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Har du type 2-diabetes  
og hjertekarsygdom?  
 

Steno Diabetes Center Copenhagen søger 
personer til et forsøg om virkningen af 
semaglutid på åreforkalkning 
 

Hvad er fordelene ved at deltage i forsøget? 

• Støtte og omsorg på Steno Diabetes Center Copenhagen, Skandinaviens største 
diabetesklinik. 

• Du vil møde de samme læger og sygeplejersker i løbet af de 57 uger forsøget varer.  
• Hyppig og grundig kontrol. Dette kan åbne mulighed for, at man opdager 

helbredsforhold, der ellers først ville være blevet opdaget på et senere tidspunkt. 

Du kan være egnet til at deltage i forsøget, hvis: 

• Du har type 2-diabetes  
• Du er 50 år gammel eller ældre 
• Du har haft en blodprop og/eller har sygdomme i hjertet 

Der vil være op til 18 besøg i løbet af de 57 uger. Op til syv af besøgene er skanninger på 
Rigshospitalet, de resterende 11 besøg er på Steno Diabetes Center Copenhagen.  

Du får refunderet alle transportudgifter til og fra Steno Diabetes Center Copenhagen 
og Rigshospitalet efter gældende regler. 

Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte os. Du vil blive grundigt 
informeret om forsøget og om mulige bivirkninger, inden du tager stilling til, om du vil deltage. 

 

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer og er sponsoreret af Novo Nordisk. 

 

Kontaktinformationer 
Sygeplejerske Lone Jelstrup, Steno Diabetes Center Copenhagen,  
Niels Steensens Vej 2, DK-2820 Gentofte.  
Tlf.: 30 91 32 50 , E-mail: lone.jelstrup@regionh.dk 
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- Der er mange spændende historier om minedepotet. Også 
nogle du ikke kender - men dem får du ikke at vide lige nu...

FAXE LADEPLADS: Sneen lå højt 
på græsplænen, en snedame - for 
det var ikke en snemand - stod 
på terrassen og frøs, men inden-
for i sommerhuset var der dejligt 
varmt. Michael Milo Jørgensen 
havde tændt op i brændeovnen.

Haslev-Faxe Posten kiggede 
indenfor, for at snakke om lokal-
historie. Og netop Michael Milo 
ved en masse om Faxe Ladeplads’ 
historie - både den almindelige og 
den mere pudsige.

Michael Milo bor på Nørrebro, 
men så ofte som det lader sig 
gøre er han i sit sommerhus i Faxe 
Ladeplads - og til efteråret flytter 
han permanent til Faxe Lade-
plads, for her går han på efterløn.

Ofte er det tilflyttere der ved 
mest om en egn eller en by, og 
det er nok fordi man vil finde ud af 
hvor man egentlig er havnet. Tag 
f.eks. navnkundige Arne Aasbjerg 
- han var også tilflytter.

Michael Milo er oprindeligt 

uddannet pædagog, men har 
i en stor del af sit liv arbejdet 
som sundhedskonsulent, og har 
blandt andet været ansat i Dansk 
Idræts Forbund i en del år.

Og så er han også forfatter, 
håndboldtræner samt musiker og 
komponist. Sidste år udgav han „I 
left my heart in Faxe Ladeplads” - 
en hyldest til byen og egnen.

MINEDEPOTET
Historie har altid interesseret 
Michael, og han går grundigt til 
værks, når han fordyber sig i et 
emne. Lige nu er han i fuld gang 
med at indhente informationer om 
minedepotet i Vemmetofte skov.

Han har blandt andet søgt 
agtindsigt i Faxe Kommune, hos 
forsvaret, og talt med mange 
mennesker der har arbejdet på 
minedepotet.

Et depot som denne signatur 
tidligere har skrevet om, men i 
den historie er der altså ting du 

ikke ved, siger Michael med et 
skævt smil. 

Men afsløre hvad det er, vil han 
ikke ud med her og nu, men til 
gengæld lovede han at han ville 
skrive en artikel til Haslev-Faxe 
Posten i nærmeste fremtid. Der er 
bare lige et par ting der skal helt 
tjek på inden den offentliggøres.

EN HISTORISK FORENING?
Lokalhistorie skal være tilgæn-
gelig for alle mener Michael Milo. 
Det bliver den hvis mange går 
sammen om at indhente informa-
tioner, og det systematiseres og 
struktureres - og arkiveres - så det 
er tilgængeligt for alle.

Derfor pusler han lige nu med 
at lave en forening eller et selskab 
der udelukkende skal beskæftige 
sig med Faxe Ladeplads’ historie. 
En hjemmeside og en side på fa-
cebook er under forberedelse, og 
han regner med at det bliver til ef-
teråret, når han går på efterløn, at 
det hele kan sættes i gang.

Hvis der blev oprettet en for-
ening eller et selskab, er tanken 
at man skal have et fast tilholds-

Historie Faxe Ladeplads 
ser snart dagens lys

Snart går Michael Milo Jørgensen på efterløn, og så vil han barsle med en historisk forening i Faxe Ladeplads. 
Foto: Torkild Svane Kraft

sted i Faxe Ladeplads - og udover 
at indsamle, arkivere og tale om, 
byens historie er meningen også 
at der skal afholdes foredrag og 
guidede ture i byen.

FOREDRAG
Michael Milo er klar med fire fore-
drag - og flere er på vej, men høre 

dem må man vente med til efter 
Corona.

De fire foredrag er: „Dronning 
af Faxe Ladeplads” - et foredrag 
om skibsbygger Jens Julius Koefo-
ed. „Den skjulte perle” der hand-
ler om et hemmeligt sted i Faxe 
Ladeplads. „Minedepotet 1958 
- 2000” og endelig et foredrag om 

musikalbummet „I left my heart in 
Faxe Ladeplads”.

Når planerne om en historisk 
forening, eller et historisk sel-
skab, er helt på plads vender 
Haslev-Faxe Posten tilbage med 
yderligere oplysninger.

Af Torkild Svane Kraft


