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Orienteringsaftener

Årsmøde 20�0
INVITATION

Det er stadig muligt at 
tilmelde sig.

Vi glæder os til at se mange af ambula-
toriernes brugere, venner, familie, per-
sonale og andre med interesse i hiv ved 
vores orienteringsaftener i maj.

Vi har lagt arrangementet i Aalborg 
sammen med Skejby, men håber alli-
gevel at se mange fra det nordjydske i 
Århus.

I Århus den 5. maj tilmelder man sig 
hos vores rådgivning i Vest på T 70 22 
58 68 mandag til torsdag kl. 10.00-
14.00 eller på ambulatoriet på Skejby 
Sygehus, evt. i deres telefontid på T 89 
49 83 52 hverdage kl. 8.00-9.00 og kl. 
13.00-15.00.

I Odense den 18. maj tilmelder man 
sig ligeledes hos vores rådgivning i Vest 

på T 70 22 58 68 mandag til tors-
dag kl. 10.00-14.00 eller på ambula-
toriet på Odense Universitetshospi-
tal, evt. på T 65 41 24 97 hverdage 
kl. 10.00-14.00 eller på e-mail til 
ouh.infektionsmedicinsk.q@ouh.
regionsyddanmark.dk.

I København den 11. maj tilmel-
der du dig hos vores rådgivning Øst 
på T 33 32 58 60 mandag til fredag 
undtagen onsdag kl. 10.00-14.00 el-
ler på ambulatoriet på Rigshopitalet 
(eller evt. på T 35 45 51 12) eller på 
ambulatoriet Hvidovre Hospital (el-
ler evt. på T 36 32 30 16).

Alle arrangementer begynder kl. 
18.00 og varer til ca. kl. 21.30, men 
man kan møde frem allerede kl. 
17.30 til frisk frugt og sandwich. 

Århus dannede rammen 
om årsmøde 2010, hvor 
medlemmerne valgte ny 
bestyrelse for Hiv-
Danmark.

Hiv-Danmarks formand, Henrik 
Arildsen, afgav beretning for de frem-
mødte 30 medlemmer. Udfordringerne 
for foreningens økonomiske situation 
prægede årsmødet, og det medførte en 
del debat.

Et flertal af bestyrelsen havde frem-
sendt forslag til vedtægtsændringer. Ud 
over et forslag om at give pårørende-
medlemmer én stemme på linje med 
hiv-smittede enkeltmedlemmer inde-
holdt disse vedtægtsforslag en anbefa-
ling om at udvide bestyrelsen fra fem 
til syv personer, og en bestemmelse om 

at formanden skal være hiv-smittet.
Et andet forslag gik på at forhindre, at 
ansatte kan stemme ved årsmødet.

I forbindelse med det fremsendte 
forslag til vedtægtsændringer var der 
fremsendt et forslag om at sende disse 
forslag til vedtægtsændringer i udvalg. 
Årsmødet vedtog, at de forskellige for-
slag til vedtægtsændringer skal sendes 
i udvalg og fremlægges på næste års-
møde. 

Kampvalg
Fire hiv-smittede og ét pårørendemed-
lem havde meldt deres kandidatur til 
årsmødet. På årsmødet meldte en per-
son sit kandidatur. Der var tre pladser 
til hiv-smittede og to pladser til pårø-
rende på valg.

Til bestyrelsen 2010-2012 valgtes 

Luise Bertelsen, Claus Christensen, 
Helle Andersen som medlemmer og 
Klaus Legau som pårørendemedlem.  
Som suppleanter valgtes Peter Johan-
sen, Sarah Achieng og Stig Larsen.

Hiv-Danmarks bestyrelse har efter-
følgende konstitueret sig således: Helle 
Andersen (formand), Luise Bertelsen 
(næstformand), Jens Peder Høeberg 
(kasserer), Claus Christensen, Niels Pe-
dersen, Klaus Legau, Peter Johansen (1. 
suppleant), Sarah Achieng (2. supple-
ant) og Stig Larsen (3. suppleant).

