
Kursusweekend for forældre og børn, på Kerteminde vandrehjem d. 28-30 maj. 

Fredag den 28. maj ca. kl. 17.00, ankom vi til Kerteminde vandrehjem. Vi blev vel modtaget af Lise fra 
kursusudvalget, som sad i forhallen og ventede på os alle. Vi fik udleveret vores nøgler til vores værelse. Alt 
ligger parat til os, senge linned, håndklæder samt dyner plus div., så det skulle bare lægges på. Derefter fik 
vi udleveret vores navne skilte og kunne så sætte os at hyggesnakke, indtil alle var ankommet. Kl. 18.00 
kunne vi sætte os til et flot dækket bord, hvor der var rettet et flot ta-selv bord med dejlig mad til os. Som altid 
giver CCF den første sodavand/øl/glas vin. Derefter skal vi selv betale for drikkelsen. Efter maden fik vi 
pandekager med is. Derefter satte vi os ind i tv stuen og snakkede, hvor der var stillet kaffe/the samt div. 
lækkerier frem. Vi fik alle præsenteret os og snakken gik frem og tilbage. Jeg havde medbragt et maleri, som 
vi satte på auktion. Auktionen skulle så afslutte lørdag aften og pengene ville gå til aktiviteter til vores børn, 
til næste weekend kursus. 

Lørdag den 29. maj. 

Mellem kl. 7.30-9.30 var der en lækker morgenbuffet. Kl. 10-11.00 havde vi besøg af Sanne Djursfeldt fra 
TEDDY og Joan Banke fra afd. H på Odense universitets Hospital. Sanne fortalte om det at have stomi og 
hvad man måske kan komme ud for, når man har sådan en. Joan viste os billeder fra Odense Hospital, 
hvordan tingene var indrettet til både børn og voksne. Kl. 11.15 havde vi en kaffe pause, hvor der var 
kaffe/the og saftevand, samt et dejligt frugtfad. Sanne og Joan fortsatte kl 11.15-12.00, hvor vi kunne stille 
spørgsmål. 

Kl. 12.00-!3.00 var der frokost, hvor det slet ikke var til at vælge, hvad man skulle smage, for der var utrolig 
meget at vælge imellem. 

Kl. 13.00 Blev alle vores børn hentet i en mini bus og Mette, (hovedbestyrelsen) og Tom tog med dem alle i 
Odense Zoo. Der gik de samlet rundt og hyggede sig, indtil klokken blev 17.00 0g det blev igen hentet og 
kørt tilbage til Vandrehjemmet. De havde rigtig meget at fortælle efter denne tur. Der blev taget en del 
billeder, som de meget gerne ville vise os. 

Kl. 13.00 Kom Niels Qvist fra Odense Universitets Hospital og fortalte os om den kirurgiske del af det at have 
Crohn eller Colitis. Jeg har oplevet Niels før, på andre CCF weekend kurser. Det er indimellem barske ting vi 
får at se og høre, men man bliver meget bedre rustet som forældre, hvis man pludselig skulle komme ud for 
nogle af de ting. Niels er utrolig rar at snakke med og man får altid ærlige svar. Hvis man ikke har været på 
et weekend kursus og oplevet Niels Qvist, så har man virkelig misset noget godt. Kl.15-15.15 holdt vi en lille 
kaffe pause, hvor der nu var både frugt og kage. Niels fortsatte til ca. kl. 16.00. 

Derefter kunne vi gøre som vi ville, gå tur, snakke, få en lille lur, indtil kl 18.30. Der var det nemlig tid til en 2 
retters menu. Det var utrolig lækker mad, lidt forskelligt at vælge imellem, samt islagkage til dessert. 

Kl. 20.00 gik vi i gang med salget af amerikansk lotteri og der er altid en god stemning og vi var spændte på, 
om vi skulle være heldige at vinde noget godt. Ca. kl. 21.00 gik vi ind og så melodi grandprix, hvor der var 
blevet sat kaffe/the og saftevand frem til os, samt et lækkert fad med småkager og chokolade. Børnene 
rendte ude i gården, hvor de spillede bord tennis og i det hele taget havde det sjovt. Der blev spillet skak på 
det store skak bræt der er lagt ude på græsplænen. I tv stuen blev Inger fra kursusudvalget den heldige 
vinder af det maleri som jeg havde haft med. Der blev snakket frem og tilbage og jeg syntes det var en rigtig 
hyggelig aften. 

Søndag den 30. maj. 

7.30-9.30, var der igen en lækker morgenbuffet. Inden kl. 10.00 skulle vi tjekke ud fra værelserne. Vi skulle 
kun tage sengetøjet af og vores håndklæder, som vi skulle lægge en vasketøjskurv, udenfor. 

Kl. 10.00 kom Benedicte Wilson far Odense Universitets Hospital for at fortælle os om den medicinske del af 
Crohn og Colitis. Benedicte fortalte og mange ting og når vi havde spørgsmål, spurgte vi bare ind til det vi 
havde. Kl. 11-11.15 havde vi en kaffepause hvor der igen var sat dejlig frugt frem til os. 11.15-12.30 fortsatte 



Benedicte med at fortælle og kl. 12.30-13.30 var der en lækker frokost. Imens vi havde Benedicte, var vores 
børn ovre i tv stuen og spille WII og spille spil, sammen med Lise. 

Kl.13.30- ca. 14.00 havde vi evaluering af denne weekend, hvor både børn og voksne kom med forslag til 
kommende kursusweekender. Vi afsluttede med kaffe-kage, inden vi skulle sige farvel til hinanden ved ca 
14.30 tiden. 

Jeg har her i korte træk fortalt, hvad vi har lavet i denne weekend, men det skal opleves. Hvis du sidder 
derude og ikke har været med før, så tag at tilmelde jer. Vi har det så hyggeligt alle sammen. Jeg som har 
haft en meget syg dreng i snart 8 år, ved ikke hvad jeg skal gøre, den dag jeg ikke kan komme med mere. 
Det giver mig nogle kræfter, til at fortsætte når jeg kommer hjem, som jeg ikke troede at jeg havde. Det 
betyder utrolig meget for mig som forældre, at vi kan snakke sammen og snakke med nogen som forstår en. 
Hvis ens barn er lidt dårlig i den weekend vi skal af sted, så bliver der også taget hensyn til det, dette skal i 
hvert fald ikke være en hindring i ikke at komme af sted. Jeg vil her til slut vil takke de familier der har været 
med i denne weekend, tak fordi i lagde ører til. 

Dorte Daugaard 


