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9.-11. november 2007
CF-Familiekursus 2007
Hotel Faaborg Fjord

25. november – 31. december 2007
CF-Landsindsamling

30. nov.- 1.dec. 2007 
CF-Julemarked
Helligåndshuset på Strøget i
København
begge dage kl. 10-19

2.-9. februar 2008
CF-Skilejr 
i Alpe d'Huez, Frankrig for CF'ere,
som er født i årene 1990-1996, som
er uden kronisk infektion og uden
Burkholderia og Achromobacter
infektion

I kan kontakte mig telefonisk hver torsdag mellem kl. 16 og kl. 18,
hvor jeg giver telefonrådgivning på tlf. 63 81 68 17.

Skulle jeg en enkelt gang ikke have mulighed for at passe telefonen 
i dette tidsrum, vil I kunne høre en besked på telefonsvareren om, 

hvornår jeg kan træffes i stedet.

I har også mulighed for at sende mig en mail til gm@cff.dk

Venlig hilsen
Gitte Madsen, socialrådgiver

Socialrådgiver-assistance
til CF-medlemsfamilier

– bringes:
• CF-Foreningens årsberetning og regnskab for 2006
• Patientdata: CF-Centrenes Årsrapport 2005
• Danske videnskabelige præsentationer på CF-kongresser

3 Formandens hjørne.

4 Forretningsorden.

7 Helena svømmede fra ø til ø.

8 Fedttyper og fedtkvalitet.

11 Ny plakat om at tage stilling til organdonation.

12 Når lyset bryder frem.

14 Min tur til USA med Ønskefonden.

18 Cystisk Fibrose spinninghold i Silkeborg.

19 Ud i verden med CF.

20 CF-skolen i Århus har 10 års jubilæum.

24 Sundhedsministeren på visit.

26 Socialrådgiveren informerer.

27 Kort nyt.

28 Det sker.

30 For børn og teens.

HUSK at melde flytning til CF-Foreningen
– så undgår vi unødvendig porto ...

– klik ind på CF-hjemmesiden 
og hold øje med seneste nyheder.

UD AT REJSE?
Klik “Rejsetips” og se regler for rejseforsikring
m.m.

CFSHOP
CFF’s Internetbutik, hvor man bl.a. kan købe 
CF-merchandise og betale kontingent og bidrag
vha. Dankort.

INDHOLD

FLYTNING

www.cff.dk

Landsforeningen til Bekæmpelse af

KALENDER

I NÆSTE BLAD ...

Støt Cystisk Fibrose GRATIS og automatisk, når
du handler på internettet  

DOWNLOAD ’DET GODE PROGRAM’ fra linket på
vores hjemmeside.Når du efterfølgende handler fra din
PC støtter du automatisk Cystisk Fibrose med dona-
tioner fra de butikker, der er tilknyttet ENGODSAG.DK.

Læs mere på www.cff.dk

Sundhedsministeren 
på visit hos 

Team Cystisk Fibrose
se side 24

Fo
to

:B
irg

er
 V

og
el

iu
s 

Fr
ee

la
nc

e

2•2007
Forside: Jørgen Emil Hansen og 

sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen



3NR. 2 • 2007

AF BJARNE HANSEN

FORMANDENS
HJØRNE

Nyt i CFF:

Regional struktur i CFF
med forslag om styrket medlemsindflydelse
direkte i CFF's bestyrelse
Cystisk Fibrose Foreningens (CFF) vedtæg-
ter og struktur har været stort set uændret
siden foreningens blev stiftet i 1967, men
i de senere år har vilkårene og udfordrin-
gerne for foreningens arbejde været under
forandring på både det nationale og lokale
plan. 

I foråret 2007 blev CFF opmærksom på,
at Scleroseforeningen havde ændret struk-
tur for sin lokale repræsentation i Danmark.
Scleroseforeningen er nu repræsenteret via
LOKALAFDELINGER i landets 5 regioner, hvor
foreningen tidligere var repræsenteret via
Lokalforeninger og såkaldte Klubber. I den
anledning har Scleroseforeningen også ud-
arbejdet en 'Forretningsorden for Sclerose-
foreningens lokalafdelinger'.

Scleroseforeningen og CF-Foreningen er
begge medlem af DSI-De Samvirkende
Invalideorganisationer, (ændres til Danske
Handicaporganisationer fra 1/1-2008) og
har herigennem jævnlig foreningskontakt.
Begge foreninger er 'gamle i gårde' som
patientorganisationer og har stort set haft
samme strukturelle opbygning, om end
Scleroseforeningen er lidt ældre – og selv-
klart meget større end CF-Foreningen. 

Det var derfor naturligt at spørge Scle-
roseforeningen, om de ville dele erfaringer
ifm. strukturændringen med CFF. Sclerose-
foreningen var særdeles imødekommende
overfor dette, og foreningerne mødtes i
marts 2007. Mødet afdækkede, at de ople-
velser og udfordringer, som Sclerosefor-
eningen havde haft som baggrund for deres
strukturændring, var næsten identiske med
CFF's oplevelser gennem de senere år.

CFF nedsatte derfor på sit bestyrelses-
møde den 20. marts en arbejdsgruppe, der
fik til opgave at udarbejde en ny regional
struktur for CFF med udgangspunkt i Scle-
roseforeningens erfaringer og opbygning.
Dette blev også omtalt på CFF-General-
forsamlingen 2007. Udkastet til en ny
regionsstruktur blev vedtaget på Bestyrel-
sesmøde den 17. september 2007 i form
af en såkaldt 'Forretningsorden for Lokal-
afdelinger under Cystisk Fibrose Forenin-

gen', som derefter vil danne baggrund for
tilhørende ændringsforslag til foreningens
vedtægter, herunder om bestyrelsens sam-
mensætning.

Den nye struktur i korte træk:
1. Der vil fremover kun være én officiel for-

ening til støtte for 'bekæmpelsen af
cystisk fibrose', nemlig CYSTISK FIBROSE
FORENINGEN (CFF). Herved sikres, at
begrebet 'bekæmpelse af cystisk fibrose'
og Cystisk Fibrose Foreningen 'brandes'
med ensartet signal til omverdenen.

2. Alle, der ønsker at støtte 'bekæmpelsen
af cystisk fibrose' via medlemskab, er
herefter medlem af én og samme fore-
ning, nemlig CFF. 

3. Lokalafdelingerne navngives efter den/
de kommune(r), hvori lokalafdelings-
medlemmerne bor – og følger de nye
regionsgrænser. 

4. Alle, som er eller fremover bliver kon-
tingentbetalende medlem af CF-Forenin-
gen og har bopæl inden for en aner-
kendt/registreret Lokalafdelings kommu-
ne(r), bliver af CFF spurgt, om de ønsker
at være tilknyttet den pågældende Lokal-
afdeling. 

5. De nuværende lokalforeninger opfordres
til følge strukturændringen og ændre sta-
tus til at være LOKALAFDELINGER under
CFF.

6. Lokalafdelingerne ledes af afdelingsbe-
styrelser, der vælges af afdelingernes
tilknyttede 'medlemmer' på lokalafdelin-
gernes årsmøder.

7. CFF's bestyrelsen foreslås ved vedtægts-
ændring udvidet til at omfatte en repræ-
sentant fra hver af de fem regioner,
udpeget af og blandt CF-forældre og
voksne CF'ere over 18 år, som er kon-
tingentbetalende medlemmer af CFF, og
som er tilknyttet registrerede/anerkend-
te CF-lokalafdelinger under den pågæl-
dende region. Herved tilbydes patient-
familier i lokalafdelingerne direkte
repræsentation i CFF bestyrelsen. Re-
gionsrepræsentanterne udpeges for et år

ad gangen med mulighed for at blive
'genudpeget'. 

8. CFF støtter op omkring lokale aktiviteter
i højere grad end tidligere, idet der efter
inspiration fra Scleroseforeningen etable-
res blandt andet en såkaldt aktivitets-
pulje, hvorfra lokalafdelingerne kan søge
om underskudsgaranti til fundraising
aktiviteter, hvis det ikke har været muligt
at få en sådan garanti i lokalområdet.

CFF havde pr. brev indkaldt CF-familierne til
to dialogmøder i oktober 2007 i hhv.
Middelfart og Roskilde for at informere om
den nye struktur og svare på eventuelle
spørgsmål, herunder om valget af regions-
repræsentanter til CFF's bestyrelse. Des-
værre var der yderst begrænset interesse
for disse møder. Ved tilmeldingsfristens
udløb var der således kun tilmeldt 4 per-
soner til mødet i Middelfart og 13 til mødet
i Roskilde. Af hensyn til økonomien ved
disse arrangementer var det i invitationen
forudsat, at møderne ville blive gen-
nemført ved min. 25 deltagere til hvert
møde.

På den kommende ordinære generalfor-
samling, som vil finde sted i april 2008, vil
bestyrelsen fremsætte forslag til vedtægts-
ændringer, så CFF bestyrelsen derefter kan
rumme repræsentanter udpeget i de 5 regi-
oner som skitseret ovenfor og i den af
bestyrelsen vedtagne Forretningsorden for
Lokalafdelinger under CFF, som er gengivet
i dette blad. 

Foreningens medlemmer opfordres der-
for hermed til at reorganisere de nuværen-
de lokalforeninger til lokalafdelinger iht.
Forretningsordenen. Desuden opfordrer vi
til dannelse af flere lokalafdelinger under
CFF i landets regioner – for derefter regio-
nalt at udpege de første repræsentanter til
CFF bestyrelsen. Og endelig opfordrer vi til
at stemme for ændring af vedtægterne ifm.
den kommende generalforsamling for at
sikre, at styrket medlemsindflydelse –
direkte i CFF bestyrelsen – bliver en reali-
tet.



§ 1 Lokalafdelingers navn og
hjemsted
Lokalafdelinger under Cystisk Fibrose For-

eningen (CFF) er navngivet efter lokalafde-

lingernes hjemkommune(r). 

Eksempelvis: 'Cystisk Fibrose Forenin-

gens lokalafdeling for Viborg Kommune'

eller 'Cystisk Fibrose Foreningens lokalaf-

deling for Ringsted, Næstved og Slagelse

kommuner.

§ 2 Formål
Lokalafdelingens formål er:

• at fungere som netværk for lokalafdelin-

gens medlemmer,

• at bistå CFF med informations- og oplys-

ningsarbejde om sygdommen i lokalom-

rådet,

• at støtte CFF med fundraising, der skal

anvendes i overensstemmelse med CFF's

formålsparagraf.

§ 3 Medlemmer 
Lokalafdelingens medlemmer skal være de

af CFF's kontingentbetalende medlemmer

med bopæl i de respektive kommuner, som

ønsker at være opført som medlemmer

af/være tilknyttet lokalafdelingen. CFF ret-

ter forespørgsel herom til de pågældende

CFF-medlemmer.

§ 4 Overordnede relationer mel-
lem Lokalafdelingen og Cystisk
Fibrose Foreningen (CFF)
Lokalafdelingen er godkendt som lokalaf-

deling under CFF, når lokalafdelingens teg-

ningsberettigede underskriver denne for-

retningsorden og er anerkendt/registreret

af CFF.

Lokalafdelinger tilbydes overordnet profil-

præsentation på CFF's webside: cff.dk/

Lokalafdelinger.

Hvis lokalafdelinger ønsker mere omfat-

tende webaktivitet, skal dette ske på selv-

stændige websider med link til/fra cff.dk.

På sådanne sider anvendes et overordnet

webhoved-design, som leveres af CFF, lige-

som indholdet, der publiceres på websiden,

er i overensstemmelse med CFF's praksis

og sker i henhold til samme "Code of

Conduct" for formidling af informationer,

som CFF anvender.

Anvendelse af CFF's logo eller dele heraf, i

såvel trykt som elektronisk materiale fra

lokalafdelingerne, aftales med CFF.

Efter strukturreformens ikrafttræden med

oprettelse af fem regioner i Danmark kan

CFF-bestyrelsen endvidere omfatte en

repræsentant fra hver af de fem regioner,

udpeget af og blandt CF-forældre og voks-

ne CF'ere over 18 år, som er medlemmer

af/tilknyttet CF-lokalafdelinger under den

pågældende region. 

Regions-bestyrelsesmedlemmer udpeges

for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 5 Årsmøder og bestyrelse

5.1 Årsmøder

Årsmødet indkaldes med mindst to ugers

varsel ved annoncering på lokalafdelingens

webside, hvis en sådan findes, og på

www.cff.dk. Årsmødet annonceres også i

forudgående nummer af CF-bladet.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet,

skal indsendes skriftligt (brev el. e-mail) og

være formanden i hænde senest to uger

før årsmødet.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal

indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

år

3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab)

for det forløbne år

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af suppleant

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er

lovligt indkaldt. Afstemning på årsmødet

afgøres ved almindeligt flertal af de afgiv-

ne stemmer blandt de tilstedeværende

medlemmer. 

Stemmeberettigede på årsmødet er de af

lokalafdelingens medlemmer, som har

betalt kontingent til CFF for det forløbne år. 
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Årsmødet vælger en bestyrelse på min. 4,

max. 6 personer for en periode på 2 år,

således at den ene halvdel det første år

vælges for en periode på 1 år og den andel

halvdel for en periode på 2 år. Derefter er

valgperiodene 2 år.

Desuden vælges en suppleant samt en revi-

sor for en periode på 1 år. Revisor må ikke

være medlem af bestyrelsen. 

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når

bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis

mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer

skriftligt anmoder bestyrelsen derom.