Niels Pedersen rettede en varm tak til 
Henrik for hans mere end tiårige ind-
sats for Hiv-Danmark og hiv-smittede 
og pårørende i Danmark.

Af Bent Hansen, sekretariatschef 

Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg
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Dette er et kursustilbud til 
dig, som er hiv-positiv. 
Kurset henvender sig til 
personer med en kronisk 
sygdom, og det kan give 
den enkelte nogle 
redskaber til at tackle en 
hverdag, der ind i mellem 
kan være problemfyldt. 

Har du svært ved at sætte dig nogle 
mål og nå dem? Så er dette et tilbud til 
dig. 

Her vil du få en vifte af redskaber, 
hvor nogle vil passe den ene, og andre 
vil passe den anden. Der er med an-
dre ord mange gode grunde til at vælge 
dette tilbud. Kurset giver inspiration 
til og råd om, hvordan du kan mestre 
symptomer, hvordan du kan få noget 
ud af dine kontrolbesøg, og hvordan 
du kan få en positiv tilgang til din syg-

Patientuddannelse
- Lær at leve med en kronisk sygdom! (Hiv)

dom. Man kunne lidt populært sige, at 
der er tale om et coaching-kursus. Kur-
set finder sted i AIDS-Liniens lokaler, 
Skindergade 27, 2., 1159 København 
K. fra fredag den 25. juni 2010 til søn-
dag den 27. juni 2010.

Mødetidspunkt
Fredag den 25. juni kl. 19.00-22.00
Lørdag den 26 juni kl. 10.00-22.00 
(inkl. spisning)
Søndag den 27 juni kl. 10.00-15.00

Udgifter til overnatning dækkes ikke. 
Kurset er gratis, og der er fuld forplej-
ning.

Kurset er arrangereret af STOP 
AIDS og Hiv-Danmark. Kursusledere 
er Per Slåen og Tonny Bønløkke Hertz

Tilmelding til Rådgivning Øst på  
e-mail info@hiv-danmark.dk eller på T 
33 32 58 60 senest den 21. juni 2010.

Af Tonny Bønløkke Hertz, Rådgiving Øst

Rådgiverne i Hiv-Danmark 
får jævnligt henvendelser 
fra hiv-smittede, der har 
haft dårlige oplevelser med 
deres tandlæger ...

... og som derfor ønsker at skifte til 
tandlæger, der ikke behandler hiv-smit-
tede anderledes end andre patienter.

Vi har kendskab til nogle tandlæger i 
hhv. Århus og København, som bliver 
anbefalet af hiv-smittede, men vil gerne 
lave en landsdækkende oversigt.

Vi har derfor brug for din hjælp til at 
få lavet en sådan liste. Kan du anbefale 
din tandlæge til andre? Hvis det er i 
orden med din tandlæge at komme på 
en liste hos os (husk lige at tjekke), vil 
vi meget gerne have klinikkens/tandlæ-
gens navn og adresse.

Listen vil ikke blive offentliggjort, 
men vil være tilgængelig for Hiv-Dan-
marks rådgivninger i øst og vest, så-
ledes at vi faktisk har mulighed for at 
hjælpe når en hiv-smittet vil høre, om 
vi kan anbefale en tandlæge f.eks. i 
Nordjylland eller på Fyn.

 
Kontakt enten: 
Kirsten Sattrup, Hiv-Danmark Vest
raadvest@hiv-danmark.dk
T 70 22 58 68
eller:
Kristian Gandrup, Rådgivning Øst
raadoest@hiv-danmark.dk
T 33 32 58 60

Tandlæger
Af Hiv-Danmarks rådgivninger

Tidligere i år tog Hiv-Danmark på baggrund af 
de dårlige oplevelser hos tandlæger kontakt 
til Tandlægeforeningen, som har skrevet om 
problematikken i deres medlemsblad og un-
derstreget, at man ikke kan afvise eller tage 
særligt hensyn til hiv-smittede.

