til:
Jørgen Dresfeldt på tlf. 4050 0990 eller på  
nordjylland@copa.dk 

COPA Nordjylland ønsker alle medlemmer og samarbejds-
partnere et rigtigt godt nytår.                                                               

P.b.v. Jørgen Dresfeldt
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COPA Forældregruppen 
Gruppens repræsentant og gruppens kontaktperson: 

Morten Holmgaard, Amaliehaven 20, 7080 Børkop          
Tlf.: 5047 5007 / 4021 1966 E-mail:  holmgaard@hotmail.com

Kommende arrangement 

Forårstur 4. til 6. marts 2016
Forårsturen er kommet for at blive. Der er god opbakningen – og vi hører fra medlemmerne, at det giver børn, juniorer og 
unge rigtig gode muligheder for at pleje relationer hinanden imellem – og, men ikke mindst, at der er god tid til at få snakket, 
lettet hjertet og dele viden, tanker og erfaringer.  At det så også er hyggeligt og giver gode og nærværende voksenrelationer, 
gør bestemt ikke noget.
    Turen 2016 er fredag d. 4 til søndag 6. marts. Vi vil i øvrigt forsøge at lægge turen i den weekend fremover.  
    Vi skal i år til NH Hotel og konferencecenter som ligger i Rødekro. Der vil være ankomst fra kl. 15.30. NH Hotel og  
konferencecenter ligger tæt ved motorvejen, så det er nemt at komme til og fra. http://www.nhhk.dk/#!contact_us/c3fg

Vi har hele weekenden adgang til ”jump a lot” legeland, som ligger lige ved siden af til hotellet.  http://www.jumpalot.dk/
Der er ikke noget program for weekenden som sådan – udover afslapning, samvær og fællesskab, masser af hygge, leg og ? og ?... 
    Der er også kun omkring 30 km til grænsen, så måske der er nogen som gerne vil en tur ned og handle….. 
    Vi sørger for at købe forplejning og drikkevarer. Skulle I have særligt behov til diæt eller kost, er vi nødt til at bede om I 
selv medbringer. 

Praktiske bemærkninger:
Vi skal bo på familieværelser med opredning,  Medbring derfor gerne weekend seng til jeres evt. mindre barn.
Med prisen er al forplejning og drikke vare mens vi er på NH.  Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2016.
    Alle bedes medbringe: Sengelinned til alle personer  samt 1 viskestykke og 1 klud.
Pris for hele weekenden (incl. entre til Jut a lot):
0 – 4 år 11 mdr.:               0 kr
5 år – 9 år 11 mdr.:         75 kr
10 år – 14 år 11 mdr.:    100 kr
15 år >                           125 kr.

Tilmelding og betaling gøres ved at sende mail til COPA med flg. informationer:
Copa-medlem
Navn: ..........................................................................................................................Fødselsår:.......... Medlems nr.:.....................
Søskende
Navn: ......................................................................................................................... Fødselsår:..........
Voksne
Navn(e):............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
           
Vi forventer at ankomme: fredag / kl.:.......... lørdag / kl.:.........      Vi medbringer weekendseng: .................................................

Lav bankoverførsel på jeres egenbetaling til COPA: Reg.nr : 4955 / konto nr: 0007090331.
Husk at skrive medlems nr. og til hvilket arrangement pengene er til.
 S.U.: Senest 1/2-2016 til: sekretariatet@copa.dk

Tilmeldingen er ikke gældende førend COPA har modtaget både tilmelding og betaling – og I har modtaget bekræftelse herpå.
    Efter SU vil vi sende jer deltagerliste og andre informationer.
    Har I spørgsmål eller andet, er I meget velkommen til at kontakte Ditte fra styregruppen  på 2992 8813.

På styregruppens vegne og vel mødt til en fed weekend. Vi glæder os. Ditte 

PS: 
Spred gerne rygte om turen alle de steder I kommer, og måske møder familier som ikke har været med før. 
Vi ved jo alle, at det at mødes med andre i ”samme båd,” er noget at det mest givende som forælder til et barn med et skjult og  
tabubelagt handikap…  og, at det er den første gang der kan være den sværeste.
Så ”hank” gerne op i dem alle, så vi kan blive flere.
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Alkoholfri pasta som 
beskytter huden, 

udfylder små folder, ar 
omkring stomien og 

tætner mellem hud og 
posens klæber.

Cohesive SLIMS
 forebygger lækage og 
øm, rød hud. Passer til 

alle stomier uanset form. 
Kan modelleres.

Den nye Stomawrap 
forebygger lækage, og 

hudproblemer. Velegnet til 
store/ovale stomier. Ideel for 

folk med nedsatte 
fi ngerfærdigheder.

Store Cohesive ringe 
dækker større område 

omkring stomien, 
beskytter huden mod 

lækage og irritation under 
hele klæberen. Også ideel 

til urostomi.

Large Cohesive Seals®

Cohesive ringen er 
identisk med Cohesive 

SLIMS ,men tykkere. 
Perfekt for skadet hud og 

massive 
lækageproblemer.

