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Gratis kondomer er klogt!
Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation 
og tidl. formand for Positivgruppen 

Efter 10 år uden en lands-
dækkende sikkersex-
kampagne gennemførte 
Sundhedsstyrelsen i 
september kampagnen 
’Uden kondom er I ikke 
alene i sengen’.  Det var 
sandelig også på tide! 
Beregninger baseret på tal 
fra “Statens Institut for 
Folkesundhed” viser 
nemlig, at sexsygdomme 
årligt koster det danske 
samfund mere end ¾ 
milliard kroner. 

I 1997 blev der konstateret 12.800 til-
fælde af klamydia-smitte. Det tal var 
i 2007 steget til over det dobbelte - 
29.116. Det reelle antal smittede skøn-
nes dog at være 50.000. 

En ny undersøgelse fra Sex & Sam-
fund viser, at flere unge ville bruge 
kondom, hvis de var gratis. »Gratis 
kondomer vil få unge til at bruge gum-
mitutten langt oftere. Af de godt 600 
unge som har svaret på, hvad der vil få 
dem til at bruge kondom oftere, er top-
scoreren med 53 pct. af stemmerne, at 
kondomerne skal være gratis«, udtaler 
Marianne Lomholt fra foreningen Sex 
& Samfund. 

 »Vi er tilhængere af gratis kondomer, 
og vi anerkender de unges ønske. Men 
omvendt kan man give de unge lige så 
mange gratis kondomer, det skal være. 
Hvis man ikke samtidig forklarer dem, 
hvordan de skal bruges, og hvordan 
man beskytter sig mod f.eks. sexsyg-

domme, så hjælper det ikke«, fastslår 
Marianne Lomholt, der opfordrer til, 
at der sættes langt mere fokus på brug 
af kondomer ved rådgivning, under-
visning og flere kampagner. Jeg er helt 
enig med Marianne Lomholt i at de to 
indsatsområder – oplysning og gratis 
kondomer – ikke kan stå alene. 

Manglende fokus på sex?
Folketinget har besluttet at det frem-
over er kommunerne, der har ansva-
ret for den primære sundhedsmæssige 
forebyggelsesindsats, bl.a. baseret på 
de anbefalinger som Regeringens Fore-
byggelseskommission kom med i en 
rapport fra april 2009. Rapporten tager 
udgangspunkt i fire indsatsområder: 
nemlig kost, rygning, alkohol og mo-
tion – populært kaldet KRAM. Men 
netop fordi rapporten hovedsageligt 
omhandler KRAM, er der risiko for at 
kommunerne overser forebyggelse af 
sexsygdomme, hvilket i værste fald vil 
betyde, at vi ikke får knækket den stig-
ning, der er i sexsygdomme. 

Set i lyset af kommunernes anstreng-
te økonomi for 2010 kan jeg frygte, 
at der fremover ikke vil være tilstræk-
keligt fokus på forebyggelse af smitte 
med hiv og andre seksuelt overførte 
sygdomme. Men det kan vise sig, at 
blive en dyr besparelse for samfundet, 
idet beregninger offentliggjort i bl.a. 
magasinet ’VI & HIV’ fastslår, at usik-
ker sex årligt koster sundhedsvæsenet 
over 280 mio. kroner. Dertil kommer 
et produktionstab på godt 575 mio. 
kroner – alt i alt bliver det mere end ¾ 
milliard kroner. Det er derfor god sam-
fundsøkonomi at bruge nogle få mil-
lioner kroner på at uddele gratis kondo-

mer til unge og andre seksuelt aktive, 
hvad enten det er til hetero- eller ho-
moseksuelle. 

De seneste års medicinske fremskridt 
betyder, at rigtig mange hiv-smittede 
nu overlever denne sygdom. Men det 
forudsætter, at man dagligt indtager 
medicin med de bivirkninger, der som 
bekendt er ved al behandling. Derud-
over må hiv-smittede også leve med 
frygten for, at der – behandlingen til 
trods – alligevel kan opstå en af de tal-
rige følgesygdomme, som måske endda 
vil kræve hospitalsindlæggelse eller per-
manent tab af arbejdsevne. 