Hiv-Norden Nyt
Af Jens Peder Høeberg, bestyrelsesmedlem Hiv-Norden

Hiv and Your Body kører 
som planlagt, og forbere-
delserne til den interna-
tionale hiv-konference i 
Wien skrider frem.

I Hiv-Norden, der er en sammenslut-
ning af de nordiske hiv-patientforenin-
ger, var Helle Andersen og jeg værter 
for mødet i april måned i København.

Hiv and Your Body-projektet, som er 
et undervisningsprogram målrettet hiv-
smittede om bl.a. hiv, medicin og kom-
munikation, forløber som planlagt. De 
25 nordiske undervisere mødes i Oslo i 
begyndelsen af juni til en uddannelse-
sweekend. Interessen for projektet har 
været så stor her i Danmark, at vi er 
syv hiv-smittede, der glæder sig meget 
til fra juli at komme ud og undervise 
efter programmet.

Det bliver muligt at møde en af os på 
markedspladsen, der etableres i forbin-
delse med orienteringsaftnerne i maj i 
Århus, København og Odense. Her har 
du mulighed for at høre mere om vores 
tilbud.

I Hiv-Norden har vi også besluttet os 
for, at temaet for vores stand ved den 
internationale hiv-konference i Wien 
den 18.-23. juli 2010 skal handle om 
kriminalisering. På den internationale 
hiv-konference deltager folk fra hele 
verden. Det bliver spændende at se, 
hvordan vores bod bliver modtaget, 
både af læger, forskere og repræsentan-
ter fra forskellige græsrodsorganisatio-
ner. Vi arbejder lige nu på at færdiggø-
re det sidste materiale og glæder os til 
at vise, hvad Hiv-Norden brænder for.

Næste møde afholdes i september i 
Island. Hvis der er medlemmer, der øn-
sker relevante punkter på dagsordenen, 
så kontakt mig endelig på j.hoeeberg@
hiv-danmark.dk
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Ny bog på gaden
Palle Lykke Ravn udgav 
den 23. april 2010 en bog 
om sit liv som hiv-smittet 
bløder. VI&HIV har 
interviewet ham i 
forbindelse med den nye 
bog.

Hvem har du skrevet bogen til?
- Bogen er skrevet for at Blødersagen 
og dens menneskelige konsekvenser al-
drig skal blive glemt. Bogen er et slags 
“monument”. Samtidig er den skrevet 
for at hædre mine forældre, som havde 
fortjent bedre. De kæmpede for mig, 
og ofrede sig helt. De var begge døde af 
kræft inden jeg blev 21 år. Livet havde 
været hårdt ved dem, og de fortjener 
ære og respekt.

Hvad er budskabet med bogen?
- Bogens budskab er, at uanset alle de 
tragedier der rammer en, så er der håb. 
Man ved aldrig, hvad der venter om-
kring næste hjørne. Bogen er derfor 
også en håndsrækning til dem, som 
sidder med store problemer og kæm-
per for deres liv eller er tynget af sorg. 
Selv i den største sorg og afmagt kan 
glædesspirer slå rod. Bogen er en næ-
sten uendelig serie af tragedier, men 
det slutter med en rigtig “happy end”. 
Havde jeg ikke holdt ved, selv da det 
virkede håbløst, så havde jeg aldrig op-
levet at få min egen familie og blive far 
til tre dejlige drenge. Det var der ingen, 
der troede, jeg skulle opleve.