5.2 Bestyrelse

Afdelingens daglige ledelse varetages af

bestyrelsen. 

Senest 1 måned efter årsmødet skal besty-

relsen være konstitueret med formand og

kasserer. 

Bestyrelsen tegnes af formanden sammen

med et bestyrelsesmedlem. 

Såfremt et årsmødevalgt bestyrelsesmed-

lem fratræder inden for vedkommendes

valgperiode, indtræder suppleanten. Er der

ingen suppleant, kan bestyrelsen udpege et

nyt medlem. Suppleanter og medlemmer,

der er udpeget af bestyrelsen, er bestyrel-

sesmedlemmer indtil det næste årsmøde.

5.3 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møder, når formanden

skønner det nødvendigt, eller når det for-

langes af 1/3 af lokalbestyrelsens med-

lemmer eller af revisor. 

Der bør så vidt muligt afholdes mindst 4

bestyrelsesmøder årligt.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde

med mindst 1 uges varsel. Forud for mødets

afholdelse skal bestyrelsen have tilsendt

dagsorden for mødet samt det for behand-

ling af dagsordenen nødvendige regnskabs-

og bilagsmateriale. Indkaldelse kan, hvor

forholdene tilsiger det, ske med kortere

varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til ste-

de efter forudgående indkaldelse. 

Indgåelse af aftaler om arrangementer og

aktiviteter forudsætter dog en enig besty-

relses accept heraf. 

I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af

bestyrelsesmøde efter formandens opfat-

telse ikke kan vente, kan bestyrelsen træf-

fe beslutning ved skriftlig (herunder e-mail)

eller telefonisk afstemning blandt bestyrel-

sesmedlemmerne. 

Bestyrelsen skal opbevare et godkendt

beslutningsreferat efter hvert bestyrelses-

møde med kopi til CFF. Et bestyrelsesmed-

lem, der ikke er enig i en bestyrelsesbe-

slutning, kan kræve dette ført til referatet.

5.4 Fortrolighed

Bestyrelsens medlemmer skal behandle

person- og foreningsfølsomme oplysninger,

som kommer dem i hænde i deres egen-

skab af bestyrelsesmedlemmer, som for-

trolige.

§ 6 Økonomi

6.1 Regnskab og drift

Kassereren er ansvarlig for at føre forenin-

gens regnskab, der følger kalenderåret.

Lokalafdelingen opretter en bankkonto; 

Lokalafdelingen må ikke deltage i spekula-

tionsforretninger.

CFF yder et økonomisk årligt tilskud til lokal-

afdelingerne på kr. 10,00 pr. medlem jfr.

medlemsdefinitionen i § 3, mens lokalaf-

delingen til gengæld ikke opkræver kon-

tingent af de tilknyttede medlemmer.

CFF yder et lån stort kr. 1.500,- til basale

startomkostninger i nydannede lokalafde-

linger, som ikke ved tidligere aktiviteter har

opsamlet en egenkapital. Lånet tilbagebe-

tales/modregnes i efterfølgende over-

skudsgivende aktiviteter til fordel for CF,

herfra dog undtaget midler indsamlet til

Forskning jfr. § 6.4.

Lokalafdelingen må ikke indgå økonomiske
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forpligtelser i forbindelse med aktiviteter,

som lokalafdelingen ikke har økonomisk

dækning for, enten ved egne økonomiske

midler eller ved en underskudsgaranti.

CFF yder støtte til lokalafdelingens fund-

raising aktiviteter ved at stille en økono-

misk underskudsgaranti til de af CFF

godkendte arrangementer i den udstræk-

ning, det ikke er muligt for afdelingen at

skaffe en sådan i lokalområdet.

Lokalafdelingen skal hvert år inden CFF's

generalforsamling indsende et årsregnskab

sammen med en aktivitetsrapport.

Regnskab og aktivitetsrapport vil blive

omtalt på CFF-generalforsamlingen, i CF-

bladet og på cff.dk

6.2 Tegning

Lokalafdelingen tegnes af formanden og et

bestyrelsesmedlem. 

Alle betalingsbilag skal være attesteret af

formanden. 

6.3 Offentlige midler til støtte for

lokalafdelingens arbejde

Lokalafdelingerne skal hvert år indsende

ansøgning til den/de kommuner, som

lokalafdelingen berører, om tildeling af de

offentlige midler, der i kommunerne er til

rådighed for frivilligt lokalt arbejde.

(Oplysning om ansøgningsfrist fås hos den

enkelte kommune.

6.4 Lokalafdelingens fundraising

aktiviteter

Lokalafdelingens fundraising, herunder

ansøgning om eventuel sponsorstøtte til

aktiviteter, skal som udgangspunkt ske

inden for lokalområdet. 

Lokalafdelingen må ikke henvende sig til

landsdækkende virksomheder uden forud-

gående aftale med CFF.

Ved offentlige fundraising aktiviteter (dvs.

aktiviteter, som andre end lokalafdelingens

medlemmer har adgang til) skal formålet

med aktiviteten samt brugen af de indsam-

lede midler være klart for offentligheden.

Eksempelvis: Til FORSKNING i Cystisk

Fibrose. Til BEKÆMPELSE af Cystisk Fibrose.

Overskud fra offentlige aktiviteter indsam-

let under henvisning til 'FORSKNING I

CYSTISK FIBROSE' skal umiddelbart efter

aktivitetens afholdelse overføres til CFF's

bankkonto med ref. "Forskning", og regn-

skab herfor fremsendes til CFF. Midler ind-

samlet til FORSKNING må således ikke

anvendes til f.x. investering i fremtidige

lokale fundraising-aktiviteter. 

Ved overskud fra offentlige aktiviteter ind-

samlet til andre formål som eksempelvis

'BEKÆMPELSEN AF CYSTISK FIBROSE' skal

mindst 50 % af overskuddet tilfalde CFF,

mens resterende overskud kan anvendes af

lokalafdelingen til at finansiere fremtidige

aktiviteter. 

Når opsamlede midler i Lokalafdelingen

overstiger 25.000 kr., skal Lokalafdelingen

informere CFF, som herefter rådgiver

Lokalafdelingen om anvendelse af disse

midler. Lokalafdelingen skal følge CFF's

anvisninger herom.

§ 7 Lokalafdelingers udvidelse
el. opløsning

7.1 Udvidelse af lokalafdelinger

Ved udvidelse af antallet af kommuner

under en lokalafdeling tilfalder afdelinger-

nes individuelle økonomiske midler den

nye fælles lokalafdeling. 

7.2 Opløsning af en lokalafdeling

Egentlig opløsning af en lokalafdeling kan

ske efter beslutning herom truffet på to års-

møder (ekstraordinært) afholdt med mindst

8 ugers mellemrum. 

Ved opløsning tilfalder lokalafdelingens

økonomiske midler CFF.

§ 8 Ændring af Forretningsorden
for lokalafdelinger
Denne Forretningsorden kan alene ændres

af CFF's bestyrelse, men skal optages til

revision ifm. Generalforsamlingen i år 2010.

Vedtaget af CFF Bestyrelsen den 17. sep-

tember 2007.
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Region Nordjylland

Hovedsæde: Aalborg

Tidligere amter:

Nordjylland, kommunerne

Hanstholm, Morsø, Sydthy,

Thisted og Ålestrup fra Viborg

Amt samt Mariager Kommune

(undtagen Havndal-området)

fra Århus Amt.

Indbyggere:

576.972 (2007)

Region Midtjylland

Hovedsæde: Viborg

Tidligere amter:

Ringkjøbing, Århus, 

nordlige Vejle og 

sydlige Viborg.

Indbyggere: 

1.227.428 (2007)

Region Syddanmark

Hovedsæde: Vejle

Tidligere amter:

Ribe, Sønderjylland, Fyn 

samt kommunerne Børkop,

Egtved, Fredericia, Give,

Jelling, Kolding, Lunderskov,

Vamdrup og Vejle fra 

Vejle Amt.

Indbyggere: 

1.189.817 (2007)

Region Sjælland

Hovedsæde: Sorø

Tidligere amter:

Roskilde, Vestsjælland og

Storstrøm

Indbyggere:

816.118 (2007)

Region Hovedstaden

Hovedsæde: Hillerød

Tidligere områder:

København Amt,

Frederiksborg Amt, 

Bornholms Regionskommune

samt Københavns og

Frederiksberg kommuner.

Indbyggere:

1.636.749 (2007)

Kilde: www.regioner.dk
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13-årig CF’er deltog i færøsk havsvømmekonkurrence:

Helena svømmede 
fra ø til ø

En gang om året afholder man svømmekonkurrence på Færøerne, hvor man svømmer
fra hovedstaden på Færøerne, Torshavn, til øen øst for byen, Nólsoy (Nolsøe). I 2006
stillede den kun 13-årige CF’er Helena G. Jacobsen til start. Trods CF, forkølelse og
omfattende antibiotikabehandling havde Helena sat sig som mål at stå distancen.

Konkurrencen afholdes hvert år i august

(når strømmen er så god som den kan bli-

ve) i forbindelse med den årlige bygdefest

på Nólsoy. I luftlinje er distancen ca 4 km,

men pga. bølger og strøm svømmer man

ca. 6 km. Golfstrømmen passerer Færøerne,

og derfor er havtemperaturen stabil på ca.

8 grader både vinter og sommer. Selv om

bølger, strøm og ikke mindst havtempera-

turen kan være en hård og kold udfordring,

så svømmes distancen uden brug af svøm-

mefødder og kun iført en tynd triatlon-

svømmedragt. Denne dragt er kun tre

milimeter tyk og derfor væsentlig lettere at

svømme med end en frømandsdragt. 

I 2006 var Helena ikke alene den yng-

ste, men også den tredje hurtigste af alle

kvinder, der har deltaget i konkurrencen.

Med tiden på 1 time og 42 minutter var

hun også hurtigere end mange mænd, som

har deltaget gennem tiderne. Hun kom i

mål som en flot nr. 4, kun slået med et par

minutter af tre mænd, der alle havde del-

taget i kapsvømningen før.

Med til historien hører, at Helena abso-

lut ikke stillede til start uden grundig for-

håndstræning. Helena er således

konkurrencesvømmer i den lokale svøm-

meklub HS, hvor hun troligt møder til

træning 6-9 gange om ugen. Hertil kom-

mer, at hun også klarer sig særdeles godt

til de årlige færøske svømmemesterskaber.

Båd og hjælpere
Inden man melder sig til konkurrencen, skal

man have aftale med en følgebåd til turen

i tilfælde af, at man må give op på grund

af træthed, bliver bange, eller det pludse-

lig bliver dårligt vejr og tåge. 

Gode naboer til Helena og hendes fami-

lie havde organiseret en følgebåd med styr-

mand, og Helenas veninder var med som

hjælpere og "heppekor".

Styrmanden har stor betydning for svøm-

meren i vandet, og styrmænd, der har del-

taget flere gange, kender såldes de særlige

strømforhold i Nolsoyarfjord og kan hjælpe

svømmerne med at finde den optimale

rute. Det var imidlertid første gang, styr-

manden i Helenas båd skulle følge en

svømmer, og derfor sejlede han desværre

for langt mod syd. Det var medvirkende til,

at Helena kom til at svømme meget læn-

gere end de andre deltagere. Dommeren

og andre i konkurrencen var imidlertid ikke

i tvivl om, at Helena havde været den bed-

ste og hurtigste svømmer. 

Den færøske radio Kringvarp Føroya hav-

de efterfølgende et interview med Helena

og spurgte hende bl.a., om hun havde pla-

ner om at deltage næste år. Hertil svarede

Helena, at det havde hun, og at hun tilmed

havde tænkt sig at vinde konkurrencen. 

Helenas motto er iøvrigt: Vil man, så kan

man.

Godt gået, Helena – eller rettere: Godt

svømmet!                                   ew

Helena i vandet – og på landjorden, hvor

man ser afstanden, hun svømmede.



AF ANNE MØRCH OLESEN (CF-CENTER
SKEJBY) OG JANE SUNDSTRUP (CF-CENTER

KØBENHAVN),  KL INISKE DIÆTISTER .

familier, da anbefalingen om at variere ty-

perne af det fedt, vi indtager, gælder os alle. 

Dog bør det som indledning til emnet

understreges, at et tilstrækkeligt kalorie-

indtag stadig er 1. prioritet, når der tales

kost og CF – også selvom dette indebærer,

at fordelingen af fedtsyrer kunne være

mere hensigtsmæssig.

Oplægget blev delt op, så der både var

teori og praktiske råd at tage med hjem.

Her følger et resumé af vores oplæg.

Energifordeling
CF’ere har øget behov for protein og kalo-

rier. Samtidig har de i perioder nedsat appe-

tit, hvilket vanskeliggør et tilstrækkeligt

protein- og kalorieindtag. Derfor anbefaler

man en lidt anderledes sammensætning af

kosten til CF’ere (slide nr. 1).

Fedt er en koncentreret energikilde og

indeholder dobbelt så mange kalorier som

henholdsvis kulhydrat og protein. For at
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Fedttyper og fedtkvalitet
– hovedpunkter fra oplæg på CF-Familiekurset i Fåborg 2006

Fra v.: Jane Sundstrup og 

Anne Mørch Olesen

Slide 1

I forbindelse med afholdelse af det årlige

Familiekursus i Fåborg (november 2006)

blev vi inviteret til at komme og holde et

oplæg omkring mad til cystisk fibrose pati-

enter. Vores oplæg var én af de tre work-

shops, som blev afholdt lørdag eftermiddag.

