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Årsmøde 2004

Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Hiv-Danmark afholdte den 23.
april 2004 årsmøde i Århus.
Der var ved årsmødet mødt
enkeltmedlemmer og personer fra
medlemsorganisationer op, der tilsammen repræsenterede lidt over
500 af Hiv-Danmarks medlemmer.
På årsmødet havde bestyrelsen
lagt op til, at kontingentet for
enkeltmedlemmer steg til 150 kr.
om året. Ydermere forelå en række
forslag til vedtægtsændringer, der
ændrer Hiv-Danmarks struktur fra
en blandning af medlemsforeninger
og enkeltmedlemmer til en forening
bestående af enkeltmedlemmer.

Højere kontingent
Bestyrelsen har fundet stigningen
på 30 kr. til et årligt kontingent på
150 kr. nødvendig efter, at den tidligere ordning med offentlig portostøtte er bortfaldet fra marts 2004.
Hiv-Danmarks udgifter til forsendelse af medlemspost er herefter
steget fra ca. 30 kr. til omkring 100
kr. pr. medlem pr. år.
Hiv-Danmark håber dog på, at
der fremover ydes et dristibutionstilskud. Spørgsmålet om tilskud er
endnu ikke udmeldt fra Biblioteksstyrelsen, der skal administere den
nye ordning. Men overordnet set
vil der med distributionstilskuddet
være færre offentlige midler til at
støtte patientforeninger og ligende.

Ny medlemsstruktur
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Hiv-Danmark har i de seneste par
år drøftet muligheden for at styrke
enkeltmedlemmernes indflydelse i
foreningen. Det gælder både enkeltmedlemmer af Hiv-Danmark og
enkeltmedlemmer af Hiv-Danmarks
medlemsforeninger. Disse drøftelser
resulterede i, at bestyrelsen til årsmødet 2004 stillede foreslag om,
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smittede som pårørende til hiv-smittede kan have stemme- og valgret
på årsmøderne.
Hermed mener bestyrelsen, at
den demokratiske indflydelse for det
enkelte medlem af foreningen vil
blive væsentligt styrket. Samtidig er
argumentet også, at det vil medføre
en øget interesse for foreningens
arbejde hos enkeltmedlemmerne.
Der førtes en livlig debat på
baggrund af den indskrænkning af
indflydelse for repræsentanter fra
medlemsforeninger, som forslaget
medfører. Ydermere ville forslaget
indebære, at man kun havde indflydelse, hvis man betalte kontingent
til Hiv-Danmark eller til en medlemsforening af Hiv-Danmark.
Bestyrelsen valgte at trække forslagene om ændret medlemsstruktur, da det af debatten fremgik, at
forslagene ikke kunne opnå kvalificeret flertal ved afstemning.
Forslag om meddelelse af kandidatur til bestyrelsen senest 14 dage
før årsmøde blev sat til afstemning,
men fandt ikke kvalificeret flertal og
faldt dermed.
Ændring af paragraf 8.3 blev vedtaget. Bestyrelsen havde indstillet
at fjerne afsnittet »der skal ved
fordelingen af økonomiske midler
tages hensyn til foreningens medlemsantal, økonomi og aktiviteter«
fra afsnittet om, at medlemsforeningerne betaler kontingent i forhold til deres antal medlemmer.

Brit Nielsen takker af

engagement for foreningen huskes.
Hendes nuancerede syn i hiv/aidsspørgsmål har bidraget til et konstruktivt arbejde med at udforme
hiv/aids-politikker i Hiv-Danmark.

Velkommen til René Laursen
Til bestyrelsen blev der valgt et nyt
ansigt. René Laursen er først fornylig meldt ind i Hiv-Danmark.
Hans engagement i hiv/aids-sagen
har imidlertid ført til, at han nu stillede op og blev valgt til Hiv-Danmarks bestyrelse for to år.

Hiv-Danmarks bestyrelse
Henrik Arildsen, formand
Niels Pedersen, næstformand
Peer Aagard, kasserer
Jane Bjerregaard
René Laursen
Suppleant
Jens Gru
Lene Kristensen

Medlemsforeninger april, 2004
Abantulife
Aids Info, Center for seksualoplysning
Brugergruppen ved Skejby
Danmarks Bløderforening
Foreningen af 1. december
Hiv-Gruppen på Fyn
Kvindegruppen
Malergruppen
Positivgruppen
Solstrålerne