Hvad kan andre hiv-smittede bruge 
bogen til?
- Det er jo svært at sige, hvad andre 
hiv-smittede kan bruge bogen til. Jeg 
håber, de vil føle sig inspireret. For no-
gen kan det være godt at se, at man 
kan komme lykkeligt ud på den anden 
side og skabe sig en fremtid. Jeg har 
været hiv-smittet i 26 år, men i dag 
fylder det ingenting i mit liv. Nu er hiv 
bare en kronisk sygdom på linie med 
blødersygdommen.
- Men bogen giver også et krystalklart 
tidsbillede af, hvordan det var at være 

hiv-smittet i 80 érne og start 
90 érne. Det var en grusom tid, 
hvor aids fyldte den offenlige 
debat og skabte hysteri. Mine 
forældre kæmpede mod stig-
matisering og fordomme. Jeg 
var heldigvis selv for lille til at 
opleve det. I bogen er det be-
skrevet, hvordan mine foræl-
dre blev hevet på anklagebæn-
ken i al offentlighed, da det 
lokale dagblad havde opsnuset 
historien om den tiårige hiv-
smittede dreng i byen. Nu om 
dage ville man forhåbentlig 
reagere anderledes og tænke 
mere på familien og ikke 
bare på, hvad man mente 
måtte have offentlighedens 
interesse.

Hvad har det betydet for dig at skrive 
bogen?
- At skrive bogen har været en stor 
mental proces. Jeg havde stoppet det 
hele ind i “mindeskabet” og lagt det til 
side. Men jeg fik en depression, hvilket 
jeg ikke kunne forstå, eftersom jeg hav-
de alt, jeg nogensinde havde drømt om: 
en familie og et trygt liv. 
- Men det er sundt at få bearbejdet de 
ting, man gemmer inde i sig, man læ-
rer sig selv bedre at kende. Så mens en 
psykolog hele tiden vejledte mig men-
talt, så skrev jeg historien på 3 uger. 
Efter jeg selv var blevet far, kunne jeg 
nu meget mere levende sætte mig ind 
i, hvordan mine egne forældre måtte 
have haft det. Det var en skræmmende 
proces.
- Rent fagligt var det også en stor ud-
fordring. Tilbage i 2000 havde jeg 
første gang forsøgt at skrive bogen. 
Jane Aamund hjalp mig. Vi mødtes i 
hendes hus, tæt på hvor jeg bor, og så 
underviste hun mig simpelthen i, hvad 
der kræves for at skrive en god histo-
rie. Desværre blev hun syg, og projek-
tet blev skrinlagt. Men da jeg så ramte 
depressionen i 2009, kom jeg i gang 
igen og havde alle de rette værktøjer, så 
jeg kunne gøre det ordentligt. Hanne 
Reintoft blev min hjælper og vejleder. 
Jeg kom hos hende og hun her hos 
mig, og så gik vi det hele igennem og 

fik det gjort endeligt udgivelsesværdigt. 
De sidste 5% af en bog er virkelig det, 
der tager længst tid. Det er et kæmpe 
arbejde at skrive en bog.
-Det er heller ikke helt ligetil at få en 
bog udgivet. Nu om dage er der masser 
af håbefulde forfatterspirer, som sender 
manuskripter ind til forlagene. Det er 
ekstremt svært at komme gennem nå-
leøjet. Derfor var det en stor personlig 
triumf, da det lykkedes, og endnu mere 
nu hvor bogen udkommer. Det er no-
get, som hjælper mig videre i livet, og 
jeg forestiller mig, at jeg skriver flere 
bøger, nu da jeg har alle værktøjerne til 
det.

Er der emner, som du har haft svært 
ved at fortælle om?
Rigtig meget af bogen har været utro-
lig svær at skrive. Der er så mange vir-
kelig traumatiske perioder men særligt 
afsnittene omkring min mors og fars 
død; de døde i hhv. 1993 og 1997 af 
kræft. Desperationen jeg følte, da jeg 
stod forældreløs og med hiv, som var 
ganske tæt på at blive til aids, var også 
ekstremt svært at skrive om. Det kom 
egentlig let til mig at beskrive det, men 
det var hårdt bagefter at bearbejde det 
mentale, alle de indtryk som pludselig 
kom frit frem til overfladen, efter at jeg 

Fortsættes på side 4

Af Hiv-Danmarks rådgivninger

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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i årevis havde fortrængt dem. Men det 
føles godt at have fået skrevet det ned. 
Det er, som om hjernen ikke behøver 
gemme helt så meget på det mere.