Mørketallet er et problem!
For nylig deltog jeg i den 3. nationale 
hiv-konference, hvor det endnu engang 
blev understreget, at det ikke er de vel-
behandlede hiv-smittede, som smitter, 
men at det derimod er dem, som end-
nu ikke er blevet testet og derfor ikke 
ved, at de er  hiv-positive (mørketal-
let), som smitter andre med hiv. Derfor 
kan man konkludere, at indsatsen på 
dette område virker. Det er netop de 
mere end 25 års erfaring ført an af bl.a. 
STOP Aids og Hiv-Danmark med op-
lysning og rådgivning overfor hivsmit-
tede, der har resulteret i, at kurven for 
nye hivsmittede ikke er steget. 

Derfor anbefaler jeg kommunerne at 
bruge erfaringerne fra hiv-området til 
nu at lade dem blive praksis for ALLE 
sexsygdomme. Rådgivning og udde-
ling af gratis kondomer til unge og sek-
suelt aktive er både god, billig og ikke 
mindst klog forebyggelse!

NB: Se evt. Sundhedsstyrelsens kam-
pagne på: www.kunmedkondom.dk

NB: Forkortet af redationen

Husk at forny dit kontingent for 20�0 til Hiv-Danmark for at modtage post! Vi har 
vedlagt et indbetalingskort, hvis du ikke er tilmeldt PBS. Hiv-smittede betaler �50 
kr. og pårørende 200 kr. Andre medlemstyper se venligst bagsiden. Husk at anføre 
navn og adresse tydeligt på blanketten! På forhånd tak, Hiv-Danmark.
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”HIV and your BODY”

I foråret 2009 afholdt 
medicinalfirmaet Gilead og 
Hiv-Norden en workshop i 
Barcelona med navnet 
”HIV and your BODY”. 

 
Workshoppen beskæftigede sig pri-
mært med hiv-smittedes fysiske helbred 
og demonstrerede en metode til at for-
berede hiv-smittede i deres møde med 
sundhedsvæsenet.

Workshoppen blev en stor succes, og 
Hiv-Norden besluttede efterfølgende at 
samarbejde med Gilead om ”HIV and 
your BODY”-konceptet, så det udbre-
des til alle interesserede i Norden.

Fire nordiske lande (Danmark, Sve-

rige, Norge og Island) har givet tilsagn 
om at deltage i et fællesnordisk pro-
jekt, der løber af stabelen i Stockholm 
i marts måned 2010. Det betyder, at 
hvert land nu skal i gang med at finde 
fem deltagere til projektet. Det tilstræ-
bes, at de hiv-smittede skal være for-
skellige, hvad angår køn, seksualitet, 
alder og etnicitet.

De udvalgte personer forpligter sig til 
at undervise andre hiv-smittede i ”HIV 
and your BODY”, så så mange som 
muligt får del i denne viden.

Det vi søger i dig!

Der stilles ingen krav om deltagernes 
grad af åbenhed om deres hiv-status, 
men det er en forudsætning, at:

* Du taler og forstår engelsk, da ud-
dannelsen vil foregå på engelsk.

* Du er fortrolig med din seksualitet.
* Du kan forpligte dig til at formidle 

din viden til andre hiv-smittede.

Vores håb er, at der vil være interessere-
de hiv-smittede fra hele Danmark, som 
ønsker at deltage.

Den 23. november 2009 er sidste 
frist for at melde sig som interesseret til 
uddannelsen. Efter den 30. november 
2009 kontakter Helle Andersen og Jens 
Peder Høeberg de fem deltagere, som 
Danmark ønsker at stille med, og alle 
interesserede får hurtigst muligt deref-
ter besked.

Der er ingen udgifter forbundet med 
jobbet, hverken i forbindelse med ud-
dannelsen, materialer, rejser, kost og 

– Et uddannelsestilbud til dig, der også kan gøre en forskel for andre hiv-smittede
Af  Jens Peder Høeberg og Helle Andersen, Hiv-Danmarks repræsentanter i Hiv-Norden

Nyt fra ICAAC 
49. ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), 
12.-15. september, 2009, San Francisco, Californien

Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg

San Francisco, USA, bød 
på mange spændende ny-
heder og opfølgninger på 
nogle af sommerens em-
ner fra den internationale 
konference i Sydafrika. Her 
følger et lille udpluk!
Forenklet hiv-behandling ved at ude-
lade visse gængse medicingrupper var 
også et emne på ICAAC. Resultaterne 
fra undersøgelser med behandling af en 
mindre gruppe hiv-smittede alene på 
en kombination af proteasehæmmerne 
Reyataz og integrasehæmmeren Isen-
tress vakte stor interesse. Det skyldes 
især behovet for at have et alternativ 
til hiv-behandling til de behandlings-
erfarne hiv-smittede, der har fået store 
bivirkninger ved brug af nukleosioder 
eller non-nukleosider.