Vi bringer her hovedpunkterne og slides fra

workshoppen, så de, som ikke havde mulig-

hed for at deltage på dagen, også får mulig-

hed for at søge informationer om emnet.

Valg af emne til workshoppen faldt på

fedttyper og fedtkvalitet. Det er ikke uvæ-

sentligt, hvilken form for fedt vi spiser, og

da en typisk CF-kost er relativ fedtrig, men-

te vi, det ville være relevant at drøfte det-

te emne med familierne. Samtidig forsøgte

vi at tilgodese både CF-patienter og deres



"opkoncentrere" mængden af kalorier er

det derfor hensigtsmæssigt at vælge en

fedtrig kost til netop CF-patienter, hvor et

tilstrækkeligt kalorieindtag til tider kan

være vanskeligt at opnå (slide nr. 2).

Fedttyper
Fedt inddeles i to grupper:

- Mættede fedtsyrer

- Umættede fedtsyrer.

Umættede fedtsyrer kan yderligere indde-

les i to undergrupper:

- Enkeltumættede fedtsyrer 

- Flerumættede fedtsyrer.

Det der afgør, om en fedtsyre er mættet

eller umættet, er dens kemiske struktur –

nærmere bestemt hvorvidt der i fedtsyren

indgår dobbeltbindinger eller ej. 

Alle fedtholdige produkter, som vi anven-

der i vores dagligdag, indeholder både

mættede og umættede fedtsyrer – blot i

forskellige forhold. Dvs. at hver gang vi spi-

ser fedt, får vi tilført både mættede, enkelt-

umættede og flerumættede fedtsyrer.

Mættede fedtsyrer forekommer hoved-

saligt i produkter, der stammer fra dyreriget

(animalske produkter), som f.eks. kødpro-

dukter og mejeriprodukter. Eksempler på

produkter med et højt indhold af mættede

fedtsyrer kunne være smør, piskefløde, ost,

creme fraiche, spegepølse og leverpostej.

Også nogle industrielt fremstillede pro-

dukter kan indeholde en del mættet fedt,

eksempelvis kager, kiks, chokolade og kar-

toffelchips (slide nr. 3).

Umættede fedtsyrer findes primært i pro-

dukter fra havet (marine produkter) og fra

planteriget (vegetabilske produkter).

Enkeltumættede fedtsyrer findes i store

mængder i alle planteolier, nødder, mand-

ler, frø og kerner. Eneste undtagelse er

kokos og kokosolie. Særligt oliven- og raps-

olie er gode kilder til enkeltumættede fedt-

syrer (slide nr. 4).

Flerumættede fedtsyrer findes ligeledes

i planteolier – særligt vindruekerneolie og

solsikkeolie, men også i fede fisk som ma-

krel, hellefisk, stenbider, sild og laks (slide

nr. 4). 

Variér dit fedtindtag
Som tidligere nævnt, indeholder de forskel-

lige fedtkilder i vores kost alle tre former

for fedtsyrer. Ved at variere de fedtholdige

produkter i vores dagligdag, varierer vi altså

samtidig indtaget af fedtsyrer, (fordeling af

fedtsyrer, slide nr. 5). Sundhedsstyrelsen

anbefaler, at vi i grove træk får lige store

andele fra de tre nævnte fedttyper. Den

anbefaling kan være ganske svær at nå i

praksis. Dette gælder ikke alene for den

danske befolkning generelt, men i høj grad

også for CF’ere, som anbefales at spise sto-

re mængder fedt mhp. at opretholde en god

ernæringstilstand.

Mange CF’ere får en del fedt fra ost- og
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Slide 2

Slide 3



mejeriprodukter. De anbefales eksempelvis

at drikke sødmælk og spise fuldfede oste,

som tilfører en del mættet fedt. Mhp. at

skabe bedre balance i tilførslen af de for-

skellige fedttyper anbefales det at inddra-

ge flere vegetabilske og marine fedtkilder

i kosten. Der gives her nogle konkrete for-

slag til, hvordan man i hverdagen kan øge

tilførslen af umættede fedttyper.

Forslag til morgenmad
- kom nødder, mandler eller frø på dine

havregryn

- spis müesli indeholdende nødder og frø

- vælg brød, som indeholder nødder, ker-

ner eller frø

- anvend plantemargarine eller et blan-

dingsprodukt (Bakkedal, Kærgården) på

brødet.

Det anbefales fortsat at anvende fede mæl-

keprodukter på morgenmadsprodukterne,

samt at bruge fuldfede oste på brødet og

til madlavning.

Forslag til frokost
- anvend plantemargarine eller et blan-

dingsprodukt på brødet

- vælg brød, som indeholder nødder, ker-

ner eller frø

- kom frø, nødder eller avocado i salaten

Forslag til aftensmad
- brug olie eller plantemargarine til steg-

ning

- spis fed fisk som laks, ørred eller makrel

til aftensmad mindst en gang om ugen

- kom olie-eddikedressing i salaten

- kom nødder, frø og kerner i salaten

- anvend pesto som alternativ til ketchup.

Forslag til mellemmåltider
- lav dip til chips og grøntsager af avoca-

do (guacamole)

- ha’ en lille skål med nødder eller mand-

ler stående

- ha’ et marcipanbrød med i tasken eller

brug det som aftenhygge

- brug smagsneutrale olier som fx rapsolie,

valnøddeolie og solsikkeolie i brød og

kager.

I forbindelse med workshoppen havde vi

lavet smagsprøver på kager og snacks med

højt indhold af umættede fedtsyrer, og vi

uddelte opskrifter på bl.a. pesto, brød og

kager. Opskrifterne er ikke bragt her, men

I er velkomne til at spørge efter dem ved

lejlighed. 

På gensyn på CF-centrene.

Anne Mørch Olesen (tlf. 8949 6734)

Jane Sundstrup (tlf. 3545 8222)
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Slide 4

Slide 5

- spis fiskepålæg som makrel i tomat,

makrelsalat, marinerede sild, røget laks

og røget ørred – gerne hver dag

- brug jordnøddesmør (peanutbutter) som

pålæg

- anvend pesto eller mayonnaise som fedt-

stof på brødet eller i sandwich

- lad en lille portion nødder eller mandler

være en del af madpakken.
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CF-Foreningen er medlem af Transplanta-

tionsgruppen, som i samarbejde med

Sundhedsstyrelsen har fået lavet en ny pla-

kat. Plakaten opfordrer danskerne til at tage

stilling til organdonation og især til at regi-

strere deres holdning i Donorregistret.

Synes du, plakaten skal hænge på din

arbejdsplads, i håndboldhallen, på gymna-

siet, hos din læge, i fitnesscenteret, hos din

fysioterapeut, i dit barns børnehave eller

andre steder? Og vil du hjælpe os med at

få den hængt op?

Så send meget gerne en mail til

projektkoordinator Signe Ørvad på

soe@handicap.dk, – så sørger hun for at

sende dig en plakat – eller flere.

Tak for hjælpen.

Transplantationsgruppen

Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre

Tlf.: 36 38 85 27 (onsdag + torsdag)

www.transplantation.dk

Ny plakat om at tage 
stilling til organdonation

Har du set 
Transplantationsgruppens 

virale film? 
Se den på

www.tagstilling.dk 
og hjælp os meget gerne 
med at sende den videre. 

Tak

– kender du et sted, hvor det ville være oplagt at få Transplantationsgruppens nye plakat op at
hænge?



AF ERIK WENDEL

Lis Sørensens har på det nærmeste udvik-

let sig til at være en 'institution' i dansk

musik i begrebets bedste og mest positive

forstand. Hun er kendt for sine nærværen-

de koncerter på især mindre spillesteder,

hvor publikum på tæt hold kan opleve den

nerve og intensitet, som Lis Sørensen frem-

fører sine sange med. Hendes professiona-

lisme og kærlighed til musikken skinner

igennem fra første tone, og hendes musi-

kere: Jan Sivertsen, Poul Halberg, Jette

Schandorff, Jonas Kragh og Mads Michelsen

har spillet i stort set alle kendte danske

rock/popbands gennem de sidste 30 år. Det

er mere reglen end udtagelsen, at en kon-

cert med Lis Sørensen meldes udsolgt efter

kort tids billetsalg. Koncerten på Paletten

var ingen undtagelse. De 'kun' 300 billet-

ter var solgt en måned før koncerten. 

Torsdag aften den 27. september kl. 20.00

bød CFF ved Hanne Tybkjær publikum vel-

kommen og informerede kort om sygdom-

men på opfordring fra Lis Sørensen. Herefter

fulgte Lis Sørensen og hendes band med et

festfyrværkeri af nye og gamle hits. Heri-

blandt: 'Paseo Con Amore', 'Tæt på ækva-

tor', 'Fuld af nattens stjerner', 'Når lyset
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September 2007 – CFF koncert med Lis Sørensen

Når lyset bryder frem

Torsdag den 27. september arrangerede CFF koncert med Lis Sørensen
på Paletten, Det Regionale Spillested i Viborg, i anledning af
foreningens 40 års jubilæum. Koncerten var intens og betagende. 
Lis Sørensen bliver ganske enkelt bedre og bedre, som årene går.

Jette Schandorff Jan SivertsenJonas Krag



bryder frem', 'Vintervise', 'Rose' og ikke

mindst 'Stille før storm'. De sidste 4 sange

er fra albummet 'ROSE' udgivet i 2000, hvor

Lis Sørensen fortolker Sebastians fantasti-

ske sange, så de åbnes og forstørres på for-

underlig vis. Deres samarbejde går helt

tilbage til 1980, hvor de optrådte i et fæl-

les tv-program og Lis Sørensen første gang

sang 'Stille før storm'. Sangen er siden ble-

vet Lis Sørensens signatur. Den afsluttede

også CFF koncerten og efterlod publikum

med en varm og eftertænksom stemning

som punktum for en næsten magisk aften.

Under koncerten afslørede Lis Sørensen, at

hun i november 2007 udgiver en cd, der er

optaget på Kronborg i Helsingør. Cd'en inde-

holder nye numre sammen med en række

kendte klassikere og udgives sammen med

en dvd-optagelse af koncerten på Kronborg. 

Det var første gang, CFF forsøgte sig som

'professionel' koncertarrangør. Målet var at

skabe en koncert, hvor den økonomiske

indsats var uden risiko. Det lykkedes til ful-

de, og overskuddet fra koncerten er i

størrelsesordenen kr. 15.000.

Afslutningsvis skal lyde en stor tak til Palet-

ten, til personalet og ikke mindst Paletten's

leder Jørn Skouborg for de mange uvurder-

lige råd, for engagement og velvillighed i

forbindelse med koncerten. Uden dette

havde CFF ikke kunnet gennemføre arran-

gementet. 

Endelig skal der også lyde en stor tak til Lis

Sørensen, fordi hun 'pressede' en CFF kon-

cert ind i sin særdeles travle efterårs-

koncertkalender og gav alle en fantastisk

aften i CF-'hovedkvarterets' hjemby Viborg

som markering af foreningens 40 års jubi-

læum.
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Mads MichelsenPoul Halberg



Det hele startede engang i 2005, da jeg var

16 år. Min mor syntes, at det ville være en

god idé at ansøge Ønskefonden. Året for-

inden havde jeg nemlig fået en ny sygdom,

udover den jeg har i forvejen – CF. Den

anden hedder sarkoidose og påvirker også

lungerne som cystisk fibrose.

Efter et halvt års tid fik jeg besøg af Erik

Buus fra Ønskefonden. Han stillede mig en

række spørgsmål og spurgte som det sid-

ste om, hvad jeg ønskede mig. Jeg svare-

de, at jeg altid havde drømt om at komme

til Disney World i USA. Vi sagde farvel, og

væk var han. 

Jeg gik i lang tid og spekulerede og spe-

kulerede. Gad vide, om det bliver til noget?

Et halvt år senere fik min mor hemme-

ligt at vide, at jeg havde fået rejsen. Des-

værre kunne hun ikke sige det til mig, da

vi først skulle rejse et halvt år senere – i

juli måned.

Alt imens de planlagde rejsen, gik jeg

uvidende rundt på min dejlige efterskole

Brøruphus. Men endelig kom dagen, hvor

jeg fik at vide, at jeg havde fået mit ønske

opfyldt.

"Hvad har jeg nu gjort"?.
Det var den 16. juni. En næsten helt almin-

delig dag. Det var i den sidste uge på sko-

len, og vi havde derfor ingen timer. Vores

eksaminer var overstået, og vi gik bare og

slappede af. På et tidspunkt kom forstan-

derinden ud og spurgte efter mig. Uvidende

som jeg var, tænkte jeg straks: “Hvad har

jeg nu gjort?” Heldigvis havde jeg ikke gjort

noget. Ingebjørg, som forstanderinden hed-

der, fortalte, at TV2Østjylland ville komme

og laver et indslag om, hvordan det er at

gå på efterskole, når man har en kronisk

sygdom som jeg, og hun spurgte derfor, om

jeg ville medvirke. Selvfølgelig sagde jeg

JA. Det lød da meget fedt.

Senere, efter at vi havde spist, lavede vi

interviewet, og TV2 fulgte mig, indtil vi

skulle have fællessamling i vores fore-

dragssal. Vi sad og sang, mens de filmede

det hele, da der pludselig kom en fremmed

mand op og stod foran os. Men helt frem-

med var han ikke. Der blev stille, og alle

tænkte 'HVAD'? Så spurgte han efter mig,

og jeg tænkte bare: Ikke mere opmærk-

somhed. Jeg rejste mig op, og da jeg så

ham nærmere an, kunne jeg pludselig se,

hvem han var. Det var Erik Buus fra Ønske-

fonden. 