Er der emner eller ting, som du ser på 
med andre øjne i dag efter, at du har 
skrevet bogen?
- Mine forældres kamp. Det har været 
glædeligt, sørgeligt, svært og bittert. 
De måtte stå så mange ting igennem 
for mig. Fra jeg var helt lille måtte min 
mor ofre alt, fordi blødersygdommen 
krævede, at hun skulle køre mig fra 
Struer til Århus hver dag. Mine for-
ældre havde så meget at kæmpe med i 
forvejen, og da jeg så blev hiv-smittet 
som kun otteårig, må de have fundet 
de allerdybeste ressourcer frem for at få 
en hverdag til at fungere.
- Min egen ungdom er også svær at 
konfrontere, for jeg fik ikke den ung-

dom, som man bør have. 
- Jeg isolerede mig fra alt. Folk vidste, 
jeg var hiv-smittet, fordi historien jo 
var blevet lækket, da jeg var ti år. Der 
var hverken fest eller farver; hver dag 
var en kamp. Jeg føler respekt for mig 
selv, at jeg stod dette igennem. Det er 
blevet mere tydeligt af at skrive bogen 
og læse sine egne ord og dermed bedre 
kunne forstå sig selv og det, man var 
igennem.

Hvordan tror du, at bogen kommer til 
at blive brugt? Hvad er dine tanker?
- Jeg tror min bog henvender sig til 
alle, for den rummer så mange forskel-
lige aspekter. Næsten alle vil kunne fin-
de flere ting i den, som de kan relatere 
sig til. Mit håb er, at folk læser bogen 
og føler sig godt underholdt. Det er en 
meget barsk historie, men den ender 
godt, og ofte kan sådanne historier få 

Ny bog på gaden: Fortsat fra side �

os til at stoppe lidt op og tænke over, 
hvad vi særligt holder af her i livet. 
Man må værdsætte de gode tider, man 
har. Sammenhold og kærlighed kan 
overvinde alt.
- Jeg håber også, at bogen kan være 
med til at sætte en ny dagsorden. Vi 
hiv-smittede blødere, som stadig lever, 
føler os som outsidere. Det var staten, 
som fejlede, og som påførte os hiv-
smitte. Staten må tage et større ansvar 
over for os, for selvom årene er gået, 
og vi i dag lever, så er det en kæmpe 
baggage, vi har med os. Der er stadig 
mange problemer at kæmpe med. Jeg 
synes, det ville klæde Danmark, og den 
danske stat, hvis man vedkendte sig et 
større ansvar for os.

Hiv-Danmark Vest har 
måttet reducere i ansatte-
timerne som følge af de 
generelle nedskæringer i 
Hiv-Danmark. Det påvirker 
tilbudene i Århus-kontoret.

- Det, vi prioriterer højt, er vores 
 kerneyderlser, det vil sige den gratis 
rådgivning til hiv-smittede og pårø-
rende i Vestdanmark, forklarer Kirsten 
Sattrup, administrativ medarbejder i 

Besparelser i Vest
Hiv-Danmark Vest. - Det tilbud fort-
sætter, men der kan dog forekomme 
længere ventetider på en samtale.
 
Hvad betyder besparelserne så?
- De umiddelbare konsekvenser på be-
sparelserne er, at m/k-caféen nedlægges 
,og vi har trukket os fra planlægningen 
af Café Hack-arrangementer.
- På det rent praktiske plan betyder be-
sparelserne, at telefonen nu er lukket 
om fredagen, og de månedlige spar-
ringsmøder i vest er lavet om til ad hoc 
møder, når behovet opstår.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Kontaktannoncer

Skriv til Hiv-Danmark, Rådgivning 
Øst, Skindergade 44, 1.,1159 Kbh K. 
hvis du ønsker at bringe en kontaktan-
nonce. Skriv max. 75 ord om dig selv, 
dine interesser samt ønsker til en part-
ner.