Siden 1999 har Brit Nielsen siddet
i Hiv-Danmarks bestyrelse, de seneste to år som kasserer. Ved dette
årsmøde valgte Brit Nielsen ikke at
genopstille.
Hiv-Danmark har i de år haft
glæde af Brit Nielsens ildhu. Selvom
hun nu vil hellige sig sin mand
og sin nye tilværelse, vil hendes
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Krop og Psyke gruppen i 2003
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Sidste år ved denne tid annoncerede Rådgivning Øst et nyt
projekt som hed:
»Er der en sammenhæng
mellem Krop og Psyke?«
Projektet blev støttet af Sygekassernes Helsefond og var en udviklingsgruppe for hiv-smittede og
pårørende.
Gruppen mødtes i et forløb over 8
måneder. De 8 måneder er nu gået,
og hvordan gik det så med denne
nye gruppe?
Allan Møller Sørensen fra Rådgivning Øst fortæller:

- Da vi sendte pjecen om gruppen
ud sidste år, fik vi rigtig mange
henvendelser. Da vi højst kunne
være 10 deltager, måtte vi desværre afvise mange. Vi satte dem
på en venteliste i håb om at der
måske kunne dannes en gruppe på
et senere tidspunkt. Sådan ser det
desværre ikke ud lige nu.
Ideen med gruppen var, at man
kunne mødes med ligestillede i et
trygt forum, hvor vi ville fokusere
på, hvordan situationen var »nu og
her«. Vi ville arbejde dels med lette
kropsøvelser og dels med en form
for samtaleterapi. På den måde tror
vi på, at kroppen får mulighed for
at give slip på mange af dens spændinger, og at der vil blive plads til, at
»energien kan flyde bedre i systemet«.
Og vi ved jo alle, at jo mere
energi vi har, jo nemmere er der
altså mange ting, der går.

Hvad er din tilgang?
- Jeg er uddannet kroppsykoterapeut, og jeg har samarbejdet med
min kollega Susanne Palmquist om
denne gruppe. Vi er begge overbeviste om, at det at arbejde med
kroppen, også har stor betydning
for vores psyke. Vi tror på, at kroppen »husker« ved at lave spændinger og blokeringer i musklerne,
så vi får følelsen af at være fastlåste. Gamle uforløste følelser sætter
sig nemt i kroppen. Men når vi
får mulighed for, at musklerne kan
slappe af, frigøres mange af følelserne, og det bliver muligt at forholde sig til dem, og at arbejde med
dem.
Det gælder for alle mennesker,
ikke kun for hiv-smittede. Men vi
havde meget lyst til at give denne
mulighed til hiv-smittede, fordi hiv
er en meget alvorlig ting at skulle
leve med. Jeg oplever jo ofte i Råd-
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givningen, at mange giver udtryk
for, at hiv overskygger alt i deres
liv.

Hvordan var forløbet med gruppen?
- Vi startede 9 personer i gruppen,
sådan cirka lige mange mænd og
kvinder. Vi fornemmede tydeligt,
hvor svært det er at dele sin situation med helt fremmede mennesker.
Tør man nu også det? Det kræver
rigtig meget mod. Men med forløbet
opstod der en tryg stemning, hvor
det kunne lade sig gøre. At opleve
at andre kendte til det, man snakkede om, var en befrielse. Man
behøvede ikke forklare så meget!
Det blev også tydeligt, at man
kunne bruge hinandens erfaringer.
Du finder ud af, at du ikke er alene
i verden med dine tanker og problemer. Ja, der findes endda mennesker, der ved hvordan man kan
løse dem!
Det lyder som om I mest snakkede
med hinanden, men hvordan
kommer arbejdet med kroppen ind?
- Det er svært at forklare, for det
skal nok opleves. Men jeg vil gerne
prøve: Vi laver en let form for gymnastik, hvor kroppen arbejdes igennem. Det kan være til musik eller
bare gennem let instruktion. Efter et
stykke tid glemmer du næsten, hvor
du er, eller hvad du havde hovedet
fuldt af, da du kom. I modsætning
til så meget andet, gælder det ikke
om at præstere, men om at sanse,
hvad du mærker. Formålet er at du
kommer i kontakt med dig selv og
din krop.
Det kan måske lyde mystisk, men
det tror jeg skyldes, at vi ikke er
vant til at have så meget fokus på
os selv. I hverdagen bliver vi hele
tiden forstyrret af »udenomsting«.
Det kan være radioen, Tv eller snak,
du skal forholde dig til. Dit hoved
er på arbejde konstant, men kroppen er jo meget andet end hovedet.
Tænk lige over det!
Når vi kommer i kontakt med os
selv, kan der dukke mange tanker
og følelser op, som vi ellers ikke ville
komme i tanke om. Inden i os er der
et rigt og ret spændende liv. Og det
er lige det, vi så har taget fat i. Jo
mere modige deltagerne i gruppen
var, jo flere ting kunne de arbejde
med, og bruge hinanden til. Og det
gjorde de.
Det spændende var, at selv om
mange kom i kontakt med triste og
svære ting og til tider blev bange,
oplevede de også, at der blev lukket
Fortsættes på næste side