Jeg så bagud (hvorfor ved jeg ikke), og
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Min tur til USA med Ønskefonden
i sommeren 2006

AF CINDY LUNDGAARD SØRENSEN (CF)



der stod min mor og storesøster. Og lige i

det sekund gik det op for mig. JEG FIK REJ-

SEN!. Jeg satte mig ned, og tårerne begynd-

te at trille. En af mine gode veninder

prøvede at trøste mig, men hun forstod

ingenting. Efter et par minutter var jeg

nogenlunde klar og gik op til Erik. Han

spurgte om, hvad det nu var jeg ønskede

mig, og jeg prøvede at svare ham så godt

jeg kunne. Han overrakte mig billetterne og

alle begyndte at klappe og huje.

Da jeg kom til min plads igen, blev koret

kaldt op for at synge en sang for mig, og

bagefter var det min elskede værelses-

kammerat, der kom op og sang for mig.

Hun sang: "Halleluja" og det lød bare så

smukt. Da hun var færdig, rejste jeg mig og

gav hende det største knus. Da vi var fær-

dige med fællessangen, kom alle og gav

mig knus og sagde tillykke. Derefter var det

tid til et sidste interview med både TV2 og

Århus Stiftstidende.

Give Kids The World
Tiden fløj afsted, og inden jeg vidste af det,

var jeg stoppet på efterskolen, og der var

allerede gået tre uger. Vi skulle til USA. Det

var den 10. juli, og inden vi tog afsted fra

Kastrup lufthavn, lavede vi lige et stop hos

familien på Sjælland. Kl. 11 morgenen den

10. tog min mor og jeg af sted. Foran ven-

tede der først en flyvetur på 10 timer og

derefter en uges ferie i Florida. 

Første stop var i Atlanta, hvor vi skulle

skifte fly og derfra videre til Orlando. Da vi

ankom til Orlando, stod der en mand fra

"Give Kids The World" og ventede på os.

Sammen med ham hentede vi bagagen og

lejede en bil. En stor mørkegrøn Pontiac. Vi

fik at vide, hvor vi skulle køre hen. Det lød

meget nemt, men som ordsproget siger:

Nemmere sagt end gjort. I starten kørte det

for os, men så missede vi en vej. Det er

ikke helt nemt at komme tilbage, når man

kører på en vej med fire spor. Vi kørte for-

kert igen og igen, men endelig ankom vi til

"Give Kids The World". Klokken var 22.30 og

vi var totalt smadret efter en lang dag, der

var startet klokken 06.30 hjemme i Danmak.

Florida er jo 6 timer bagud, så mens klok-

ken var 22.30 den 10. juli i Orlando, var den

04.30 den 11. juli hjemme i Danmark.

I receptionen var alle rigtig flinke. De for-

talte os kort om, hvad der skulle ske den

næste dag og viste os, hvor vi skulle bo.

Da vi kom ind i vores halve hus, blev vi

overrasket. For det første var det større, end

vi havde forventet, og for det andet stod

der en stor kurv midt på spisebordet med

alt muligt til mig. Der var bl.a. chips og lege-

sager (et spil, en bamse og en yoyo). Efter

vi havde fået lidt mad, så vi os nærmere

omkring. Lidt nede ad en gang var der et

"lille badeværelse" med toilet og badekar.

På den anden side var der et stort sove-

værelse med en king size seng. Nok til fire

personer. For enden var det store bade-

værelse med kæmpe brusekabine og jac-

cusi. Og så et stort børneværelse. Vi skyndte

os at børste tænder og smutte i seng.

"Give Kids The World" er en lille by i byen

Orlando. Der er 50 dobbelthuse, så der kan

bo 100 familier, som har fået ønsker

opfyldt. Der kører et lille tog rundt i byen,

som også har 2 store swimmingpools, tea-

ter sal, mini golf. Det er et skønt sted. (Læs

mere på http://www.gktw.org)

Næste morgen stod vi op kl. 07.30, for

kl. 09.00 skulle vi til informationsmøde,

men først smuttede vi ned og spiste mor-

genmad. 

Stedet hvor vi spiste hedder "Ginger-

breadhouse" og er kæmpe stort. Oppe

under loftet er der helt proppet med alle

mulige bamser og dukker, som folk har

doneret, når de er kommet tilbage på

besøg efter en uge som vores. Da vi skul-

le tage mad, måtte vi ikke selv tage det.

Vi skulle sige, hvad vi ville have, og så gav

de os det. Og da vi skulle gå ned til et bord

for at spise, var der nogen, der tilbød at

tage vores bakker, men vi synes, at det var

lidt for meget, så vi takkede pænt nej – det

var nu kun den første morgen, vi gjorde

det. Da vi sad og spiste kom der pludselig

en stor kanin bagfra. Det var stedets

maskot. Han tog min hånd og kyssede den.

Med VIP badge i Disney World
Efter morgenmaden gik vi til informations-

mødet. Vi fik lidt at vide om stedet og fik

udleveret billetter til Seaworld, Disney

World og Universal Studios. Jeg fik også et

'badge' (skilt), som viste, at jeg kom fra

'Give Kids The World', og min mor fik et

kort, som hun skulle have om halsen i

Disney World og Universal Studios, så vi

kunne komme foran i alle køerne, da vi var

VIP gæster! 

Efter mødet gik turen til Seaworld. Turen

derop gik godt. VI kørte ikke forkert og fik

en særlig parkeringsplads. Da vi kom ind,

var det helt vildt. Det var bare så fedt. Vi

så et fantastisk spækhugger-show (to gan-

ge) og et helt fantastisk delfin-show. Efter

en hel dag i Seaworld gik turen hjem, men

det gik mindre godt. Vi kørte forkert igen,

og efter hjælp fra nogle flinke folk kom vi

først hjem en hel time, efter vi tog af sted.

Jeg tog min aften medicin og smuttede i

seng.

Næste dag var onsdag, og efter mor-

genmaden hentede vi et videokamera og

tog til 'Epcot', som er et af de fire lande i

Disney World. På engelsk hedder det:

'Epcot, Discover the Wonder' og handler

egentligt om kommunikation, og hvordan

vi kan passe bedre på vores jord. 'Epcot' er

kendt for den store kuppel, der står midt i

parken. Den var vi selvfølgelig oppe og

prøve. Der er et stille tog, som man kører

rundt i og ser, hvordan kommunikationen

har udviklet sig i løbet af tusinde år. Det er

noget af en oplevelse. I 'Epcot' er der også

en masse lande bl.a. Norge, Frankrig og

Canada. I alt 11 forskellige lande. Da klok-

ken blev 21, så vi et fantastisk laser show,

men desværre havde jeg sat kameraet til

at tage billeder i stedet for video, så vi
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besluttede at tage herind igen dagen efter

for at filme det. Herefter lukkede de, og vi

tog hjem. Igen kørte vi forkert! og kom

senere hjem end planlangt.

Magic Kingdom. Animal Kingdom
Næste dag tog vi til 'Magic Kingdom,

Fantasy Reigns', et andet af de fire lande.

Men inden det tog vi lidt ned i byen for at

se på gavebutikker. På vejen så vi den seje-

ste butik. Butiksfacaden var lavet som en

stor troldmand, og indgangen var gennem

hans skæg. Vi så også en fotobutik, hvor

man gik ind igennem linsen på et kamera.

Det er sådan nogle ting, man ikke lige ser

hjemme i Danmark. Da vi kom tilbage til

'Give Kids The World' skulle jeg ned og

hænge en stjerne op, som jeg skulle skri-

ve mit navn på. Stjernen kom blandt de

andre 75.000 stjerner, som andre børn har

skrevet på. Den hænger i loftet i "The Castle

Of Miracles". Her fik jeg også en lille pude. 

Bagefter tog vi til 'Magic Kingdom'.

'Magic Kingdom' er kendt for det store

askepot-slot i midten af parken. 'Magic

Kingdom' er nærmest som en almindelig

forlystelsespark, men bare hundrede gan-

ge større og med Disney overalt. Da klok-

ken blev 18.30, tog vi toget til 'Epcot' igen

for at se laser showet kl. 21.00, og denne

gang fik vi det optaget på video. Vi nåede

lige tilbage til fyrværkeriet i 'Magic

Kingdom', og det var ikke bare med de

kedelige raketter, som vi kender det i

Danmark. Nej, nej. Det var helt vildt. Med

musik i højtalerne og det store slot i for-

grunden, så kunne det ikke blive bedre. Det

var nogle sindsygt flotte raketter, og alt det-

te fik vi også optaget på video. Bagefter fik

vi en god tilskuerplads til lysoptoget kl.

23.00. Det var også rigtig flot. Efter afslut-

ningen tog vi hjem …og kørte igen forkert.

Næste dag var næstsidste dag. Vi havde

billetter til Disney World, og vi skulle i

'Animal Kingdom Adventure Awaits', som

er kendt for sit flotte træ med 300 udskår-

ne forskellige dyr. Her har de også en syg

rutsjebane, der hedder 'Everest'. Man kører

inde i et bjerg, og pludselig skifter man ret-

ning og kører baglæns. De var ikke så rart.

Så skifter man igen retning til fremad og

op og ned. Vi rystede helt, da vi kom ned

igen, men det var en rigtig sjov tur. Vi var

også på en lille safari, hvor der var indlagt

skuespil. Det var rigtig hyggeligt. 

Da klokken blev 16.00, så vi deres para-

de med alle Disney figurerne klædt ud til

safari. Bagefter så vi nærmere på træet. Det

var helt vildt flot. Man kunne tydeligt se

alle dyrene med deres mange detaljer.

Derefter gik vi en lille runde i parken for at

blive fotograferet med alle figurerne, og jeg

kom foran i køerne, fordi jeg havde mit

'badge'. Da vi var ved at være trætte og

vores fødder gjorde ondt, tog vi hjem. Da

vi kom hjem, så vi TV, og så var det tid til

at komme i seng.

Universal Studios
Den sidste dag var lørdag, og turen gik til

Universal Studios. Her er der to 'lande', der

ligger ved siden af hinanden, så vi gik frem

om tilbage mellem dem. I det ene land

'Island Of Adventure' er der den fedeste

rutsjebane, som jeg fik lokket min mor med

op i. Den hedder "Hulk" og har to loops og

en masse halve. Der var ca. 30 minutters

ventetid, men fordi jeg havde mit 'badge,

kom vi foran og ventede kun i 2 minutter.

Min mor var hunderæd, og det var jeg

egentligt også, men jeg spillede cool og

glædede mig vildt. Vi kørte stille op gen-

nem et rør, men pludselig blev vi skudt ud,

og så gik det bare rundt og rundt. Da vi

kom ned igen, rystede vi over det hele af

spænding og opdagede, at der var taget

billeder af os på turen. Vi besluttede os for

at få et billede som bevis på, at vi faktisk

havde været oppe i 'Hulk. Og fordi jeg hav-

de mit 'badge', fik vi det gratis. Her blev

jeg også fotograferet med en masse figu-

rer, bla: 'Shrek', 'Fiona' og 'Æsel', og efter

lang tids søgen også med 'Svampebob fir-

kant'. Ellers gik vi bare rundt og nød det

gode vejr og den dejlige dag. Om aftenen

så vi et show på en af kuplerne, der står

ude i en sø. Men desværre var kuplen lige

foran os i stykker, så vi fik ikke den bedste

oplevelse. Da vi kom hjem sent om afte-

nen, gik vi i seng og bestemte os for ikke

at lave noget næste dag, udover bare at

slappe af. Alle dage havde vi været tidligt

oppe og var kommet sent i seng. Det var

jo bare med at se så meget, som vi kun-

ne, når vi nu var der.

Næste dag stod vi sent op og gik ned til

morgenmaden. Efter et dejligt måltid trak

vi i bikinien og gik i poolen. Det var rigtig

skønt, for det er mindst 35 grader i solen,

så en tur i poolen er en ren lettelse. Da vi
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havde ligget ved poolen og solet os i

nogle timer, gik vi op og pakkede kuf-

ferterne til dagen efter, hvor vi skulle

hjem. Vi indså dog hurtigt, at vi behøve-

de en kuffert mere, så vi kørte til Wall

Mart, som er et kæmpe indkøbscenter,

og købte en. Da vi havde pakket fær-

dig, var det tid til aftensmaden, og som

morgenmaden serveres den i 'Ginger-

breadhouse'. Da vi sad og spiste, åbne-

de Vorherre for sluserne, og det blev

uvejr med regn, hagl, torden, lyn og

stærk blæst. Vi ventede med at gå til-

bage til huset, men da vi indså, at det

ikke ville holde op med det første, tog

vi vores sko af og løb tilbage. Hele ugen

havde vi haft lyst til at komme i vores

jaccusi, så det gjorde vi nu. Det var bare

rigtig skønt. Efter at have ligget der i

næsten 90 minutter, var det tid til en stor

ulækker banansplit, for i 'Give the Kids The

World' kunne vi nemlig få banansplit og

andet lækkert helt gratis. Den smagte rig-

tig godt, og da vi var færdige, gik vi tilba-

ge. Så var det tid til at sige godnat, for den

næste dag skulle vi tidligt op og afsted til

lufthavnen.