Et spansk forsøg i Madrid med Isen-
tress viste yderligere, at dosering en 
gang daglig har vist sig at være lige så 
effektfuld som dosering to gange dag-

lig. Stoffets halveringstid er på om-
kring 29 timer, hvilket har fået forsker-
ne til at interessere sig for at undersøge 
muligheden for en simplere dosering.

Med brugen af Isentress registrerede 
man dog en højere mængde af stoffet 
bilirubin (gulligt stof, som udskilles fra 
leveren) blandt patientgruppen på én 
daglig dosis. Forskerne forklarer dog, at 
forskellen kan skyldes, at 57% af dem 
på én daglig dosis mod 23% af dem på 
to daglige dosis også var smittet med 
hepatitis C.

Der var også nyt om integrasehæm-
meren S/GSK1349572 fra medicinal-
firmaet GlaxoSmithKline, som vi i 
september omtalte som et fremtidig 
muligt supplement til brugen af Nor-
vir. Siden Sydafrika har yderligere syv 
nye kortvarige undersøgelser bekræftet, 
at integrasehæmmeren S/GSK1349572 
er sikker.  

I San Francisco fremlagde medici-
nalfirmaet Gilead resultaterne fra GS-
9350 som en forstærker (booster) på 
Reyataz og Norvir. GS-9350 er også 
blevet brugt i forbindelse med Truvada 

og integrasehæmmeren Eltegravir, som 
ellers har været afhængig af at blive 
forstærket med Norvir. Disse fire virk-
somme stoffer er nået til fase 2 forsøg 
(dvs. i forsøg med ikke smittede per-
soner). GS-9350 synes ikke at påvirke 
fedtomsætningen og tillige at virke 
bedre sammen med andre typer hiv-
medicin end Norvir.

Mediciner der effektivt 
kommer hen over blod-
hjerne barrieren ...

En hel ny behandlingæra for hiv ser 
måske dagens lys. I San Francisco har 
to hiv-mediciner vist sig effektive i for-
hold til at komme hen over blod-hjerne 
barrieren. Selv om man kan have umå-
lelig virusmængde i blodet er det ingen 
garanti for, at al virus i kroppen kan 
holdes nede. 

Medicinalfirmaet Tibotec viste i den 
forbindelse interessant nyt om hiv-me-
dicinen Prezista. Medicinkoncentra-
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Husk at ansøgningsfristen for støtte til 
smågrupper for hiv-smittede og pårø-
rende i 2010 er fredag den 18. decem-
ber 2009. Vi giver et tilsagn til støtte 
på op til 3.000 kr.

Grupper, som har modtaget støtte i 

2009, skal indsende bilag, så de er Hiv-
Danmark i hænde senest 31. decem-
ber i år. Bilag og gruppenavn sendes 
til:  Hiv-Danmark, Skindergade 44,2., 
1159 København K, mrk. ”Smågruppe 
2009”.

Hiv-Danmark i CSF
Af Bent Hansen, sekretariatschef

Hiv-Danmark er efter 
ansøgning blevet valgt som 
medlem af EUs Hiv/Aids-
forum for civilsamfundet 
(EU HIV/AIDS Civil Society 
Forum – CSF).
CSF mødes to gange om året, dels for 
at udveksle erfaringer på hiv/aids-om-
rådet, dels for at give inspiration og 
anbefalinger til  EU-Kommissionen 
om spørgsmål af interesse for de frivil-

lige hiv/aids-organisationer i EU samt i 
EU’s nabolande.

 Medlemskabet er for en 3-årig pe-
riode fra den 1. oktober i år til den 
30. september 2012. Det første møde 
i det nyvalgte CSF finder sted i Lu-
xembourg den 15.-16. december i år, 
og Hiv-Danmarks repræsentant er for-
eningens sekretariatschef Bent Hansen. 

Paraplyorganisationen Hiv-Europe er 
blevet genvalgt til CSF for en ny 3-årig 
periode. Hiv-Europes repræsentant i 
CSF er fortsat Hiv-Danmarks formand 
Henrik Arildsen.