Du kan svare på vores kontaktan-
noncer ved at indsende et brev til sam-
me adresse med billetmærke sammen 
med dit svar og en konvolut vedlagt 
porto. Så sender vi dit svar videre.

African woman
I am a woman from East Africa, se-
eking an English speaking honest man, 
who doesn’t drink or smoke. I am 37, 
like to go out to have coffee and din-
ner, I understand Danish.
Billetmærke 01/10
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Vi samler maskerne op ...

Gratis rådgivning til hiv-smittede og pårørende
Væresteder i København og Århus
Information om sundhed, samfund og medicin

Se mere på www.hiv-danmark.dk eller ring til os 
på T 33 32 58 68 (Øst) eller T 70 22 58 68 (Vest)

er en patientforening for alle hiv-smit-
tede i Danmark uanset smittemåde, køn, 
seksualitet og nationalitet. Hiv-Danmark 
arbejder for at varetage hiv-smittedes, 
pårørendes og efterladtes interesser.
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– ET STED FOR FOLK BERØRT AF HIV
Skinderg. 21, kld. – 1159 Kbh K – T 33 32 58 61
Kl. 15.00-22.00 tirsdag og torsdag
Køkkenet åbent ml. kl. 18.00-20.30. 

Forret: 35 kr. Hovedret: 70 kr. Dessert: 30 kr.

TIRSDAg 4.�. & TORSDAg �.�. (ugE �8)
Pandekage m/fyld. Poussiner m/varm frugtsalat 
og stegte kartofler. Porrecreme-krustade m/
stegte kartofler. Sorbet. 
 
TIRSDAg ��.�. & TORSDAg ��.�. (ugE �9)
Bemærk: Kafe Knud er lukket tirsdag den 11. maj 
pga. Orienteringsaften på Rigshospitalet og tors-
dag den 13. maj pga. Kristi himmelfartsdag. 
 
TIRSDAg �8.�. & TORSDAg 20.�. (ugE 20) 
Rejer i mangosauce. Chilikartofler & ærtepuré 
m/urtefars m/okra el. græsk farsbrød. Rabar-
bertærte m/vanilieis. 
Husk Bella Notte aften m/Michael Holm fredag 
den 21 maj. 
 
TIRSDAg 2�.�. & TORSDAg 27.�. (ugE 2�)
Hvidløgskammuslinger. Fyldt kalkun, ananas-
chutney, ris & sur/sød sauce. Champignon/kart-
offelpie. Rabarber crumble cake m/flødeskum. 

KONTAKT/uDLEjNINg
Kafe Knud kan lånes/lejes til møder eller en fest. 
Ring og hør nærmere på T 33 32 58 61 eller kon-
takt os på e-mail kafeknud@hiv-danmark.dk

– ET VÆRESTED FOR ALLE BERØRT AF HIV
Kannikegade 18 – Gn port over gården, 2. sal.  –
8000 Århus C – T 70 22 58 68 Telefontid ma.-to. 
ml. kl. 10.00-14.00

Tirsdagscafé, ulige uger, kl. �9.00-22.00
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 16.00-22.00 på 
caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde 
andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og 
afslappet måde.
 Husk tilmelding senest torsdagen før spisn-
ing, medmindre andet er angivet. 60 kr. for to 
retter, kaffe/te m/sødt 5 kr. Ved særlige arrange-
menter som grillaften, vildtaften mm. er priserne 
højere. Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail på 
cafelone@cafelone.dk

Tirsdagscaféen �9.�0 – 2�.99:
11.maj Café Lones lille årsmøde
8. juni  Cafe Lone har 20 års fødselsdag – der 
kommer mere information ud via mailen når tiden 
nærmer sig.
 
PÅ MENuEN I CAFÉ LONE
11/5, 25/5, 8/6 og den 22/6 byder forskellige 
gæstekokke på lidt god mad og godt selskab.