Hjemad igen
Mandag var det hjemad igen, selvom vi

sagtens kunne have brugt en uge mere. Det

havde været en uforglemmelig uge. Vi

fløj fra Orlando til Atlanta kl. 12.00 og

derfra videre til København kl. 18.00. På

turen fra Atlanta til København sad jeg

ved siden af den både mest irriterende,

men også dejlige lille pige. Hun var 6

år og skulle til København med sin fami-

lie. Efter at vi havde snakket meget

sammen, lavede hun en lille tegning til

mig. Da vi landede i København, mød-

tes vi med min storesøster, og kl. 12.00

tog vi bussen og færgen tilbage til

Ebeltoft, hvor vi ikke skulle lave andet

end at sove.

Tak til Ønskefonden
Til sidst vil jeg bare takke Ønskefonden

for denne fantastiske oplevelse. Det har

været noget helt  specielt, og jeg vil aldrig

glemme det. 

Og så vil jeg også bare lige sige, at

Disney World er 4 gange større end Disney

Land Paris, – så har man en idé om, hvor

stort området er.
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Ønskefonden blev stiftet i 1999 og har siden 2001 opfyldt ønsker for danske børn og unge mellem 3 og 18 år, som lider af en uhel-

bredelig eller livstruende sygdom. Ideen til Ønskefonden stammer fra USA, hvor 'Make-A-Wish Foundation' blev oprettet i 1980. 

Det er ikke første gang, Ønskefonden opfylder ønsker for unge CF'ere. Eksempelvis fik Louise Aaskov opfyldt et ønske om en særlig

mobiltelefon. Malene Christensen har været i Disney Land Paris. Kenneth Skov har besøgt det danske fodboldlandshold i Vedbæk.

Annemette Groven og Camilla Grøn har modtaget computere. Trine og Rasmus Lundstrøm har modtaget koncertbilleter til Elton John.

Og Sofie Jensen haft besøg af sangerinden Sasha Dupont.

CF-Foreningen er meget taknemmelig for Ønskefondens arbejde, dels på vegne af de unge CF'ere, som har fået ønsker opfyldt, dels

fordi Ønskefondens arbejde altid giver anledning til presseomtale og derved bidrager til information om CF. 

Læs mere om Ønskefonden på internetadressen: http://www.onskefonden.dk
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Cystisk Fibrose 
spinninghold i Silkeborg

Lørdag 1. september inviterede Silkeborg Fitness Center til en 
'Open air – 12 timer spinding event' til fordel for Hjerteforeningens
kampagne 'kvinder længe leve'. Som en del af eventen var
fitnesseksperten Chris MacDonald (også kendt fra TV-programmet 
Chris og Chokoladefabrikken) hentet til Silkeborg som underviser og
foredragsholder.

NR. 2 • 2007

Familien Mouritsen tog udfordringen op og

stillede med et 'TEAM Cystisk Fibrose' spin-

ninghold til event'en. Holdet bestod af (f.v.)

Michael Westergård, Kim Grassme, Peter

Mouritzen (CF-far), Helle Egholm og Anitta

Wagner. Deltagerne er her fotograferet

sammen med Chris MacDonald og Peter

Mouritsens søn Patrick Finderup Mouritsen.

Patrick er 16 år og har cystisk fibrose.

Patrick har været i behandling for CF på CF-

Center Skejby, siden han var nogle få uger

gammel, og han venter utålmodigt på be-

sked om, at der er to nye lunger til ham.

Ved CF transplanterer man altid begge lun-

ger.

Denne spinning-anledning med de 5 rytte-

re i synlige CF-trøjer var en god lejlighed til

at udbrede kendskabet til CF, så flere lærer

sygdommen at kende.

Fakta om Cystisk Fibrose
Cystisk Fibrose (CF) er en sjælden, arve-
lig, medfødt og livstruende sygdom.
Symptomerne på Cystisk Fibrose er for-
højet saltindhold i sveden, fordøjelses-
problemer, svære lungeinfektioner, en
særlig CF-diabetes og leverkomplika-
tioner. Cystisk Fibrose kræver intensiv og
livslang behandling med hyppig hospi-
talskontrol og indlæggelse. Den daglige
hjemmebehandling er omfattende med
blandt enzymbehandling af fordøjelses-
problemerne og aggressiv antibiotika
behandling og inhalationsterapi mod de
hyppige lungekomplikationer. Trods sto-
re behandlingsfremskridt og dermed
bedre livsudsigt for patienter med CF
medfører sygdommen desværre stadig,
at en række patienter behøver lunge-
transplantation. Der er for tiden (2007)
ca. 450 CF-patienter i Danmark, og der
fødes 12-15 børn med CF om året.



tion, men næste morgen ville den ikke

mere, så jeg tog over på skadestuen for at

få min morgen inhalation – efter en lang

historie fik jeg lov til at inhalere min med-

bragte Fortum der. 

Jeg skulle jo så til at skaffe en ny, men

at få sendt en til mig ville tage mindst 4

dage, så det var ikke en ideel løsning, syn-

tes jeg. Jeg talte så med receptionen på

hospitalet og fik at vide, at der 30 kilome-

ter udenfor byen lå et CF-Center. Dem rin-

gede vi så til, hvorefter jeg – på engelsk –

skulle forklare, hvad en inhalator gjorde!

(jeg ved nu, at det hedder en 'nebuliser,

men det vidste jeg ikke på det tidspunkt,

og så er det ret svært). Hun ville så ringe

tilbage og sige, om det kunne lade sig gøre

at låne en inhalator/nebuliser. Det gjorde

hun så, men da det var fredag aften, kun-

ne jeg først få den mandag. 

Hun spurgte mig så, hvilke bakterier jeg

havde, hvad jeg inhalerede, og hvordan jeg

generelt havde det (gudskelov er der man-

ge medicinske ord, der er latinske, så vi

kunne fint kommunikere). Men da jeg jo

havde det godt, mente hun ikke, at jeg

behøvede at inhalere weekenden over –

men det mente jeg jo så, at jeg gjorde. Så

mig over på skadestuen igen … det var de

nu ikke særligt tilfredse med. De mente

ikke, jeg kunne inhalere der weekenden

over, og synes det var meget mærkeligt, at

jeg ikke havde fået kontrolleret min inhala-

tor, og det kunne ikke være rigtigt, at jeg

bare fik en ny i Danmark. Men jeg var

stædig, og til sidst fik jeg lov at låne den

eneste transportable inhalator de havde –

bare for at slippe af med mig. Og manda-

gen tog jeg en taxa ud til CF-centret og fik

(som en gave) en splinterny inhalator. Så

det hele endte godt, men det var en lang

og sej kamp.

Det, jeg vil sige med denne artikel, er

først og fremmest, at alt kan lade sig gøre,

bare man er stædig nok. Derudover har jeg

efterhånden lært, at det er meget godt at

kunne de engelske ord for 'accessories' (til-

behør) til Cystisk Fibrose.
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Ud i verden med CF AF EMILIE TROMHOLT-RICHTER (CF)

Jeg er for nylig hjemvendt fra et tre måne-

der langt studieophold i Manchester, og i

den forbindelse kom jeg til at tænkte på,

at jeg egentlig har oplevet lidt af hvert, når

jeg har været af sted med inhalatoren under

armen. Nogle 'problemer' har været min-

dre end andre, me-e-e-n der har nu været

udfordringer ind imellem. Ting som at kom-

me igennem tolden, få sendt sin insulin

gennem en bombedetektor, strømstik der

ikke passer, og den evige søgen efter køle-

skabe hver gang man ankommet et nyt sted

– med mere eller mindre tegnsprog invol-

veret – regner jeg i denne sammenhæng

ikke for "problemer". Jeg har altid elsket at

rejse, og CF har ikke stået i vejen. 

Første gang der opstod problemer var i

2003 på Cran Canaria, hvor jeg for første

gang havde al min medicin i min kuffert –

der selvfølgelig ikke kom med flyet, og rent

faktisk ikke dukkede op, før vi efter en uge

var vel tilbage i Danmark. Hvad gør man

så? Vi måtte jo ud og opsøge det mest nød-

vendige, dvs. astma medicin og enzymer.

Heldigvis er min far læge, hvilket hjalp lidt,

men apotekeren mente stadig ikke, at man

kunne spise en hel bøtte på kun 2 dage, så

de ville ikke udlevere mere! Så var der jo

ikke andet for end at finde et nyt apotek

og overtale dem til at sælge os nogle…og

sådan gik der en uge, hvor vi uden over-

drivelse besøgte hvert eneste apotek på

hele Gran Canaria. Siden den gang har jeg

altid haft AL min medicin i en håndtaske,

hver gang jeg rejser. 

Næste gang jeg stødte på problemer var

i New York i 2005. Der er der desværre kun

110V strøm – hvorfor en almindelig inhala-

tor på ingen måde virker – det er der jo

ikke noget at gøre ved!!!! Da jeg så skulle

til New York igen året efter, var jeg selv-

følgelig blevet klog af skade og havde lånt

en inhalator med transformer af CF-

Foreningen (uden problemer). Jeg havde

bare lige glemt en slange, selv om der med

store bogstaver stod i brevet, der fulgte

med inhalatoren, at man selv skulle tage

den med! Så ud på jagt på amerikanske

sygehuse. I USA skal man jo betale for alt,

så det er ikke sådan bare lige at få en slan-

ge. Jeg gik hen på det nærmeste hospital

og stillede mig i kø ved receptionen (der

var ca. 15 mennesker foran mig). Mens jeg

stod og ventede, stoppede jeg en tilfældig

sygeplejerske og forklarede problemet og

viste hende mit medicinkammer til inhala-

toren for ligesom at fortælle, at det altså

var rigtigt, at jeg var "syg". Hun hev mig

så ud af køen og ind på et kontor, hvor hun

meget hemmelighedsfuldt gav mig en slan-

ge, som jeg måtte få, hvis jeg skyndte mig

ud og ikke sagde det til nogen – det gjor-

de jeg selvfølgelig, og ja, ferien var reddet. 

Sidst men ikke mindst brød min inhala-

tor sammen, mens jeg var i Manchester. Jeg

inhalerede Fortum, så det var ikke helt lige-

gyldigt, og jeg ville for alt i verden ikke

misse en inhalation. Først fik jeg informa-

tionsvagten til at skille den ad og kigge på

den. Det fik den til at kunne klare én inhala-



Indledning
I 1997 startede CF-skolen i Århus på opfor-

dring fra forældre – et undervisningstilbud

til børn og unge med CF. Det startede i det

små med et enkelt hold på 8 børn og uden

undervisningsmateriale. Der er sket meget

siden da.

Alle børn med CF tilknyttet centret bliver

tilbudt CF-skole, når de er 5 år, 10 år og 14

år.

Alle patienter født efter 1985 er blevet

tilbudt CF-skole og kun 3 har takket nej. Vi

har indtil nu haft 6 hold 5-årige, 10 hold

10-årige og 7 hold 14-årige. I alt 121 børn

og unge, hvoraf en del har været på skole

for både 5 og 10-årige eller både 10 og 14-

årige.

Der var flere grunde til at oprette CF-sko-

len. Nogle forældre fandt det svært at for-

klare om CF til deres børn og opfordrede os

derfor til at undervise deres børn. Vi fik

mange børn og unge fra lokale hospitaler,

og en del af dem havde fået mangelfuld

information om CF. Derudover dukkede ast-

maskoler og diabetesskoler op, så hvorfor

ikke også lave en CF-skole?

Formålet med CF-skolerne
Den grundlæggende holdning på CF centret

er, at patienterne er de klogeste på sig selv.

CF teamet ved noget om cystisk fibrose

generelt, og patienterne ved noget om,

hvordan cystisk fibrose påvirker dem, hvor-

dan de lever og gerne vil leve deres liv med

cystisk fibrose. 

Målet med CF-skolerne er at give børne-

ne, de unge og voksne med CF et solidt

fundament, hvorpå de kan træffe deres

egne valg om, hvordan de vil leve deres liv

med cystisk fibrose. Vi giver patienterne

viden om cystisk fibrose, holder dem ajour

med den nyeste forskning indenfor CF, lader

dem være sammen med andre med CF,

hvor vi opfordrer til meningsudvekslinger

og erfaringsudvekslinger. Vi forsøger at ska-

be hyggelige og trygge rammer, der giver

den enkelte mulighed for at tale åbent om,

hvordan det er at have CF, herunder også

om de svære ting. Vi krydrer CF-skolen med

leg, spil og hyggeligt samvær, idet vi tror

på, at det fremmer indlæringen. Vi mener,

at patienterne kan lære meget af hinanden. 

Fælles for skolerne
CF-skolen erstatter et almindeligt ambulant

besøg, dvs. man får ikke ekstra ture til CF

centret p.gr.a. CF-skolen. Alle børnene/de

unge møder kl. 9, bliver vejet, målt, får målt

lungefunktion og afleverer ekspektorat/bli-

ver suget og derefter en meget kort kon-

sultation hos lægen. Det tager ca. 1 time. 

Kl. 10 starter CF-skolen. 

Børnene er i hold på 4-8. Det afhænger

af, hvor mange børn der er på årgangen.

Der må helst ikke være større aldersforskel

end 12 måneder, og generelt er det bedst,

hvis drengene er de ældste, da de ofte ikke

er så modne som pigerne.

Sygeplejerskerne i ambulatoriet er de

gennemgående og ansvarlige personer for

CF-skolen. De arrangerer CF-skolen dvs. ind-

deler i hold, sender invitationer ud, booker

lokaler, booker undervisere og meget mere.