– Vi vil gerne her gengive et smukt digt,
skrevet af en af deltagerne. Det siger meget
om at være til stede i livet, og påtage sig
ansvaret for det.
Vi vil også gerne gengive en smuk metafor,
som en anden beskrev: han så sig selv som
et smukt træ med mange rødder. En af rødderne var rådne. Det var den med hiv. Men
de andre var stærke. Og man skal selv styrke
de andre rødder, så de kan forblive stærke,
og træet kan leve godt. Kroppen er også
som en slags tempel. Den skal kunne rumme
alle de svære ting, men også rumme alle de
gode ting som livet byder på. Så pas godt
på din krop, og brug lige så mange resurser
på den, som du bruger på så mange andre
ting i dit liv.
Allan Møller Sørensen

Den Nære Fremtid
Når jeg vågner om morgenen
Har jeg svært ved at erindre hvilken
dag det er
Ikke at jeg er ugedagen ubekendt
ej heller hvilken uge vi er kommet til
i kalenderåret
Men i hvilken form er jeg vågnet
i denne dag
og om dagen i dag er et kig ind i
fremtiden
eller er sløret af fortiden
Som dagen går
og hverdagens sysler blander sig
med tidsperspektivet
begynder forviklingerne at udviske
horisonten
Jeg drømmer om fremtiden
fanget i fortiden
mens livet langsomt render ud af
timeglasset
Hvis fremtiden var i går
Og fortiden først hænder i morgen,
Hvordan ville min hverdag så se ud?
Hvordan bringer jeg tankerne hen til
den rette tidsepisode
Og bliver nærværende medspiller i
mit livs hverdag
Hvorfor fare af sted
mod en ubekendt fremtid
forfulgt af en uafklaret fortid
En masse energi spildt på livets
selvbedragende trædemølle
I morgen når jeg vågner
Vil jeg blive liggende lidt under
dynen
Blinke med øjnene
Strække mine arme i vejret
Og ellers blot se hvad resten af
dagen vil bringe
Skrevet af en af projektdeltagerne

op for megen latter og en let energi.
At opleve, hvor mange resurser der
lå gemt i hver enkelt, var helt specielt.

Café TrHIVsel

Var der ikke nogen af
deltagerne, der blev for
bange og måske ikke
ville arbejde på denne
måde?
- Som sagt kræver
det meget mod at
arbejde med sig selv.
At »bringe sig selv
ind i arbejdet«, kan
være meget sårbart
og angstfyldt. Der var
også nogle som faldt
fra undervejs, og det
var selvfølgelig ærgerligt. Vi tror, der kan
Allan Møller Sørensen
være flere grunde.
Måske har du fået
det bedre på nogle områder, og så
Det lyder som om, det har været
er det ikke sjovt at skulle møde de
en helt speciel oplevelse, hvornår
mørke sider igen, hvis det nu er
begynder det næste forløb?
dem, der dukker op.
Det har vi også rigtig meget lyst til,
Hvordan evaluerede I på »Krop og
men desværre har vi ikke fået en ny
Psyke«?
bevilling. Den var jo grundlaget
- Vi valgte at spørge deltagerne i
for, at vi kunne tilbyde en gruppe
gruppen, hvad de synes, de havde
uden egenbetaling. Så lige nu ved
fået ud af forløbet. Vi bad delvi ikke, om der kan etableres en
tagerne formulere på deres egen
anden gruppe. Vi vil selvfølgelig
måde, hvad gruppen havde betydet
undersøge alternative muligheder.
for dem, hvor de var i deres liv mm.
Vi synes nemlig, det at inddrage
Det var en stor oplevelse at høre
kroppen giver mange andre muligderes svar. Nogle tegnede, nogle
heder, end dem man traditionelt
skrev digte og nogle fortalte; de
arbejder med. Så vi kan kun opforformidlede det til de andre i grupdre til, at flere selv sætter fokus på
pen.
både sin krop og psyke. 

Fem til seks gange om året afholder vi debataften om forskellige emner. Kontakt afdelingsleder Susanne Grenaae på tlf. 63 14 28
20 og hør nærmere.
I Café TrHIVsel er der hver mandag spisning fra kl. 18, husk tilmelding senest onsdagen før.
Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet, hør nærmere på tlf. 63 14 28 20.

