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Nedskæring i Hiv-Danmark

Af Henrik Arildsen, formand

I 2005 skal Hiv-Danmark igennem den nedskæringsrunde,
som flere af de øvrige hiv/
aids-organisationer var igennem sidste år.

udgør udgiften til den personlige
rådgivning derfor fortsat en væsentlig del af foreningens samlede
budget (54%), hvilket også var tilfældet i 2004.

Vi kunne udskyde beslutningen til i
år, fordi vi sidste år havde ubesatte
stillinger i forbindelse med orlov i
Rådgivningerne. Imidlertid fik vi ikke
vores driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen justeret op til samme niveau
som i 2003, men er i år blevet fastholdt på samme beløb som i 2004
(3,2 mio. kr.).
Det har betydet, at vi for at få
Hiv-Danmarks budget til at hænge
sammen har været nødt til at reducere antallet af rådgivningstimer
både i Rådgivning Øst og i Rådgivning Vest, samt også at nedsætte
antallet af sekretærtimer i Rådgivning Vest. Det betyder konkret, at
vi skal tage afsked med en rådgiver
hvert sted.

Hiv-Danmark rammes både direkte
og indirekte af den ændrede offentlige prioritering.
De direkte nedskæringer i vores
bevilling viser sig ved reduktion i
rådgivningtimer i Hiv-Danmark.
Indirekte påvirkes Hiv-Danmark
ved, at man på hospitalerne indskrænker rådgivningen, fordi man
under det såkaldte ’skattestop’ år
for år reducerer de offentlige bevillinger. Det kan resultere i øget
pres og ventetid i Hiv-Danmarks
rådgivning, eller i at hiv-smittede
afholder sig fra at søge rådgivning.
Fordelene ved en hurtig, afhjælpende rådgivningsindsats mindskes,
og overlader flere hiv-smittede med
problemer for sig selv.

Frustrationer

Forsikring

Det er forståeligt med frustrationer
over nedskæringer i Hiv-Danmarks
arbejde, men en bestyrelse bliver
nødt til at se på den økonomiske
virkelighed og tilpasse budgetterne
derefter.
Prioriteringerne er altid svære,
specielt når der skal skæres ned.

Hiv/aids-bevillingen
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Baggrunden for denne situation er
ikke, at den samlede ramme til
driftsstøtte til hiv/aids-organisationerne er blevet mindre, men derimod at vi inden for de sidste par år
er blevet flere organisationer om at
dele de samme penge. Den samlede
økonomiske ramme er ikke tilsvarende blevet øget på trods af, at
der er kommet nye driftsorganisationer til, især på det minoritetsetniske område.
Hiv-Danmarks kerneydelse skal fastholdes. Selv efter nedskæringerne
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Direkte og indirekte virkning

Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

I december blev de ulige forsikringsvilkår for hiv-smittede
omtalt pressen.

Som det er i dag, er erhvervsbetinget hiv-smitte omfattet af forsikring
mod arbejdsskade, som udløser forsikringssum for Kritisk Sygdom. Det
samme er ikke tilfældet for seksuelt
overført hiv-smitte. Her er der ikke
tale om Kritisk Sygdom.
Hiv-Danmark har efterfølgende
fulgt op på sagen og spurgt en
række af de forskringsselskaber,
som udtalte sig til pressen, hvad
deres argumenter for de ulige vilkår
er, og om de har i sinde at ændre
praksis efter at forsikringsselskabet
Codan gik i front og ændrede praksis, så al hiv-smitte betragtes som
Kritisk Sygdom.
OPSÆTNING og TRYK
Hiv-Danmark, trykt i 1.300 eksemplarer
TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET
April (Årsberetning); deadline 1. marts 2005
Maj; deadline 29. april 2005
Juni; deadline 9. maj 2005
Juli; deadline 20. juni 2005

Levekår og livskvalitet
Selv om vi i 2005 har færre driftsmidler end vi havde i 2003, udvikler
Hiv-Danmark stadig nye projekter,
der skal hjælpe hiv-smittedes situation i Danmark.
Et af de væsentligste projekter
er samarbejdet med Positivgruppen
om at gennemføre en undersøgelse
af hiv-smittedes levekår og livskvalitet i Danmark.
Vi arbejder i øjeblikket på at rejse
de nødvendige midler for at gennemføre undersøgelsen, som i fuldt
omfang har et budget på 2,4 mio.
kr. Indtil videre er det lykkedes
at skaffe halvdelen af de nødvendige midler, idet Sundhedsstyrelsen
(Center for Forebyggelse) har bevilget 1,2 mio. kr. til undersøgelsen.
Vi forventer os meget af undersøgelsens resultater. Når undersøgelsen er gennemført, vil den være
et vigtigt redskab til brug for tilrettelæggelsen af Hiv-Danmarks fremtidige arbejde og prioriteringer.