Sygeplejerskerne er til stede under alle lek-

tionerne og underviser sammen med andre

fra CF teamet. Alle i CF teamet underviser
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CF-skolen i Århus 
har 10 års jubilæum

AF VIBEKE BREGNBALLE
FORSKNINGSSYGEPLEJERSKE ,  MHH

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SKEJBY

Alle spiser frokost.

Foto: V. Bregnballe



i løbet af CF-skolen, da vi finder det givtigt

for såvel patienterne som CF teamet at

møde hinanden under CF-skolens uformel-

le former. Desuden er der besøg på den

afdeling, som børnene evt. skal indlægges

på. 

I CF-skolen er der lagt op til diskussion

af forskellige emner som fx ansvarlighed

og hvem må vide, at jeg har CF? Her er

sygeplejerskens rolle blot at sætte diskus-

sionen i gang og holde den i gang. Hendes

rolle er altså ikke at fortælle børnene og

de unge, hvad hendes mening er. Vi er i

det hele taget opmærksomme på at give

plads. Vi har ingen løftede pegefingre, og

der er ingen meninger, som er rigtige eller

forkerte. CF-skolen skal være et sted, hvor

man kan udtrykke sin mening og sine følel-

ser vedr. CF.

Det vigtigste er ikke at lære dagens lek-

tie om cystisk fibrose, det vigtigste er at

have lyst til at komme næste gang.

CF-skole for 5-årige
Når børnene er 5 år, bliver de tilbudt CF-

skole første gang. Dette kursus ligger altid

i april, maj og juni måned, og er for de

børn, som skal starte i børnehaveklasse

umiddelbart efter sommerferien. CF-skolen

foregår på 3 formiddage fra kl. 9-12. Selv

om børnene kun er 5-6 år deltager foræl-

drene ikke i selve CF-skolen. Det kan kun

lade sig gøre, fordi børnene er godt forbe-

redt af forældrene, og børnene kender

sygeplejerskerne godt.

CF-skolen er ment som et supplement til

forældrenes forberedelse af barnet til start

i børnehaveklasse. Formålet er, at børnene

skal møde andre børn, som skal starte i

børnehaveklasse, har CF og skal tage

pepmaske og enzymer. Sygeplejerskerne

og diætisten står for den ene gang, hvor

børnene laver mad, snakker lidt om enzy-

mer og hygger sig. De to andre gange er

det sygeplejerskerne og fysioterapeuterne.

Her lærer børnene lidt om at peppe, hoste

og støde, og de leger i gymnastiksalen og

er i svømmebassin. Der er ingen skolebog

til de 5-årige endnu.

CF-skole for 10-årige 
CF-skolen for 10-årige foregår én dag hver

anden måned i ét år dvs. 6 gange i alt –

fra kl. 9-12.30. 

Børnene lærer om det raske og det syge

åndedrætssystem, det raske og det syge

fordøjelsessystem, CF i andre organer, arve-

lighed og fremtiden. De lærer om bakterier

og antibiotika, god hostehygiejne, god CF

mad og enzymer og meget mere. Den teo-

retiske undervisning varer højst en time i

alt pr. gang. Der er en skolebog til de 10-

årige. Børnene er også i gymnastiksalen, i

svømmebassin, laver mad, spiser madpak-

ker, leger, spiller spil og løser opgaver. Den

sidste lektion handler om ansvarlighed. Her

starter vi på den lange og svære proces,

som skal ende med, at børnene tager

ansvar for deres sygdom, og forældrene

overlader ansvaret til deres barn. Børnene

diskuterer, hvornår de synes, at de skal

overtage forskellige opgaver ang. CF, og

forældre diskuterer, hvordan man overho-

vedet kan overlade ansvaret. Til sidst disku-

terer forældre og børn sammen med

henblik på evt. at lægge individuelle pla-

ner for familierne. Disse planer bliver fulgt

op ved de følgende ambulante besøg. 

Første og sidste gang på CF-skolen udfyl-

der børnene et spørgeskema om CF, så vi

kan se, hvor meget børnene ved om CF, og

hvor meget de har lært på CF-skolen. 

CF-skolen bliver fulgt op dels ved de

enkelte konsultationer, men også ved årli-

ge workshops.

CF-skole for 14-årige
CF-skolen for de 14-årige foregår også én

dag hver anden måned i ét år dvs. 6 gan-

ge i alt – fra kl. 9-12 eller 13.

Undervisningen er forsøgt tilrettelagt på

en måde, så 14-årige finder den interes-

sant. Undervisningen omhandler alt, hvad

voksne med CF bør vide om deres sygdom,

men i et sprog som er tilpasset 14-årige.

Emnerne indenfor CF er vægtet forskelligt.

Det grundlæggende om CF er vægtet højt

og ligeledes de ting, som normalt er aktu-

elle for 14-årige med CF. Sjældnere områ-

der som fx lungetransplantation bruges der

kun ganske kort tid på. Der er også udar-

bejdet en skolebog til de 14-årige.

I hver af de 6 lektioner er der en teore-

tisk, en praktisk og en psykologisk del. Den

psykologiske del vægtes højt. Af praktiske

ting foregår der bl.a. indkøb i supermarked

(efter at have lært at læse varedeklaratio-

ner), madlavning, orienteringsløb i hospi-

talets kælder og bowling. Af psykologiske

emner kan nævnes Hvem ved og hvem må

vide, at jeg har CF? Hvorfor passer jeg som-

metider ikke min behandling? Hvordan ser

mit netværk ud? Drømme og tanker om

fremtiden.

De unge skal være så deltagende som

muligt, og der tages udgangspunkt i deres

viden og erfaringer.

Ligesom de 10-årige får de 14-årige et

spørgeskema ved første og sidste lektion,

så vi kan følge med i, hvor meget de unge

ved om CF, og om de lærer noget på CF-

skolen. 

Den sidste lektion for de 14-årige hand-

ler også om ansvarlighed. Konceptet er det

samme som på skolen for 10-årige, men

for de fleste er tiden nu inde til, at de for
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Jeopardy om CF (Foto: Tonny Foghmar,

Informationsafdelingen, Århus

Universitetshospital, Skejby)



alvor skal overtage nogle opgaver vedr. CF.

Når CF-skolen er slut, vil CF teamet

begynde at tage de unge alene ind til kon-

sultation såvel hos sygeplejersken som hos

lægen. De unge bliver herved selv ansvar-

lige for, hvilke problemer der tages op og

må selv følge med i udviklingen af deres

sygdom. Forældrene tilbydes dog en lille

ekstra konsultation bagefter sammen med

den unge. Dette forsætter, indtil forældre-

ne er trygge ved at overlade ansvaret til

den unge. Der tages selvfølgelig individu-

elle hensyn. Dette er for at støtte den unge

og forældrene i frigørelsesprocessen.

Årlige workshops mellem 
skolerne
På opfordring fra børn/unge og deres foræl-

dre er vi nu i færd med at etablere årlige

workshops mellem CF-skolerne. Det vil

sige, at hvert hold 5-årige mødes én gang

om året, indtil de skal på skole for 10-åri-

ge. Det sker igen mellem skolerne for 10

og 14-årige, og igen efter skolen for 14-åri-

ge. Det er samme koncept som på CF-sko-

lerne blot kun én dag om året. 

Vi har valgt at starte med workshops

mellem CF-skole for 10-årige og 14-årige.

Her skal der være 2 årlige workshops. Den

første er etableret og er rettet mod søsken-

de. Her inviterer vi søskende med, indde-

ler dem i grupper og taler med dem om,

hvordan det er at have en bror/søster med

cystisk fibrose. Også forældrene diskuterer

søskendeproblematik, og i mens laver bør-

nene med cystisk fibrose frokost til os alle

sammen med vores diætist. Vi spiser alle

frokost sammen, mens grupperne fortæller

om, hvad de har diskuteret. Den anden

workshop kommer til at handle om sport

og fysisk aktivitet, og der bliver en tur i

skøjtehallen eller i trambolincentret e.l. 

Efter CF-skole for de 14-årige har vi plan-

lagt tre workshops. En workshop handler om

voksenafdelingen. Workshoppen foregår på

voksenafdelingen med personale fra vokse-

nafdelingen, og der fortælles om den sid-

ste nye forskning indenfor CF. En anden

workshop hedder "Færdig med skolen og

hvad så?" Her deltager socialrådgiveren

med emner som job, uddannelse og økono-

mi. En tredje workshop handler om at stifte

familie og få børn. Til alle workshop er der

også tid til at hygge og snakke sammen.

Økonomi
Der er ikke store udgifter forbundet med

CF-skolen, men vi har dog nogle til indkøb

af madvarer, når børnene/de unge skal lave

mad, tur i bowlinghallen, præmier til kon-

kurrencerne, pizza og cola, når de unge er

samlet osv. De fleste af vore udgifter dæk-

kes af forældre/bedsteforældre, der arbej-

der til festivals og markeder og vælger at

donere penge til CF-skolen. Det er vi meget

taknemmelige for. Det giver os mulighed

for at føre vores idéer ud i livet.

Risiko for smitte
Alle børn og unge på CF centret bliver til-

budt CF-skole. 

Patienter med cepacia må ikke være

sammen med andre med cystisk fibrose,

derfor tilbyder vi en speciel CF-skole for

dem. De må tage en eller to kammerater

med. Kammeraterne har ikke cystisk fibro-

se, men deltager alligevel på lige fod.

Alle andre kan gå på CF-skole sammen,

blot skal de, som er inficeret med pseudo-

monas, være i behandling, mens de går på

CF-skole. 

På CF-skolen såvel som i ambulatoriet og

på afdelingen gør vi meget ud af at lære

børnene/de unge en god hostehygiejne. 

Tilbud til forældre  
Der er et tilbud til de forældre, som har

børn på CF-skole for 5, 10 eller 14-årige

eller workshop. De får stillet et lokale til

rådighed, får serveret kaffe/te og kan få én

fra CF-teamet med, hvis de ønsker det. Det

kan fx være socialrådgiveren, som foræl-

drene ønsker at stille nogle spørgsmål.

Desuden er tre temaaftener for nye

forældre hvert år. De ligger i januar, maj og

september fra kl. 19-22 og kører kontinu-

erligt hver 4. måned. Formålet med tema-

aftenerne er, at de nye forældre kan mødes

og udveksle erfaringer, at de får mulighed

for at etablere kontakt til andre forældre i

samme situation, og at de får et supple-

ment til den mundtlige og skriftlige infor-

mation, som de allerede har fået om

sygdommen. Emnerne er 1) arvelighed og

fremtiden 2) fordøjelsessystemet og kost

og 3) åndedrætssystemet og fysioterapi.

Undervisere er læger, sygeplejersker, fysio-

terapeuter, diætist og psykolog fra CF tea-

met – efter aftenens emne. I programmet

er der lagt god tid ind til snak i grupper.

Afslutning
CF-skolen er dynamisk. Det vil sige, at den

forandrer sig hele tiden efter, hvilke behov

der er. Ved afslutning af hvert hold beder

vi om en evaluering af CF-skolen. Her får

vi konstruktiv kritik, og igennem tiderne er

der kommet mange gode idéer fra såvel

børnene som forældrene, og mange af dem

har vi realiseret.
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10 årige pepper sammen.

(Foto: Informationsafdelingen, Århus

Universitetshospital, Skejby)

CFF-red.: 

Vi gør opmærksom på, at de principper for adskillelse mellem patienter, som er

omtalt i afsnittet Risiko for smitte, ikke er de samme, som er gældende ved

tilmelding til CF-Foreningens kurser, skilejre m.m. 

CFF-arrangementer finder sted iht. de retningslinier for adskillelse, som er

gældende på CF-Center-RH, hvorved CFF’s adskillelsesregler kan forekomme at

være strengere end de ovenfor nævnte.



lægen bedre at kende."

Hvad har vi så som forældre oplevet ved,

at Sofie har været på CF-skole?

"Sofie tager mere ansvar for sin sygdom.

Om det skyldes alderen eller CF-skolen, ved

vi dog ikke."

"Den væsentlige forskel er, at vi oplever,

at den viden, Sofie har fået omkring sin syg-

dom, i højere grad giver hende en fors-

tåelse for, at behandling ikke er noget, som

lægen eller mor og far bare bestemmer,

men er noget som afhænger af hendes syg-

dom"

"Vi ønsker hermed også at sige en stor

tak, fordi Sofie også fik dette tilbud, selv

om hun har cepacia og var den eneste, der

kunne være i skolen. Vi vil også sige tak

for det store engagement, som personalet

på Skejby har vist Sofie og hendes venin-

de Cecilie."

CF-skole på Skejby sygehus er et meget flot

og godt tilbud til børn og unge med CF samt

til søskende og forældre.

Det drejer sig selvfølgelig først og frem-

mest om patienterne med CF, og det er

efterhånden et helt utrolig og flot program,

Skejby med Vibsen i spidsen har stablet på

benene tilpasset alderstrin.

Sofie på nu 11 år var med første gang

som 9-årig, og det skal da ikke være nogen

hemmelighed, at hun glædede sig meget

til første møde – var der mon nogen, hun

kendte fra familiekursus i Faaborg, og hvad

gik det nu helt præcist ud på?

Hun kendte et par stykker og lærte snart

resten af holdet at kende. Det var godt for

hende at se, at der var andre på hendes

alder med samme sygdom som hende.

De blev meget hurtigt åbne overfor hin-

anden, og ved hjælp af det super søde team

kom de igennem mange snakke om det at

leve med en sygdom. 

Jeg vil som mor sige, at Sofie har fået en

stor og bred viden om CF med henblik på

følgende;

Anatomi – hvad gør CF ved de forskelli-

ge organer.