Hiv t Hiv–chat

11.5. Gæstekok – ring og hør nærmere.

Jeg kan ikke gengive det hele, men
kan fortælle at det var en meget
smuk oplevelse. Det smukke var,
at alle viste deres unikke personlighed. Og det var meget
– Når vi kommer i
betydningsfuldt for os.
kontakt med os selv,
Vi ser nemlig mennekan der dukke mange
sket som en unik skabtanker og følelser op,
ning, med forskellige
som vi ellers ikke ville livsvilkår og forskellige
komme i tanke om.
styrker og resurser. Det
Inden i os er der et
vil vi gerne, at man
rigt og ret spændende kommer i kontakt med.
liv. Og det er lige det,
Det er en særlig kraft,
vi så har taget fat i.
som kan bruges til
Jo mere modige delmeget i dit liv. Vi opletagerne i gruppen var, vede også masser af
jo flere ting kunne
håb glæde, og positive
de arbejde med, og
forventninger til fremtibruge hinanden til. Og den.
det gjorde de.

På Hiv t Hiv-chat
kan du være heltanonym og selv
bestemme, hvor
åben du vil være
om din situation
som hiv-smittet.

Hiv til Hiv er en gruppe
ressourcestærke hivsmittede mænd og
kvinder med forskellig
baggrund, alder og seksualitet, som tilbyder at
dele erfaringer fra et liv
med hiv under huden.

Mandag 14-21
Onsdag 13-17

Jernbaneg. 16, 2.
5000 Odense C
Tlf. 63 14 28 20

AktHIVhuset

Tirsdag 11-16
Onsdag 11-16
Torsdag 11-16
Vestergade 5 – 8000 Århus C
Tlf. 70 22 58 68
Café
Hiv-Café hver tirsdag
19-22. Åben Café hver
torsdag 14-17.
Grupper
Maler-Gruppen mødes hver onsdag i ulige
uger, kl. 15-18.
AktHIVisterne mødes første onsdag hver
måned, kl. 18.
Pårørendegruppen mødes første torsdag hver
måned, kl. 19.30.
Kvindegruppen mødes jævnligt.
Tirsdagsmenu
Hiv-gruppen mødes til fællesspisning hver
tirsdag, k. 18. To retter for 40 kr. Tilmeld dig
senest søndagen før på tlf. 86 93 68 00 eller
på e-mail: primitivo@webspeed.dk
4.5. Rosmarinstegt svinekam m/ristede kartofler, spinat m/pinjekerner & sauterede løg.
Citronis m/hele pistacienødder.

18.5. Chili con carne m/salsa, tortillachips,
cremefraiche & flûtes.
Gorgonzola pærer m/mandelflager.
25.5. Fiskefrikadeller m/kartofler, hollandaisesauce, broccoli & gulerodssalat.
Frisk frugtsalat m/yoghurt & honning.

Hiv-gruppen på Fyn

Du kan på Hiv t hiv-chat
få mulighed for at tale med
andre om emner som f.eks.:
Er du nysgerrig, så klik
på hiv-chat på
www.hivinfo.dk hver
torsdag mellem kl.
19.00 og kl. 21.00.

– For folk berørt
af hiv på Fyn

•
•
•
•
•
•
•
•

Seksualitet
Anonymitet
Ensomhed
Arbejde
Sygdom
Medicin og bivirkninger
Kæreste, familie og børn
Eller hvad du har på hjerte

Støttecenter for hiv-smittede
og pårørende
Sdr. Boulevard 70
5000 Odense C
Tlf. 66 12 12 91

Mandag 11-16
Tirsdag 14-22
Onsdag 11-16
Torsdag 19-22
Fredag 13-17

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 60,
hverdage ml. kl. 9.00-14.00.

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på tlf. 33 32 58 60,
hverdage ml. kl. 10.00-14.00.
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Maj 2004
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag 14-22
Torsdag 14-22
Fredag 14-22
Skinderg. 21, kld.
1159 Kbh K
tlf. 33 32 58 61
Køkkenet lukker kl. 20.30!
Onsdag d. 5.5. Heilbergs Gullasch
V: Pandekager m/vegetar fyld
Torsdag d. 6.5.
Cæsarsalt m/kylling. V: Pandekager m/grønt
Fredag d. 7.5.
Lukket pga. bededag
Onsdag d. 12.5.
Fiskespid m/citrusfrugt. V: Grøntsagomelet
Torsdag d. 13.5.
Lasagne m/oksekød. V: Lasagne m/spinat
Fredag d. 14.5.
Tilmelding til denne aften er nødvendig.
Direkte Tv-transmission samt bryllupsmiddag
Onsdag d. 19.5.
Stegte kyllingelår. V: Souffleomelet
Torsdag d. 20.5.
Lukket pga. helligdag
Fredag d. 21.5.
Gullasch. Kom og mød din svenske nabo
Søndag d. 23.5.
Fakkeltog, åbner kl. 18
Onsdag d. 26.5.
Fladmast unghane m/nye hvidløg.
V: Asparges m/æg & kørvel
Torsdag d. 27.5.
Sukkersaltet laks m/peberrod
Fredag d. 28.5.
Roastbeef m/kartoffelsalat.
V: Gnocchi i tomatsauce
Onsdag d. 2.6.
Lammefrikadeller m/græsk tilbehør.
V: Fiskefrikadeller m/pickles
Kl. 19.30-21.30 STOP AIDS informationsmøde om hepatitis, syfilis & andre sex sygdomme
Torsdag d. 3.6.
Indisk inspireret middag
Fredag d 4.6. ’Kafe Knuds gæstebud’
Bordet dækkes til kl. 19. Husk tilmelding.
Priser: Forret fra kr. 25 kr., hovedret kr. 55 &
dessert fra kr. 25. ’V’ = Vegetar. Hjemmebagt
brød & salat efter årstiden er altid inkluderet.
I maj udstiller Kirsten Bøjer. Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner
og private fester. Vi formidler gerne kok &
tjenere. Ring for aftale på tlf. 33 32 58 61.