Tandlægeforeningen lover 
at sætte øget fokus på, at 
der ikke er et fagligt belæg 
for at afvise en patient, der 
har oplyst, at vedkommen-
 de har hiv.

Emnet er blevet aktualiseret efter en 
henvendelse fra Hiv-Danmark Vest om 
en uhensigtsmæssig adfærd fra tandlæ-
ge over for en hiv-smittet patient.

Forhandlingsdirektør i Tandlæge-
foreningen, Henrik Hoffmann, skriver 
blandt andet i svar til Hiv-Danmark: 
”Vi er selvfølgelig klar over hvilken ri-
siko, der er for smitte mellem patient 
og behandler og den anden vej. Derfor 
er det da også vores opfattelse, at man 
ikke kan afvise at behandle en patient, 

Tandlægeforening: 
hiv ingen hindring!

der har oplyst, at vedkommende er hiv-
positiv”, og tilføjer:

”De hygiejniske foranstaltninger skal 
netop foretages, uanset om man har 
kendskab til, at patienten er hiv-positiv 
eller er smittet med hepatitis B eller ej.

 
Hiv-Danmark kontaktes med jævne 
mellemrum af hiv-smittede, der ople-
ver, at der tages unødvendige forholds-
regler hos deres tandlæge, eller at de li-
gefrem bliver afvist behandling.

Dertil svarer Henrik Hoffmann, at 
Tandlægeforeningens medlemmer er 
blevet oplyst om de regler, som gælder. 
Han tilføjer i brevet, at han vil un-
dersøge muligheden for igen at skrive 
noget om sagen i Tandlægebladet, li-
gesom han vil sikre sig, at dette emne 
bliver berørt på relevante kurser, som 
foreningen afholder. 

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Smågruppe 20�0

logi, eller i forbindelse med de kurser, 
som deltagerne efterfølgende holder. 
Disse udgifter dækkes af medicinalfir-
maet Gilead.

Det som du får!
”Hiv and your BODY”-uddannelsen, 
finder sted i Stockholm 19.–21. marts 
2010. Uddannelsen giver færdigheder i 
at stå frem og tale til en større forsam-
ling. Deltagerne modtager et ”HIV 
and your BODY”-diplom, og der vil 
afholdes et feedback-kursus i Stock-
holm 2011.

Undervisningsmaterialet kan du se 
på www.hivandyourbody.com

Teksten er på engelsk og tysk, men 
oversættes på et tidspunkt til de nordi-
ske sprog.

Hvis du er interesseret og vil tilmelde 
dig eller ønsker yderligere informa-
tioner, så kontakt Jens Peder Høeberg 
pr.mail: bodymapping@live.dk eller få 
telefonnummeret gennem Hiv-Dan-
mark på telefon 33 32 58 60.

tionerne i blodet såvel som i væsken 
omkring hjernen (cerebrospinalvæsken) 
viste sig at være lige store med Prezista. 
Det giver håb for, at Prezista kan være 
én af de hiv-mediciner, der er bedre til 
at hæmme eventuelle reservoir af hiv, 
hvis den kan hæmme hiv i nervesyste-
met. 

Medicinalfirmaet Merck Sharp & 
Dohme kan vise lige så lovende resul-
tater med deres medicin Isentress. I et 
ministudie oplevede næsten alle 18 per-
soner, at have umålelige koncentratio-
ner i hjernevæsken, selv om syv havde 
målelige mængder af hiv i blodet. 

... og kort om livsstil
Livsstilsundersøgelser blandt hiv-smit-
tede viser, at tobak- og hashbrug sæn-
ker effekten af Reyataz.

Ligeledes ser der ud til at være en 
sammenhæng rygning og indtagelse af 
alkohol og lavere mængde af  Stocrin i 
blodet.

Korte nyheder: Isentress er blevet god-
kendt i EU til udvidet brug. Kaletra 
er blevet godkendt til en gang daglig 
dosis for personer, som skal påbegynde 
behandling.
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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, onsdag og torsdag
Køkkenet åbent ml. kl. 18.00-20.30. 

KAFE KNUD 
Grundet forhøjede fødevarepriser ser vi os nød-
saget til at hæve priserne. Med virkning fra 1. 
september gælder:
Forret: 35 kr. Hovedret: 70 kr. Dessert: 30 kr.