– en patientforening i 
Danmark for hiv-smit-
tede, pårørende, efter-
ladte og andre berørt 

af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk 
tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-Danmark 
er også paraplyorganisation for støttegrupper, 
andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv-
Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem 
af foreningen.
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KONTINGENT PR. ÅR
Enkeltmedlem (hiv-smittet):
Pårørende medlem:
Støttemedlem:
Medlemsforening:
Støttefirma eller -forening:

Markér på din indbetaling, hvilket kontingent du 
betaler. Hiv-Danmark vil gerne kende antallet 
af hiv-smittede medlemmer. Det hjælper os, når 
vi søger om støtte hos fonde, i kommuner og 
i regioner. Dine personlige oplysninger (navn, 
adresse og e-mail) videregives ikke til andre, og 
al post sendes i anonyme kuverter.

150 kr.
150 kr.

≥ 200 kr.
250-1.000 kr.

≥ 1.000 kr.

Vinter/Forår 2010

SjÆLLAND Og ØERNE
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 33 32 58 60
mandag til fredag kl. 10.00-14.00

RÅDgIVNINg I jyLLAND Og PÅ FyN
Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 70 22 58 68
mandag til torsdag kl. 10.00-14.00

Nyt communitysite for folk berørt 
af hiv: se mere på hivmix.dk

Café ThrHIVsel
– ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE 
Og PÅRØRENDE PÅ FyN
jernbanegade ��, 2. – �000 Odense C
Mandag, lige uger, kl. 14.00-20.30.
Spisning kl. 18.00, tilmelding nødvendig.
Mandag i ulige uger, kl. 10.00-16.00. Café.
Tirsdag og onsdag: Samtale/hjemmebesøg.
Torsdag, kl. 10.00–15.30.
Fredag er der lukket.
Kontakt os på T �� �4 28 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

Sydgruppen
- Det positive mødested i Kolding

Sydgruppen lever og mødes regelmæs-
sigt hver 6. onsdag i Kolding. I opstar-
ten har vi bl.a. arbejdet med at organi-
sere os og orientere os om gruppens 
eksistens (boyfriendprofil, visitkort). 
Derudover har der været tid til at tale 
om hiv-temaer så som outing af hiv-
smittede, usikker sex, et liv med hiv i 
provinsen og anonymitet.

Næste møde er onsdag den 26. maj 
kl. 19.30. Kontakt os på M 40 20 41 48 
mandag til torsdag ml. kl. 19.00-20.00 
eller send en e-mail til sydgruppen@
mail.dk ... vi ses i Kolding!

BLIV MEDLEM AF 
PATIENTFORENINgEN 
HIV-DANMARK!
Uanset om du er hiv-smittet, pårøren-
de eller på anden måde berørt af hiv - 
så kan du gøre en forskel!

Tegn et medlemskab af Hiv-Dan-
mark som enkeltmedlem (hiv-smittet), 
pårørendemedlem eller støttemedlem, 
og hjælp os derved med at arbejde for 
bedre forhold for hiv-smittede og pårø-
rende i Danmark.

På forhånd tak for din støtte!

Malergruppen Art+  er en gruppe af hiv-smit-
tede, der mødes lørdag den 17. april,  lørdag den 
22. maj  og lørdag den 12. juni.
 Alle som har lyst til at male, er meget velkom-
mende. Vi mødes i “Villaen” på Tesdorpsvej 23, 
2000 Frederiksberg C, kl. 12.00 og maler frem til 
ca. kl. 17.00. Du har selv matriale med, vi giver 
kaffen!
 Mange gode maler hilsner fra Annemarie, 
Martin og Steen. Ingen tilmelding, kom kun.

CAFÉ LONE, ÅRHuS 
AFHOLDER SIT LILLE 
ÅRSMØDE
Tirsdag den 11. maj 2010 afholder 
husrådet i Café Lone årsmøde.

Der er spisning kl. 18.00 med til-
melding som sædvanligt. Årsmødet 
begynder kl. 19.30 med kaffe/te og 
lidt ekstra godt til den søde tand.

Dagsorden sendes ud på mail ca. 3 
uger før årsmødet.

Vel mødt, Husrådet i Café Lone