Ny hjemmeside
Hiv-Danmarks har medio april fået
en ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden er financieret fra en del
af sponsoratet til forbedret informationsvirksomhed, som Hiv-Danmark
modtog fra medicinalfirmaet Roche
i 2003.
På den nye hjemmeside vil det
blive muligt at debattere, at lægge
opslag op samt for medlemsforeninger at annoncere arrangementer,
aktiviteter og lignende.
Således fornyes og samles informationer om hiv/aids på tilgængelig
måde på Hiv-Danmarks hjemmeside
til brug for alle dem, der på en
eller anden måde er i berøring med
Hiv-Danmark eller foreninger, som
er medlem af Hiv-Danmark.

Sverige: Fra fire til ét års fængsel
Af Ole Morten Nygård, Retsudvalget

En 28-årig hiv-smittet bøsse
i Stockholm har i starten af
april fået nedsat sin straf ved
højesteretten i Sverige.
Han var ved de to lavere retsinstanser, (tingsrätten og hovrätten
- parallelle til byret og landsret),
blevet idømt henholdsvis fire og tre
års fængsel samt et erstatningskrav
på i alt 650.000 SEK.
Han er dømt for fra 1999 til
2003 at have haft usikker sex med
ti andre mænd, hvilket er blevet
anslået til 200 samlejer. Ingen af
mændene er blevet smittet.
Også erstatningerne til »ofrene« er
ved højesteretsafgørelsen faldet til
samlet 120.000 SEK og slet ingen
penge til den ene partner, der godt
vidste at han havde ubeskyttet sex
med en hiv-smittet.
Mandens virus i blodet har i
lang tid været nede på et meget
lavt niveau pga. hiv-medicin. Hans
virus har ikke kunnet spores fra
1998-2002. Dette faktum har højesteret inddraget i forbindelse med
vurderingen af, hvor »farlig« han
har været.
Højesterets begrundelse for strafnedsættelsen er bl.a., at manden
ikke kan anklages for forsøg på
bevidst at ville smitte andre, som

i Sverige juridisk kaldes »grov mishandel«. I stedet er han nu dømt
ud fra at kunne »forvolde fare for
at andre fik en alvorlig sygdom« og
»grov uagtsomhed«, formuleringer
som er meget parallelle til dem i
den danske straffelov.
RFHP, vores søsterorganisation,
og RFSL som er paraplyorganisation
for seksuelle minoriteter er tilfredse
med højesterets afgørelse, og gransker nu dommen, som, de mener,
kan få indflydelse på lignende sager.

Ny smittebekæmpelseslov i
Sverige
Rigsdagen vedtog den 31. marts
en revision af den forhadte »smittskyddslag«, som fastholder, at den
hiv-smittede skal informere sine
partnere om sin hiv-smitte. Loven er
blevet strammet ved, at lægen uden
samtykke nu kan fortælle patientens partnere og andre pårørende
om en patients hiv-status, og loven
tillader fortsat tvangstestning og
tvangsisolering, som ellers hører
diktaturer til. Loven træder i kraft
pr. 1. juli i år.
Oppositionen betegner vedtagelsen af den reviderede lov som et
kup, og RFHP er fortsat utilfreds
med lovens krænkelser af hiv-smittedes rettigheder og hiv-smittedes
forværrede retssikkerhed i Sverige.

Fest i Positivgruppen
Positivgruppen inviterer hivsmittede mænd til kæmpe
sommerfest på Frederiksberg,
lørdag den 5. juni 2004, kl. 17.
Festen er sat i 80ernes tegn, så
mød op i dit bedste skrud og vind
en præmie!