Se menu på Kafe Knuds hjemmeside på 
www.hiv-danmark.dk

MALERGRUPPE
Vi fortsætter med at male, snitte, sy, lime og 
andet i Kafe Knud. Har du lyst til at deltage, er du 
velkommen:
Lørdag den 2�. november, kl. ��.00-�6.00
Du tilmelder dig hos Annette i Kafe Knud!

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 torsda-
gen før spisning, medmindre andet er angivet. 60 
kr. for to retter, kaffe/te m/sødt 5 kr. Ved særlige 
arrangementer som grillaften, vildtaften mm. er 
priserne højere.
 Der er ingen tilmelding til foredragene, men vil 
du deltage i Café Lones fællesspisning en tirs-
dag, skal du huske at tilmelde dig.

Tirsdag d. �7/��, kl. �8.00. Mortens Aften!
Særlig pris. Tilmelding senest d.10/11!

Tirsdag d. �/�2, kl. �8.00. World Aids Dag!
Porresuppe m/ristet bacon & hjm.lavede brød 
croutoner. Ostegratineret mørksej m/svampe,  
pasta & salat.

– 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.

VI&HIV – ISSN 1902-7346
Skindergade 44, 2. – 1159 Kbh. K
T 33 32 58 68 – F 33 91 50 04
info@hiv-danmark.dk – www.hiv-danmark.dk

REDAKTION
Bent Hansen, ansvarhavende redaktør
Morten Eiersted, redaktør, foto & layout
Jes Vitting, informationsmedarbejder

Vi modtager gerne indlæg til debat. Optræder du 
under alias, skal vi kende dit navn. Vi tager ikke 
ansvar for indlæg, der er sendt uopfordret til os, 
og vi forbeholder os ret til at redigere i indlæg. 
Send dit indlæg på e-mail.

TIDSFRIST FOR INDLÆG
December, deadline 19.11.2009

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.

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

Efterår 2009/Vinter 2010

World Aids Day 2009 Kunstudstilling
Fernisering i Café Lone kl. 15.00-17.00. Der 
bydes på lidt mundgodt. Vi glæder os til at se dig.  
Se mere på www.hiv-danmark.dk
 
Tirsdag d. �5/�2, kl. �8.00. Kun café

Fredag d. �8/�2, kl. �8.00. julearrangement!
Særligt arrangement. S.U. senest d.11/12!!

Tirsdag d. 5/0�/�0, kl. �8.00. Café fra kl. �9.00
Hjm.lavet fiskesuppe m/hjm.bagt brød. Fars-
terrine m/auberginer, tomat & salat.

Tirsdag d. �9/0�/�0, kl. �8.00. Café fra kl. �9.00
Brød m/røget laks. Poussiner på bund af rod-
frugter, kartofler, hvidløg & salat.

… og allerede nu kan vi afsløre, at der er planlagt 
fest, nemlig en ”Nytårs Cure” den 27. februar 
2010 samt et flirte kursus i foråret 2010. Hold øje 
med Café Lones mail-liste og i VI&HIV.

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

Find vej på hiv.dk!

Genopslag:  
Rådgiver til Sikker6.info 
(tidligere AIDS-Linien)
Sikker6.info søger en rådgiver på fuld tid. Still-
ingen ønskes besat fra 1. januar 2010. Sikker6.
info er finansieret af Sundhedsministeriet og be-
liggende i centrum af København.
 Som rådgiver skal du besvare henvendelser 
via telefon, chat og brevkasse fra personer, der 
ønsker information og rådgivning om hiv, smit-
teveje, seksuelt overførbare sygdomme, sikker 
sex og nødprævention. Et indgående kendskab til 
disse områder er derfor en klar fordel.
 Sikker6.info er bemandet med 40-45 frivillige 
rådgivere. En væsentlig del af dit arbejde består 
derfor i uddannelse, kvalificering og pleje af 
frivilliggruppen. Det sker blandt andet, ud over 
den daglige kontakt og koordinering, i form af 
tilrettelæggelse og afholdelse af internater og ud-
dannelsesarrangementer. Andre attraktive kvali-
fikationer kunne være erfaring med fundraising, 
formidling, PR og projekt-arbejde.
 Som del af ansattegruppen på i alt fem rådgi-
vere forventer vi, at du bidrager aktivt med ideer 
og nyskabelser på både det faglige og det so-
ciale felt.
 Arbejdspladsen har en flad struktur, hvor ans-
varet for såvel udførelse af arbejdsopgaver som 
kvalitetssikring og udvikling løses i fællesskab.
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, som ligger i 
tidsrummet hverdage kl. 9.00-23.00, weekender 
og helligdage kl. 11.00-18.00. Der arbejdes efter 
en turnusordning.
 Lønnen udgør 31.660 kr. månedligt. Der er 
tilknyttet pensionsordning. Yderligere oplysnin-
ger kan fås ved henvendelse til Erik Ladefoged, 
sikker6.info, på T 33 91 11 14 eller Bent Hansen, 
Hiv-Danmark, på T 33 32 58 68.