Small Cohesive Seals®

®

® ®

For mere information og gratis 
prøver, kontakt venligst :

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

™ ™

- den bedst mulige løsning

Alle Cohesive 
produkterne er 

alkoholfri og 
meget 

hudvenlige.

advert cohesive (DK).indd   1 16/09/2015   08:47:02

Bliv 
støttemedlem 
eller almindeligt 
medlem af COPA

NYT MEDLEM
n  Ja tak - jeg vil gerne 

være medlem af COPA .

NAVN....................................

..............................................

ADRESSE.............................

.............................................

POSTNR..............................

BY.........................................

MAIL....................................

............................................

TLF......................................

Fødselsår..............................

Stomitype.............................
Uden ekstraudgift vil jeg  
gerne være medlem af  
(sæt kryds):
n  Ungdomsgruppen  
 n Colitis/Crohn-gruppen  
n Urostomigruppen  
n Forældregruppen  
 n Familiær Polypose-gruppen
n Almindeligt medlem  
(kr. 250,00 pr. år)   
n Pensionistmedlem  
(kr. 150,00 pr. år)   
n Støttemedlem  
(kr. 150,00 pr. år)

Ønsker medlemsblad tilsendt: 

Ja: n    Nej: n 
(medlemsbladet sendes gratis) 
  Sendes

 (gerne i kopi) til:
COPA 

Jyllandsgade 41  
4100 Ringsted  

 

4

Er du blevet pensionist?
Af hensyn til dit COPA-kontingent:  
Husk at meddele COPA's sekretariat hvis du er blevet pensionist. 

Med venlig hilsen
Jørgen Jensen

mailto:info@focuscare.dk


København / Frederiksberg
Svend Larsen *) 
Brandstrupvej 99 
2610 Rødovre
Tlf.: 2057 6809

Storkøbenhavn
Gethe Jacobsen 
Topasvej 35
2730 Herlev
Tlf.: 4095 0953 

Frederiksborg 
Gisela Schjøtt **)
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Tlf.: 4733 4434  

Bornholm
Inge Skovgaard Petersen
Smedegade 20
3700 Rønne
Tlf.: 5695 6530 / 3028 6530

Roskilde/Køge
Jette Frederiksen *)
Kirkegårdsvej 7  
Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf.: 4673 0587

Vestsjælland
Eddy Tersløse 
Rolighedsvej 19
4571 Grevinge
Tlf.: 6063 0747

Storstrøm/Lolland Falster
Helle Westergaard 
Elmebakken 6 
4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 8243 / 4042 3044

LOKALFORENINGER  / GRUPPER      (Landsforeningen: tlf. 5767 3525)

*) Medlem af COPAs forretningsudvalg.      **) Suppleant COPAs forretningsudvalg.         

Fyn
Poul Erik Andersen 
Mullerupvænget 12
5230 Odense M
Tlf.: 6615 8512

Sydøstjylland 
Hanne Westergaard *)  
Emil Møllers Gade 24 A 2.th.

8700 Horsens
Tlf.: 7564 1086

Sønderjylland
Christa Jensen *) 
Korshøj 5 
Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf.: 7447 3370

Sydvestjylland 
Anette Larsen  
Bryndumvej 200, Bryndum
6715 Esbjerg N
Tlf.: 2785 5978 (bedst efter 14)

Midt/Vestjylland 
Lars Elvig 
Banegårdspladsen 4A 4. dør 1

7400  Herning
Tlf.: 2052 1771

Gl. Viborg amt 
Knud Fauerby 
Hagenstrupparken 34
8860 Ulstrup
Tlf.: 5046 8434

Aarhus  
Morten Spaabæk Dippel
Skærskovtoften 4 
Funder Kirkeby
8600 Silkeborg
Tlf.: 2487 4867 

Nordjylland
Jørgen Dresfeldt   
Søndre Kongevej 56
9400 Nørresundby
Tlf.: 4050 0990

Familiær Adenomatøs Polypose 
gruppen 
Susanne Jakobsen
Elsdyrvej 15, 6000 Kolding
Tlf.: 2165 9460

Forældregruppen
Morten Holmgaard
Amaliehaven 20, 7080 Børkop
Tlf.: 5047 5007

Ungdom
Ida Engblom 
Stærevej 16, 1. tv.
2400 København NV
Tlf.: 5136 3063

Colitis-/Crohngruppen
Østdanmark:   
Svend Larsen 
Brandstrupvej 99, 2610 Rødovre
Tlf.: 2057 6809
Vestdanmark: 
Kontakt COPAs sekretariat

Urostomigruppen
Vestdanmark: 
Anne Lise Hansen 
Gåskærgade 17 B, 1.tv. 
6100 Haderslev 
Tlf.: 7452 0091 / 2961 2776
Østdanmark:  
Kirsten Cederlund 
Bymarken 4 D, st.tv. 
4000 Roskilde 
Tlf.: 2093 2159
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Udgiver: COPA, Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted 

Kender du COPA?
skan QR-koden
og få meget mere
at vide
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