Positivgruppen
Tesdorfsvej 23
2000 Frederiksberg C

Prisen for at deltage er kr. 101, som
skal indbetales senest den 25. maj
2004 på giro nr. 0259 260-3233,
mrk. »PG Sommerfest«.
Vi begynder med velkomstdrink,
buffeten serveres kl. 18.30 og aftenen er fyldt med underholdende
indslag.

Posithiva Gruppens sommerlejr
Posithiva Gruppen arrangerer
sommerlejr fra den 23. til den
29. august 2004.
For 16. gang i træk holder svenskerne sommerlejr. Det er et tilbud
til hiv-smittede homo- og biseksuelle.
Sommerlejren ligger ca. 100 km
øst for Stockholm. Det koster 1000
SEK at deltage, hvilket inkluderer
transport fra Stockholm, kost og logi
samt en række aktiviteter.
Lejren har ca. 60 pladser og er
foruden svenskere meget velbesøgt
af balter, englændere m.fl.
Tilmeldingsfrist er den 30. juni

og Posithiva Gruppen vil ugen eftersende bekræftelse og nærmere
informationer om lejren.
Kontakt Posithiva Gruppen:
Posithiva Gruppen
Lägergrupp 2004
Box 38055
100 64 Stockholm
eller send en e-mail på:
pg@posithivagruppen.se

www.hiv.dk
portalen til hiv/aids-miljøet

Stillingsannoncer
Psykosocial rådgiver til Rådgivning
Vest søges!
Hiv-Danmark, Rådgivning Vest i Århus, søger
én psykosocial rådgiver til at varetage rådgivning i Jylland fra den 1. oktober 2004.
Rådgiveren indgår i et team i Rådgivning Vest
med base i Århus, hvor der er ansat tre
rådgivere og én sekretær.
Det ugentlige timetal er på 30 timer. Nogen
kørsel i egen bil - ligesom aften- og weekendarbejde - må påregnes. Vi forventer, at
du har en uddannelse som socialrådgiver,
psykolog eller lign. herunder at du:
• kan rådgive hiv-smittede, deres pårørende
og efterladte
• har selvstændighed og initiativ
• har erfaring med psykosocialt arbejde
• har erfaring med projektorienteret arbejde
• har åbenhed over for marginaliserede personer og grupper
• kan rådgive individuelt såvel som arbejde
med familier og grupper
• kan planlægge og afvikle oplæg/temaaftner
• kan arbejde alene i en travl hver dag med
mange samarbejdspartnere

• har efter/videreuddannet dig inden for rådgivnings- og behandlingsarbejdet.

Vi tilbyder:
• meningsfuldt og selvstændigt arbejde
• store muligheder for at præge arbejdet
• gode kolleger og samarbejdspartnere på
området
• supervision
• efteruddannelse
Ansøgningen sendes til nedenstående
adresse. Ansøgningsfristen er mandag den 2.
august 2004 og ansættelsessamtaler finder
sted den 18. august 2004 i Århus. Løn i
henhold til den faglige organisation.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du rette henvendelse til: Preben Rehr, Solvej
Sangild, Anders Røge eller Karen Skinnerup
på tlf. 70 22 58 68.
Hiv-Danmark
Rådgivning Vest
Vestergade 5, 2. tv
8000 Århus C
www.hiv-danmark.dk
raadvest@hiv-danmark.dk

Udbrud af hepatitis A blandt
mænd, der har sex med mænd

Projektleder søges til STOP AIDS
Ansøgningsfrist er den 17. maj, kl. 12. STOP
AIDS - Bøssernes hiv-organisation søger en
projektleder i København 28 timer om ugen
til tiltrædelse snarest muligt.
Du skal primært arbejde med det opsøgende område, d.v.s indsatsen i bar- og saunamiljøerne, herunder det frivillige arbejde.
Arbejdsopgaverne er f.eks. distribution af
materialer, planlægning af særlige events og
udvikling af nye initiativer. Området indbefatter også kontakt til homoseksuelle grupper
samt visse administrative opgaver. Opgaverne løses i samarbejde med kolleger.
Du skal have et dybtgående kendskab til
det homoseksuelle miljø, såvel den kommercielle del som foreningslivet, i og uden for
storbyerne. Evner for ledelse, salgstalent og
organisatorisk kunnen er andre ønskede kvalifikationer. Vi vil gerne have en kollega med
energi og lyst til team-work og tilbyder et
kreativt og engageret miljø, hvor man taler
om sex hele dagen, fordi man er nødt til
det - og hvor galgenhumoren tager over, når
brandslukningerne står i kø.
Vi opfordrer såvel hiv-smittede som ikkesmittede til at søge stillingen.
Løn efter statslige overenskomster. Du kan
læse mere om os på www.stopaids.dk eller
ringe for yderligere information på tlf. 33 11
29 11. Ansøgningen sendes til STOP AIDS Bøssernes hiv-organisation, att. sekretariatschef Jakob Haff, Amagertorv 33, 3., 1160
København K.
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Statens Seruminstitut advarer
mod et udbrud af hepatitis A.