Kontrol – fra sug til svar.

Mad – hvad er godt at spise, når man

har CF, og hvad skal man have enzymer

til.

Vigtigheden af at passe sin behandling.

Hvad betyder sport, når man har CF.

– og vigtigst af alt har hun fået et par gode

veninder, som hun mailer og sms’er til.

Det synes jeg er rigtig godt, for de kan

bruge og støtte hinanden nu og i fremti-

den.

Endvidere tror jeg da også, at det at gå

på CF-skole er med til at gøre den måned-

lige kontrol til en bedre oplevelse, fordi

man kommer ud til nogle personer, som

man kender godt og derved er mere tryg

og åben ved med evt. spørgsmål, der måt-

te trænge sig på.

Sofie har helt sikkert været meget glad

for at gå på CF-skole og glæder sig, til de

skal samles igen.
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CF-skole med kun en deltager
Sofie er 11½ år og deltog i CF-skolen i skole-

året 2005/2006. Sofie havde i flere år set

frem til at skulle gå i skolen og havde talt

meget om det. Vi synes ikke, det var så rart

at tale om det, fordi vi ikke forestillede os,

at det kunne lade sig gøre. Sofie har siden

børnehaveklasse haft cepacia og er derfor

isoleret i forhold til andre CF'ere. Pludselig

engang til kontrol blev vi spurgt, om Sofie

ville gå i CF-skole. De ville lave en skole kun

for hende. Hun måtte invitere nogen med,

hvis hun havde lyst, så hun ikke skulle være

helt alene i skolen. Det skulle selvfølgelig

være Cecilie, hendes bedste veninde, så hun

blev spurgt. Cecilie blev meget glad for invi-

tationen og ville meget gerne deltage.

På nogle spørgsmål omkring CF-skolen

havde Sofie følgende svar.

Hvordan var det at være så få i skolen? 

"Nu har jeg jo ikke prøvet at være flere,

men det var hyggeligt, at man ikke var

særlig mange, for så kunne man spørge ind

til noget mere."

Hvordan var det at have en veninde med? 

"Ret dejligt, for så lærte hun også noget

om min sygdom, så kan man også snakke

med hende om nogen ting."

Hvad var det bedste ved CF-skolen? 

"At være i svømmehal og lave mad. I

svømmehallen lavede vi en masse øvelser,

som vi også lærte noget af, og så var det

hyggeligt. Da vi lavede mad, fik vi fiske-

fileter med kartofler og flødeboller med

marcipanbund."

"Det var også en fordel, at opstart af kure

og skole blev kombineret, så jeg ikke skul-

le en ekstra gang skulle på sygehus." (Sofie

får i/v kur hver 6. uge)

Lærte du noget om CF, som du ikke vid-

ste i forvejen? 

"Ikke sådan i virkeligheden. Ikke i de sto-

re ting, men der var nogle ting, jeg fik sat

på plads. Fx at det ikke nødvendigvis er det

første barn, som får CF, men at det godt

kan være det fjerde barn." (Sofie er første-

fødte).

Er der noget, du gør anderledes efter, du

har gået i CF-skolen? 

"Nej, men jeg har lært sygeplejersken og

Jeanette og Mogens, forældre til Sofie 11 år: Didde, mor til Sofie 11 år:

Jeg har været på CF-skole med jævne mel-

lemrum, siden jeg var 10 år, og har fået

utrolig meget ud af det. For mig har det

været en værdifuld oplevelse, der har hjul-

pet mig på mange forskellige områder. 

Undervisningen på CF-skolen berører

mange relevante emner, og personligt har

det hjulpet mig til at få større forståelse for,

hvad det rent faktisk er, jeg fejler. Jeg har

lært mere om, hvad de forskellige behand-

lingsmetoder skal gøre godt for, og jeg har

lettere ved at forholde mig til, hvordan jeg

adskiller mig fra andre. Det er et sted, hvor

man møder andre i samme situation som

en selv, og selv om jeg betragter mig selv

som normal og ikke lader min sygdom fyl-

de det store i mit liv, så er det alligevel dej-

ligt at møde andre, der går igennem det

samme og skal tackle de samme proble-

mer, som jeg selv skal. De venskaber, jeg

har knyttet, er nogle, jeg virkelig har brugt

meget, for vi forstår hinanden bedre end

nogen udenforstående har mulighed for.

CF-skolen har for mig på alle måder

været en værdifuld oplevelse, og jeg synes,

det er et rigtig godt tilbud, der fortsat skal

være til stede for børn med cystisk fibrose. 

Lærke 19 år:



På en junidag med udsigt til sol, blæst og

regn stillede TEAM CYSTISK FIBROSE for 7.

gang til start i Ritter Classic med et hold på

50 cykelryttere suppleret med 17 ungdoms-

ryttere fra Lyngby Cycle Club. Vejret på ruten

var præcis så omskifteligt, som vejrudsigten

havde lovet, og rytterne blev desværre ikke

forskånet for særdeles kraftige regnbyger

på turen op langs Strandvejen og Øresund.

Det betød, at turen var noget koldere end

ellers, men det kunne ikke ses på rytternes

humør, da de kom i mål.

TEAM CF 2007-holdet var 'desværre' kun

bemandet med få ryttere, der havde vin-

derchancer i herre- og damerækken. Vi

kunne derfor ikke have forventninger om

samme flotte resultater som i 2006, hvor

TEAM CF besatte 3. pladsen i herrerækken

og alle tre podiepladser i damerækken.

Bedste Team CF rytter 2007 var Jens

Abrahamsson på en 12. plads i herreræk-

ken og Diana Carstensen på en 8. plads i

damerækken. Vi håber, at alle ryttere fik

god dag og en stor oplevelse.

Med på Cystisk Fibrose holdet var også 10

ungdomsryttere samt to 'veteraner', Sven

Olav Lund og Jimmi Johansen fra Lyngby

Cycle Club. Sven og Jimmy har cyklet for

TEAM CF gennem alle årene. Lyngby CC har

fået nye cykeldragter i 2007 sæsonen, og

som nogle måske vil bemærke, så pryder

CFF's logo brystet på klubbens flotte blå

trøjer. CFF har ikke betalt for denne re-

klameplads. Folkene bag Lyngby CC har
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TEAM CYSTISK FIBROSE og Ritter Classic 2007

Sundhedsministeren 
på visit

AF ERIK WENDEL

Fotos: Birger Vogelius Freelance
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Læs mere om Ritter Classic på www.ritterclassic.dk

Læs mere om på www.teamrynkeby.dk

Læs mere om Team Cystisk Fibrose og Ritter Classic på www.cff.dk, klik "CF &

Ritter Classic" under "Aktiviteter".

ønsket at støtte cystisk fibrose ved at rekla-

mere for sygdommen på klubbens cykel-

trøjer uden omkostninger for CFF. Denne

flotte gestus er vi dybt taknemmelig for.

Selv om 2007 ikke betød sejr eller podie-

pladser til Cystisk Fibrose, fik vi alligevel et

uventet og fantastisk udbytte af dagen.

Efter løbet havde CF-rytter Jørgen Emil

Hansen arrangeret det således, at sund-

hedsminister Lars Løkke Rasmussen kom til

CF-teltet for at spise sin frokost sammen

med CF. Dette gav en enestående mulig-

hed for at tale med ministeren om cystisk

fibrose – og tage fotos. Lars Løkke

Rasmussen og Jørgen Emil Hansen cykler

også for Team Rynkeby. De brugte Ritter

Classic 2007 som træningstur før deres lan-

ge cykeltur fra Ringe til Paris senere i  som-

meren 2007, hvor de samlede penge ind til

støtte for cancerramte børn. Lars Løkke

Rasmussen kom i øvrigt i mål på en flot

272. plads, kun 13.50 min. efter vinderen,

ud af de næsten 1000 startende deltagere

i Ritter Classic.

Tak til alle ryttere, som kørte for TEAM CF

og viste "flaget" og dermed hjalp med at

udbrede kendskabet til CF. 

På gensyn i TEAM CF til Ritter Classic 2008

- søndag den 15. juni. Kontakt gerne Erik

Wendel, ew@cff.dk, hvis du har planer om

at deltage i 2008. 

NR. 2 • 2007
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Nye regler om retten til dag-
penge, når man har modtaget
tabt arbejdsfortjeneste

Arbejdsløshedsforsikringsloven er blevet

ændret, så muligheden for at forlænge

optjeningsperioden for dagpenge med de

perioder, hvor man får tabt arbejdsfortje-

neste efter servicelovens § 42, er blevet

udvidet. 

Efter de tidligere regler kunne optje-

ningsperioden forlænges med op til 2 år,

hvis man havde modtaget tabt arbejdsfor-

tjeneste efter § 42. Efter de nye regler kan

optjeningsperioden, når de to år er gået,

forlænges med hele den periode ud over

de to år, hvor der modtages tabt arbejds-

fortjeneste. Det vil med andre ord sige, at

uanset hvor længe man modtager tabt

arbejdsfortjeneste, vil man ikke miste ret-

ten til at modtage arbejdsløshedsdagpen-

ge

De nye regler trådte i kraft den 1. august

2007 og gælder for de personer, der fra og

med 1. august modtager tabt arbejdsfor-

tjeneste. Personer, der forud for 1. august

har modtaget, men ikke længere modtager

tabt arbejdsfortjeneste, vil ikke kunne få

forlænget deres optjeningsperiode med

mere end de gældende 2 år.

Socialrådgiveren 
informerer ...

Lange sagsbehandlingstider 
– hvad kan du gøre

En del familier oplever lange sagsbehand-

lingstider som et resultat af kommunal-

reformen, hvor mange har skiftet sags-

behandler. 

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende.

Men endnu værre er det næsten, når nye

familier slet ikke kan få kontakt med deres

kommune.

Jeg har kontakt med en familie fra Ikast-

Brande kommune, hvor deres søn fik kon-

stateret cystisk fibrose i begyndelsen af

januar måned. Det var sidst i maj måned

endnu ikke lykkedes familien at få en sags-

behandler og dermed at få rådgivning om

støttemuligheder eller hjælp til udgiften til

medicin og lignende. Familien kunne hel-

ler ikke få at vide, hvornår de kunne reg-

ne med at få behandlet deres sag. En

kontakt til borgmesteren gav intet resultat,

så CF-Foreningen klagede over kommunen

til Tilsynet i statsforvaltningen.

Klagen blev begrundet i, at en kommune i

følge retssikkerhedslovens § 3 skal

• behandle spørgsmål om hjælp hurtigt, 

• fastsætte en generel frist for, hvornår der

skal være truffet en afgørelse; fristerne

kan afhænge af de enkelte sags typer

• give borgeren besked, hvis fristen for at

træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan

overholdes, og

• oplyse om, hvilke frister som gælder i

kommunen.

Ingen af disse ting var sket.

Herning Folkeblad berettede i juni om fami-

liens 'oplevelser', og efter sommerferien

hørte vi fra familien, at der omsider var

kommet orden i tingene. CF-Foreningen fik

dog aldrig svar fra Tilsynet.

Flere efterlyser de gamle
oversigter med faste beløb på
merudgifter

CF-Foreningen bliver af og til kontaktet af

familier eller sagsbehandlere, der efterly-

ser den gamle redegørelse og opgørelse

vedr. merudgifter til børn med CF, der tid-

ligere lå på foreningens hjemmeside.

Opgørelsen findes ikke længere på hjem-

mesiden. Det skyldes dels, at der er sket

mange ændringer i behandlingen af CF og

dermed også udviklingen af sygdommen,

siden opgørelsen blev udarbejdet. Så bag-

grunden for beregningen har dermed æn-

dret sig meget.

Men det skyldes ikke mindst, at jeg ikke

mener, at man kan udarbejde en oversigt

over merudgifter til børn med CF med faste

beløb. Børn med CF er forskellige, og syg-

dommen forløber forskelligt fra barn til

barn, hvorfor merudgifterne også varierer

fra barn til barn. Det er derfor nødvendigt

at foretage en individuel beregning af mer-

udgifter for hvert barn. 

Når denne beregning skal foretages, kan

du finde eksempler på typiske merudgifter

i notatet "Samfundets hjælp til børn og

unge med CF" på foreningens hjemmeside.

Har du brug for at drøfte, hvordan du kan

beregne dine merudgifter, er du velkom-

men til at ringe til mig på tlf. 63 81 68 17,

torsdage mellem 16 og 18, eller til at sen-

de mig en mail på adressen gm@cff.dk

AF GITTE MADSEN

Har du også problemer med at få behandlet din sag, 
er du velkommen til at kontakte mig.



Som en del brugere af CF-Foreningens
diskussionsgrupper allerede har opdaget, er
der dagligt 5-10 nye brugere med mærk-
værdige brugernavne tilmeldt systemet.
Dette er et resultat af det, der populært kal-
des spam.

Da Diskussionsgrupperne blev oprettet i
april 2006, var det hensigten, at de skulle
bestå af dels en lukket, dels en åben
(offentlig) del med diskussionsfora. 

De lukkede grupper kræver, at man er
registreret bruger, og at man logger sig på
med brugernavn og password for at kunne
læse og skrive indlæg. Denne tilladelse
gives kun til personer med kendt relation
til CF på baggrund af en række personop-
lysninger, så CF-Foreningen (CFF) kan se,
hvem der er bag det ønskede brugernavn. 

De offentlige grupper var tænkt som
åbne for alle, dvs. at både registrerede og
ikke-registrerede personer skulle have
mulighed for at læse og skrive indlæg.