Ansøgningen skal være modtaget senest 13. 
november 2009 kl. 12.00 på Sikker6.info, Skin-
dergade 27, 2.sal, 1159 København K, mrk. 
Ansøgning.

Sydgruppen – Kolding 
Er du hiv-smittet og har du lyst til at møde andre 
med hiv?
Så kom til vores andet cafémøde i Sydgruppen.
Vi mødes tirsdag d. 8.december 2009 kl. 19.30-
22.00 i Lobito, Dyrehavegårdsvej 38, 1.sal, Kold-
ing C – indgang via gården. Yderligere oplys-
ninger kan fås ved henvendelse hos: Anders 
Røge, rådgiver i Hiv-Danmark på M 20 6910 33 
(mandag til fredag 12.30-13.00)

Solstrålenyt
Så er det jul igen, og det vil Solstrålerne fejre 
med julefrokost den 22. november kl.17.00 i Kafe 
Knud. For at deltage i spisningen koster det kr. 
100. Husk, det er den første søndag i advent. 
Tilmelding solstraalerne@hiv-danmark.dk eller 
Kafe Knud inden den 18. november. Vi glæder os 
til DU/I vil komme for at fejre, at det nu er jul igen. 
 Solstrålerne er en aktivitetsgruppe i Hiv-Dan-
mark. Den er for alle hiv-smittede og pårørende. 
Vi mødes den sidste tirsdag i måneden til hyg-
geligt samvær i Kafe Knud. Husk at tilmelde dig 
til spisning på T 33 32 58 61. Vi glæder os til at 
møde dig. 
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Kunstudstilling i Hiv-dk og Café LoneWorld Aids Day - 1. december 2009

Kunstudstilling i Hiv-dk og Café Lone
Kannikegade 18
8000 Århus C

De udstillede kunstværker er alle fremstillet af hiv-smittede med tilknytning til Café Lone. 

Udstillingen er åben på hverdage kl. 10.00 - 14.00 (fred 10.00 - 13.00) fra den 1. - 18. december 2009

Fernisering tirsdag den 1. december kl. 15.00 - 17.00, hvor der bydes på lidt mundgodt

Café Lone - Århus C

Café Lone
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Kom til World Aids Dags 2009 arrangement i København! 
Velkommen til reception den 1. december 2009 fra kl. 16.00-18.00 i DGI-byens 
foyer, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Anne Marie Helger styrer som konferencier de forskellige indslag og læser World 
Aids Dag-brevet. Der er premiere på dokumentarfilmen “En skål for livet”, der for-
tæller om processen bag bodymapping,

Der er samme tid udgivelsesreception for bogen “Et liv med hiv” skrevet af Claus 
Christensen, der ligeledes har malet et af værkerne på udstillingen. Claus Christen-
sen signerer sin nye bog.

Elleve hiv-smittede har brudt tavsheden ved at stå frem og give et bud på, hvem de 
er: deres nutid, deres fortid og deres visioner for fremtiden. Med deres egne kroppe 
som udgangspunkt har de på et lærred, der er 220x110 cm, visualiseret deres tanker 
omkring hiv/aids ved hjælp af former, farver og tekster.

Udstillingen kan ses fra mandag den 30. november til tirsdag den 1. december fra 
kl. 10.00-22.00, hvor der også kan købes postkort og en Bodymapping-kalender for 
2010. Vel mødt!

En varm tak for støtte fra AIDS-Fondet, medicinalfirmaerne Gilead og Merck Sharpe & Dohme, BGI-
Byen, Hiv-Danmark samt ikke mindst Dialog Film.

S
m

å 
fo

to
: F

in
n 

B
ra

se
n

– En skål for livet!
BODYMAPPING