Åbningstid er mandag til torsdag
mellem kl. 8.00-14.30 og fredag fra
kl. 8.00-14.00. Tlf. 35 45 51 12.
Prisen for at blive vaccineret
ligger et sted mellem 448 kr. og 500
kr. pr. vaccination. Der skal gives to
vaccinationer efter et halvt til tre år
efter første vaccination.

I første kvartal 2004 har man i
Storkøbenhavn registeret en øget
forekomst af den smitsomme leverbetændelse hepatitis A blandt
mænd, der har sex med mænd.
Hepatitis A smitter ved, at man
får afføring i munden. Det kan ske
ved at man slikker ved eller i endetarm. Det kan også ske, hvis man
benytter sin egen hånd i modpartens endetarm og fører denne hånd
op til og i egen mund.
Statens Seruminstitut anbefaler,
at mænd, der har sex med mænd,
og som ikke lever i et monogamt
forhold, lader sig vaccinere mod
hepatitis A.
Vaccinationen kan fås hos egen
privatpraktiserende læge eller på
Rigshospitalets Infektionsmedicinske Afdeling, Afsnit 5112, Indgang
51C, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Sidste år registrerede Statens
Seruminstitut en stigning fra 34 tilfælde i 2002 til 79 tilfælde i 2003
af syfilis. Mænd, der har sex med
mænd, udgør over 80% af syfilistilfældene i 2003. Langt størsteparten
er bosiddende i København.
Denne stigning i antallet af syfilistilfælde peger på, at der er
et udbrud af syfilis blandt mænd,
bosat i København, der har sex med
mænd.
Syfilis smitter fra sår eller slimhinder
til modpartens slimhinder eller rifter.
Syfilis er derved meget smitsomt,
og kan smitte ved alle type af sex,

Ny folder til børn om hiv

Rejsetaske til Kaletra

Medicinalfirmaet Abbott har sammen med
børneafdelingerne på Hvidovre Hoispital og
Skejby Sygehus udgivet en folder om hiv, der
henvender sig børn.
Folderen hedder »Børn og unge med hiv«
og er en letlæselig informationsfolder til børn
og unge om hiv og aids. Folderen kan fås
ved henvendelse på de infektionsmedicinske
afdelinger på hospitalerne.

På de infektionsmedicinske afdelinger kan
man få udleveret en
lille køletaske til at
opbevare en mindre
mængde Kaletra.

Syfilis

ABBOT T

hvor der er kontakt med slimhinder:
Oralsex og samleje (vaginalsex og
analsex).
Hiv overføres derved lettere, hvis
man også er smittet med syfilis
eller andre seksuelt overførbare
sygdomme.
Man kan ved behandling blive helbredt for syfilis, og behandlingen
er gratis ved at henvende sig til
egen praktiserende læge eller på en
offentlig kønssygdomsklinik.

Tid til Tjek
Et samarbejde mellem Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske,
AIDS-Linien og STOP AIDS har ført
til, at kampagnen »Tid til Tjek«
lanceres i begyndelsen af maj til
mænd, der har sex med mænd.
Se mere om seksuelt overførbare
infektioner på www.tidtiltjek.dk

Hiv-Pensionatet
I smukke og hjemlige omgivelser tilbyder vi
samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til
hiv-smittede, der har behovfor at genvinde
manglende kræfter. Vi har ti års erfaring i at
yde profesionel omsorg og psykosocial støtte,
når livet »gør ondt«, er kaotisk og svært.
Hiv-Pensionatet er et bo- og værested for
både kvinder og mænd, der er ny-smittede
eller har været hiv-smittede i længere tid.
Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker
og behov yder vi hjælp til selvhjælp. Kontakt
pensionatets leder, Marianne Linér, på tlf.
36 30 51 50 og få mere information eller
send en e-mail til info@hiv-pensionatet.dk.
Se mere på www.hiv-pensionatet.dk

Fakkeltoget i København:
De frivilliges fakkeltog!
Foto: Lars Rank
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Fakkeltog
mod aids
Søndag, den 23. maj 2004
Program for København
Kl. 18.00 Kafe Knud holder åbent
Skindergade 21, kld.
Kl. 21.00 Fakkeltog ved Frue Plads
Dans ved Warren Spears
Tale ved Michael Nord (IAVI)
AIDS-Fondets prisuddeling
Kl. 22.30 Helligaandskirken
Niels Hemmingsens Gade 5
Vokal Djina Mai Mai
Interreligiøs fællesbøn
Mindetale