Erfaringerne med indlæg på de offentli-
ge grupper har imidlertid været problema-
tiske, idet vi i månederne efter, at grupperne

var oprettet, dagligt oplevede 5-10 nye ind-
læg med henvisning til forskellige irrele-
vante websites fordelt på de forskellige
grupper. Vi tog herefter konsekvensen af
dette og spærrede for, at ikke-registrerede
brugere kunne skrive indlæg i grupperne.
Alle kan dog stadig læse indlæg i de åbne
grupper. 

Dette har fjernet spam-indlæg i de offent-
lige grupper, men det forhindrer desværre
ikke, at man stadig under 'tilmeld' funktio-
nen på siden kan udtrykke ønske om at til-
melde sig vore diskussionsgrupper og der
opgive mere eller mindre mærkelige bru-
gernavne som eksempelvis: 765pHnFl09,
Nasty60, TC, 1980freez_poster. Og nogle af
disse brugernavne henviser desværre til de
pågældendes mere og især mindre lødige
websider, som disse personer har. 

Det, at man tilmelder sig som bruger, be-
tyder imidlertid ikke, at man har adgang til
at skrive i grupperne. Det sker som før
nævnt først, når CFF har godkendt den en-
kelte bruger, der har ønsket at tilmelde sig. 

De 'mærkelige' brugernavne vil dog stå
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SPAM på diskussionsgrupperne

40 års jubilæum
Det er i år 40 år siden, Cystisk Fibrose Fore-
ningen blev stiftet, – den 22. august 1967.
I nogle måneder havde der været forskel-
lige forberedelser, indtil dagen oprandt,
hvor selve handlingen fandt sted på advo-
kat Arne Engels kontor ved den stiftende
bestyrelses underskrift af vedtægterne for
CFF. Jeg var en af dem, dengang under nav-
net Wendel Larsen.

Drivkræfterne bag stiftelsen var ovl.
Erhard Winge Flensborg og afdøde Henry
Jensen, daværende direktør i Rederiet
Lauritzen og med to børnebørn med CF. 
E. Winge Flensborg blev CFF's første for-
mand og runder i øvrigt meget snart sin 95
års dag, d. 13. november. 

Herefter fulgte mange og travle år – og
travlheden består. Det er vel næsten ble-
vet en tradition, at der er mange flere CF-

opgaver til alle, end der er personale og
økonomi til. Og dette gælder i både be-
handlings- og forenings'væsenet'. 

Derfor har CFF også kun i yderst få tilfæl-
de brugt tid og kræfter på festivitas og
fejring, hvilket også er årsagen til, at fød-
selsdagen, bortset fra et par hastige emails
imellem dem, der kendte og huskede
dagen, nærmest er forbigået i tavshed.

Der er dog overvejelser om en beskeden
markering engang efter nytår, hvor man i
form af f.x. et videnskabeligt symposium
kan se tilbage på, hvad der er sket i de 40
år.

Men i mellemtiden vil CFF blive meget
meget glad, hvis medlemmerne vil marke-
re 40 året for stiftelsen ved at sende en
fødselsdagshilsen til Foreningen i form af
en kontant gave til CF-bekæmpelsen.

Dette kan ske ved at overføre beløbet
via Netbank til CFF's konto nr. 4770 000
6404383 
– eller indbetale beløbet på posthus vha.
girokort (korttype 01) 640 4383 
– eller ved at sende en check til CF-
Foreningen, Hyrdebakken 246, 8800
Viborg – gerne med ref.: 40 år.

Hanne Wendel Tybkjær
sekretariatschef

Sønderbrogade 6, 1. sal
8700 Horsens
Tlf. 7562 0272
Fax 7562 0279

Advokat 
Niels-Peter Andreasen

npa@adslhome.dk
www.horsensadvokaten.dk

a
Advokat

på listen over tilmeldte brugere, indtil de
bliver sletter manuelt, hvilket vi bestræber
os på at gøre hver eller hveranden dag.

ew



Invitation til Skilejr for CF-ere, som er født
i årene 1990-1996, som er uden kronisk
infektion og uden Burkholderia og
Achromobacter infektion, er udsendt. Lejren
finder sted i Alpe d'Huez, Frankrig i uge 6
i 2008 med udrejse lørdag 2. februar og
hjemkomst lørdag 9. februar. 

Vi kan invitere 15 unge CF'ere på CF-
Skilejr 2008, og hvis flere end 15 melder
sig, afgøres deltagelse som sædvanlig ved
lodtrækning.

Deltagergebyr er 2.950 kr. og man må
endvidere selv medbringe lommepenge til
'snold', sodavand, småfornødenheder m.m.

De resterende udgifter bliver dækket af CF-
Foreningen ved hjælp af tilskud og fonds-
gaver. Arrangementet omfatter rejse (med
fly og transferbus), hotelophold, hovedmål-
tider, leje af ski og støvler samt liftkort.
Begyndere (på ski for første eller anden
gang) vil desuden komme på skiskole. 

Lejrudvalget har i år valgt Alpe d'Huez i
Frankrig som rejsemål, – et område som
byder på udfordringer for alle niveauer,
begyndere som øvede. Også i år er lejrop-
holdet "praktisk øvelse i selv at admini-
strere daglig behandling". Lejrlederne vil
holde øje med, at de yngste tager deres

daglige behandlinger som foreskrevet, og
forventer, at de ældre klarer deres egen
behandling, når de bliver bedt om det.

Vinterlejrene arrangeres efter samme
principper for infektionsadskillelse som tid-
ligere, dvs. vi forudsætter, at behandlende
hospital på baggrund af bakteriologisk
undersøgelse af sekret efter en nærmere
fastlagt tidsramme kan bekræfte, at den
pågældende på rejsetidspunktet er uden
pseudomonas, Burk. cepacia og Achromo-
bacter. Vi tjekker derfor deltagerlisterne
med CF-centrene.

Klavs Andreassen, lejrchef

På julemarkedet er der salg af juleartikler
fra en række boder: I Granbodens arbej-
dende værksted produceres juledekoratio-
ner, adventskranse, dørdekorationer m.m.
Kunstboden sælger kunsthåndværk, her-
under mange træskærearbejder. Juleboden
sælger julepynt, og - nyt i år - også småka-
ger, konfekt, syltetøj o.m.m. 'ud af huset'.
Der er Fiskedam til de yngste gæster, og
Tombola'en med spændende præmier til
såvel voksne som børn samt daglig ud-
trækning af en større nittegevinst. I Jule-
caféen kan man købe kaffe, the, cacao,
gløgg, æbleskiver, frisksmurte sandwich,
forskelligt hjemmebag og lagkager samt øl
og sodavand til rimelige priser.

Vi efterlyser:
Julemænd / Nissedamer efterlyses. I de
flotte julekostymer og med reklameskilte
skaber de julestemning på Strøget udenfor
Helligåndskirken, når de uddeler karamel-
ler til børnene – og med løbesedler "lok-
ker" kunderne ind på julemarkedet. Vi
efterlyser derfor nogle, som vil melde sig
til "Julenisse-listen" og tage en tørn (eller
flere) i løbet af dagene fredag og lørdag
30/11-1/12. Ring til CFF tlf. 8667 4422 eller
send e-mail til julemarked@cff.dk

Meld dig som hjælper til Julemarkedet.
Kan du bidrage ved at tage en el. flere vag-
ter? I boderne, i cafeen og i tombolaen er
der brug for endnu nogle hjælpere, så alle
kan få et pusterum engang imellem. Meld
dig til CFF, tlf. 8667 4422 eller send e-mail
til julemarked@cff.dk

Hjemmebag til caféen – enhver form for
skærekager, småkager o.m.m. modtages
gerne - og ikke mindst "gammeldags kring-
le", som er populær.  Og glas med hjem-
melavet marmelade er meget efterspurgt
til salg ud af huset, – og også som gevinst
i tombolaen.

Gevinster til tombola og fiskedam og
Julepynt, nisser m.m. til salg i boderne.
Vi håber at få mange gevinster til tombol-
aen og mange små indpakkede pakker til
fiskedammen. 

Og nisser -nisser - nisser og julerier til
salg i Juleboden - og hjemmelavet julepynt. 

Nyt i år i Juleboden – salg af småkager,
konfekt, syltetøj o.lign.' ud af huset'. Ar-
bejdsgruppen bag dette nye initiativ opfor-
drer: "Du kan hjælpe ved at bage en ekstra
portion af de julekager, du normalt bager
eller lave en ekstra portion konfekt – og
komme ind med det på julemarkedet/sen-
de det til os. Eller måske kan du overtale
din lokale bager til at bage 20 honning-
hjerter til dig – eller supermarkedet til at
sponsorere 15 poser slik. Ring eller skriv og
fortæl hvad du ønsker at lave. Ring til Tina
på 40 79 61 46 eller send en e-mail til:

tina@cfmidtsjaelland.dk”
Granboden. Fra det arbejdende værksted

sælges adventskranse, juledekorationer,
julepynt m.m. – men det er umuligt for
værkstedet at følge med, hvis der ikke på
forhånd er kommet nogle færdige ting til
salg el. er en del halvfabrikata til rådighed
for produktionen. Ring til CFF tlf. 8667 4422,
eller send e-mail til julemarked@cff.dk og
fortæl, hvad du kan skaffe.

Bliv julemarkedssponsor. Du kan slippe
for at få mel på fingrene og alligevel give
CF en dejlig hjælp ved at støtte julemarke-
det med et beløb, som vi bruger til indkøb
af råvarer til caféen (kaffe, æbleskiver,
pålæg/sandwich, lagkagebunde m.m.). Be-
løb kan via Netbank overføres til CFF's kon-
to: 4770 000 6404383, – husk venligst at
anføre dit navn og ref. "Julemarked". 

Varer kan sendes pr. post el. afleveres
til – CF-Center-København, Børneafdeling
GGK-5003, att.: CF-Julemarked, Rigshospita-
let, Blegdamsvej 9, 2100  København Ø 
(– må være på RH senest onsdag d. 28/11)
– eller afleveres torsdag d. 29/11 i Hellig-
åndshuset, indg. via bagsiden af huset i
Valkendorfsgade 23, hvor vi bygger op/
arrangerer julemarked fra kl. 10.00.

Fortæl venner og familie, at der er mas-
ser af julestemning i Helligåndshuset fre-
dag-lørdag 30/11-1/12, hvor byens bedste
julemarked er åbent begge dage kl. 10-19.
Læs mere om CF-Julemarkedet på
www.cff.dk.
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Atter CF-Skilejr i 2008

CF-Foreningen har siden 1982 afholdt et
årligt julemarked for at samle penge til CF-
bekæmpelsen. Julemarkedet finder altid sted
fredag-lørdag før første søndag i advent. 

CF-Julemarked 30/11-1/12
i Helligåndshuset på Strøget i København
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LANDSINDSAMLING

Der er brug for midler til FORSKNING
• både til konkrete foreliggende forskningsprojekter 

• og til at opbygge en forskningspulje, så nye projekter kan igangsættes uden forsinkelse. 

Vi mangler også penge til PATIENTARBEJDET, 
• til Kursusvirksomhed, Lejraktiviteter, Socialrådgivning og Rådgivnings- og Konsulenttjeneste.

Og behovet for at udbrede OPLYSNING om Cystisk Fibrose er stort.
Sygdommen med det absolut ikke-mundrette navn er langt fra så kendt i befolkningen 
som en del andre alvorlige sygdomme, der rammer børn og unge.

Derfor beder vi Dem støtte
CF-LANDSINDSAMLING

25. november - 31. december 2007.

Skattefri bidrag – meget større fradrag i 2007: 13.600 kr.
CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A og § 12 stk. 3. 
Derved kan gaver til CFF fratrækkes den skattepligtige indkomst. 
Grænsen for fradrag er hævet i år. For indkomståret 2007 kan fratrækkes 13.600 kr.
Som hidtil kan de første 500 kr. ikke fratrækkes.
CF-Foreningen kan modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift og er også godkendt efter
Ligningslovens 12, stk. 3 til at modtage løbende ydelser (gavebreve) med fradragsret for gavegiveren.

Jo højere kontingentindtægt - Jo flere Tips/lottomidler til CFF
CFF's andel af T/L-midler er iht. gældende Tips/lotto-regler afhængig af størrelsen af vor samlede kontingent-
indtægt. Vi håber derfor, at De kan hjælpe os med at skaffe flere kontingentbetalende medlemmer og/eller
betale højere kontingent.
Hvis De endnu ikke har indbetalt kontingent for 2007, kan det nås endnu! 
Kontingent for 2007 er 165 kr. (inkl. CF-blad) og 75 kr. (u/CF-blad).

Bidrag/kontingent kan indbetales til CFF:

• ved Netbanking til Giro 4770 000 6404383, 

• på posthus vha. girokort (korttype 01) kt. 640 4383

• og nu også online ved Dankort via CFSHOP på hjemmesiden www.cff.dk.
Husk venligst at anføre afsendernavn og hvad betalingen dækker.

På forhånd tak for enhver støtte til CF-patienterne.

Med venlig hilsen

BJARNE HANSEN
Bestyrelsesformand

Igen i år har CF hårdt brug for Deres hjælp !
– for at vi som en lille patientforening kan hjælpe landets 
ca. 450 patienter med sygdommen Cystisk Fibrose (CF).
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Afsender:
Cystisk Fibrose-foreningen
Hyrdebakken 246
8800 Viborg

Returneres ved varig 
adresseændring
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