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Søndag aften, Åbyhøj.  
Te-kruset er fyldt op og regnen slår på ruden udenfor. Jeg sætter mig godt tilrette, klar til at fortælle 
om dette års Ungekoloni i Colitis-Chron Foreningen.  
Stedet var Svendborg Vandrerhjem og kolonien strakte sig over 4 dage - torsdag, fredag, lørdag og 
søndag. Vi var 15 kursister i alderen 17-29 år. Da vi ankom torsdag aften blev vi indkvarteret og 
præsenterede os for hinanden, hvorefter vi spiste aftensmad og brugte resten af aftenen på, at 
lære hinanden bedre at kende og hygge med spil og sjov. Dette år var 2. gang jeg deltog i 
Ungekolonien, foruden 2 gange i Ungekurset, der strækker sig over 3 dage i stedet for 4. Som 
førstegangs kursist mødte jeg op, uden en eneste fornemmelse af, hvad kurset indebar. Frygten 
for at skulle tilbringe 3 dage sammen med unge jeg aldrig havde mødt før og ikke anede hvem var, 
kravlede længere og længere op i halsen, jo tættere jeg kom på dagen. Når jeg igen ankommer til 
disse kurser, bliver jeg gang på gang fascineret af, hvor hurtigt man bliver en del af flokken, fordi vi 
netop alle sammen kæmper med de samme tabubelagte sygdomme. Så snart man ankommer og 
er sammen med andre i samme bås, er lagene af ens ”jeg” hvor oplysningerne som: ”Jeg har en 
kronisk tarmsygdom” eller ”Jeg har brug for at have et toilet i nærheden af mig 24/7” hurtigt bliver 
pillet af og følelsen af, at man hører til dukker op.  
Igen i år kom der nye deltagere til og igen var kurset fyldt af nye historier og erfaringer.  
Fredag bød på foredrag med psykolog, Merete Mærsk, der gav os indblik i tankerne ”Hvem er 
jeg?” og ”Hvordan lever jeg mit liv med Crohn eller Colitis?” Hun bad os tænke på de 5 værste ting 
ved sygdommene og de 5 bedste ting – en udfordring alle rynkede lidt på næserne af. Men som 
samtalerne flød, dukkede der alligevel gode ting op som gav stof til eftertanke. Èn ting jeg især bed 
mærke i var, at selvom vi er kronisk syge og vi er unge mennesker, er vi alligevel mere voksne end 
andre jævnaldrende, fordi vi hver dag tager ansvar for vores krop, der ellers beklager sig hvis vi 
ikke gør. Vi arbejder hele tiden med os selv, fordi vi dagligt bliver påmindet om, at vi har en kronisk 
sygdom der følger os som en skygge. I løbet af foredraget blev der udvekslet erfaringer og givet 
gode råd til, hvordan vi hver især tackler hvornår vi fx vælger at fortælle andre, at vi har en kronisk 
tarmsygdom. Om aftenen blev der igen hygget, snakket og grint en masse.  
Lørdag holdte specialansvarlig overlæge Ph.D. Claus Aalykke foredrag om det medicinske vedr. 
vores sygdomme. Han gennemgik de forskellige præparater der anvendes og inddrog os i hvilken 
medicin vi tog og hvor i behandlingerne vi var. Derudover fortalte han en smule om de led-
problematikker vi også døjer med og besvarede gerne de spørgsmål vi nu engang lå inde med. 
Lørdag eftermiddag gik turen til Valdemars Slot og efter aftensmaden, stod aftenen i 
”bankobrikkernes-tegn” hvor der var heftig kamp om de mange, flotte gaver vi og foreningen havde 
haft med. Igen, igen blev der hygget og grint en masse.  
Søndag var det socialrådgiver, Maiken Guldborgs tur til, at informere om hvilke rettigheder og 
muligheder vi som kronisk syge, har ift. arbejde, uddannelse m.m.. Maiken er ansat i CCF og står 
altid til rådighed hvis man har brug for hjælp på disse områder. Under foredraget blev der igen 
udvekslet erfaringer og tips ifm. bl.a. handicaptillæg. 
Efterhånden som formiddagen skred frem og frokosten blev spist, blev det tid til at evaluere årets 
Ungekoloni og tage afsked. Igen i år gik vi derfra med nye informationer og nye historier der kan 
hjælpe os videre frem.  
Når man bagefter sidder i toget hjem til Århus, kan man ikke lade være med at tænke på, om der 
sidder en anden person i toget, i samme situation som en selv. Igen er man ude blandt andre 
mennesker og igen er ens sine usynlige lag: ”Jeg har en kronisk tarmsygdom” eller ”Jeg har brug 
for at have et toilet i nærheden af mig 24/7” sat på, fordi mange mennesker netop ofte siger 
”Jamen man kan jo ikke se på dig, at du er syg...?” Det er til tider en fordel, men ikke desto mindre 
er det en befrielse at komme til disse Ungekurser/kolonier og smide alle lag.  
Hvis du sidder og overvejer at tage med på næste kursus, vil jeg varmt anbefale dig at gøre det. 
Hvis ikke for at få nye informationer om din sygdom, så for at møde de fantastiske mennesker du 
hurtigt knytter bånd til og danner suveræne venskaber med. Når Kim Larsen synger:  
”Hvad det er de vil med livet, det kan kun de selv forstå,  
Åh, disse smukke unge mennesker, gid de længe leve må!” (De smukke unge mennesker).  
Tænker jeg, at vi ikke altid selv kan forstå hvad det er vi vil med livet, fordi bekymringerne om 



fremtiden med en kronisk sygdom altid vil ligge og lure om hjørnet.  
 
Jeg takker for en fantastisk Ungekoloni 2010 og ser frem til at møde kendte samt ukendte ansigter 
næste år. 
Katrine Lützen (Colitis). 
 