Program for Odense
Kl. 20.30 Mindegudstjeneste i Skt.
Hans Kirke v/Vita Andreasen
Kl. 21.30 Samling i Kongens Have
omkring »Flammehav«
Kl. 22.00 Tænding af Flammehav (500
Levende lys i Kongens Have)
Kl. 22.30 Fællesafslutning på Café
Kræs/Jernbanegade

Program for Århus
Kl. 20.30 Rådhuspladsen
Tale ved bl.a. René Skau
Björnsson, folketingsmedlem,
og Ole Morten Nygaard,
Hiv-Danmark
Kl. 21.10 Fakkeltog gennem byens
indre gader til Vor Frue Kirke
Kl. 22.00 Mindehøjtidelighed i Vor Frue
Kirke. Musikstuderendes Kammerkor synger under ledelse
af Jesper Jacobsen.
AktHIVhuset i Vestergade 5,
2.sal, holder åbent fra kl.
21.45 til kl. 23.00.
Pan Club i Jægergårdsgade
42 holder åbent fra kl. 21.00
til kl. 01.00.

Læs mere på www.hiv.dk
– Portalen til hiv/aids-miljøet

En lang række af talerne
og kunstnerne ved Fakkeltoget 2004 i København er på
forskellig vis involveret som
frivillige i hiv/aids-sagen. Fakkeltoget 2004 i København
sætter fokus på dem.
Jørgen Olsen bor i København. Han
er førtidspensionist og er nu frivillig
i AIDS-Fondet, Positivgruppen og
Hiv-Danmark.

Kære Jørgen, du fortæller at du
begyndte i AIDS-Fondet tilbage i
1994. Siden fulgte arbejde i andre
organisationer. Hvorfor har du valgt
at være frivillig?
– Jamen, jeg har selv været hivsmittet i mange år og det fik mig
til at begynde som frivillig i AIDSFondet i 1994. Siden er det også
blevet til frivilligt arbejde for Positivgruppen, hvor jeg også er udpeget
som bestyrelsesmedlem i Foreningen af 1. December 1995 til fordel
for hiv-smittede.
Her senest er jeg blevet frivillig
i Hiv-Danmark. I Skindergade (HivDanmark, København) hjælper jeg
for det meste med de større postforsendelser. Jeg synes, at det er en
god sag at kæmpe for.
Hvad er det, som du laver frivilligt?
– Det er meget forskelligt: Alt og
ingenting!
Jeg bruger det meste af min frivilligtid i AIDS-Fondet, Positivgruppen og Foreningen af 1. december.
I AIDS-Fondet er vi nogle stykker,
som tager sig af indsamlingsbeholderen i Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn.
Foruden dette er jeg med til, når
Fondet skal udsende post, og jeg
besøger omkring 7 barer og cafeer
i indre København, som har sløjfesalg og indsamlingsbeholdere.
Hvad er det gode ved at være frivillig?
– Jeg gør jo noget for en god
sag. Det i sig selv bærer meget af
lønnen. Men arbejdet som frivillig
bringer mig i berøring med mange
forskellige mennesker, og det giver
da noget input i tilværelsen.
Jeg har jo også tiden til det, eftersom at jeg er førtidspensioneret.

Er det vigtigt at have frivillige i hiv/
aids-arbejdet?
– Det synes jeg! Uden de frivillige
ville tilbudene hiv/aids-miljøet slet
ikke have det omfang, som de har.
Det ville slet ikke kunne hænge
sammen.
De ansatte ville tynges af mængden af det praktiske arbejde som
forsendelse af post, indsamlinger og
lignende aktiviteter.
Der er jo mange tilbud, som
næsten kun drives gennem frivilliges indsats, tag f.eks. Kafe Knud i
Skindergade i København, og STOP
AIDS, hvor frivillige udgør en meget
vigtig del af det opsøgende arbejde
i homo-miljøet.
Du kommer altså i berøring med
mange?
– Ja, jeg har bevidst spredt mit virke
til flere organisationer for at få en
så bred kontaktflade som muligt.
Det har samtidig givet mig et godt
indblik i, hvad de forskellige organisationer beskæftiger sig med.
Bliver du aldrig træt af al det
arbejde?
– Det kan jo lyde af meget, men
nej, det gør jeg ikke. Jeg er glad
for kontakten med de mange mennesker, jeg møder. Der er også perioder, hvor jeg ikke har været så
aktiv, fordi jeg har haft andre gøremål, eller jeg ikke har været helt på
toppen. Så drosler jeg bare ned.
Men jeg er glad for, at jeg igennem snart ti år har kunnet give den
indsats, som jeg har gjort, og har
været med til de mange arrangementer!
Kommer du til Fakkeltoget i København, søndag den 23. maj?
– Ja!