Fastholdelse af ulige vilkår
En række forsikringsselskaber fastholder de ulige vilkår, omend de
ikke opfatter dette som en forskelsbehandling.
De fleste henviser til Videnscenter
for Helbred og Forsikring:
– Der er for mange beregningsmæssige usikkerheder til at udvide
dækningen til alle hiv-smittede,
udtaler Cecilia Müller, direktør i
Videnscentret. Det skyldes forekomsten inden for forskellige aldre, køn
og risikogrupper er mindre godt
belyst og varierende, og at det i
Danmark er muligt at blive hiv-testet
fortsættes på side 2
Med dette nummer af magazinet er
vedlagt en oversigt over de stoffer,
som kan indgå i kombinationsbehandlingen af hiv. Oversigten er stillet til
rådighed af medicinalfirmaet Abbott.
ÅRSKONTINGENTER
Enkeltmedlem: 150 kr.
Pårørendemedlem: 150 kr.
Støttemedlem: 200 kr.
Medlemsforening: 250 kr.-1000 kr.
Støttefirmaer/-foreninger: min. 1000 kr.
Abonnement alene på Magazinet: 250 kr.

Forsikring

fortsat fra side 1
anonymt, uddyber hun.
Hvis hiv-smittede derfor skal
inkluderes, betyder det, at forsikringssummen bliver væsentlig
dyrere for alle, hvorfor Videnscentret ikke vil anbefale en ændring.
Adspurgt om behovet for
præcision uddyber Cecilia Müller,
at med den nuværende hiv-opgørelse bliver forsikringsberegningerne
usikre. Den anonyme hiv-testning er
ligeledes et forsikringsmæssigt problem, fordi det giver forsikringstager
en fordel i forhold til forsikringsselskabet.
Redegørelsen fra videnscentret er
blevet fulgt af forsikringsselskaber
som PFA, Forende Gruppeliv og
TopDanmark, som dermed fastholder de ulige vilkår.

Codan ændrer vilkår
Det er imidlertid ikke alle, der har
fulgt videnscentrets holdning.
Direktør for Codan, Jens Erik
Christensen, udtalte i december
2004, at forsikringsselskabet vil indføre ’lige vilkår’ for hiv-smittede
ved kritisk sygdom. Argumentet for

ændringen er, at de gældende
betingelser er udformet på baggrund af tal fra 80erne og 90erne.
– Vi kan konstatere, at udviklingen
i antallet af hiv-smittede på grund
af sex i en årrække har været
stabilt, og så har vi mulighed for
at beregne vores risiko. Derved vil
der være mulighed for lige vilkår
for alle, der konstateres hiv-positive,
udtaler Peter Adelhart fra Codan.
Den nye dækning gælder for
kunder, der efter 1. januar 2005 får
stillet diagnosen hiv-positiv. Dette
er for at sikre tid til at orientere
organisationen og rette i vores forretningsgange, uddyber Peter Adelhart.
Udvidelsen i dækningen gælder
de kunder, der har tegnet ’Kritisk
Sygdom’ under Codan Care.
Codan-kunder, der har tegnet
dækningen via Forenede Gruppeliv
er ikke omfattet. Over for de
andre forsikringsselskaber i Forenede Gruppeliv vil Codan argumentere for, at reglen også kommer
til at gælde disse kunder.

Tryg Nordea afventer
Koncernchef i Tryg Nordea, Stig Ellkier-Pedersen:
– Siden spørgsmålet om dækning
til hiv-smittede på Kritisk Sygdom
uanset smitteårsag blev rejst i
december 2004 har vi i Tryg sonderet mulighederne med vores samarbejdspartner på Kritisk Sygdom:
Nordea Liv & Pension.
Sonderingerne er ikke afsluttede,
men de bærer i retning af, at ordninger med Kritisk Sygdom, hvor der
er obligatorisk eller kollektiv tilslutning, kan udvides til at få hiv med
uden sondring på årsagen til smitten. Vi mangler de sidste beregninger, men hvis det lykkes, kan
det formentlig gælde fra starten af
2006.
Om det senere kan udvides til
også at gælde i ordninger med helt
frivillig tilslutning, foreligger der ikke
noget om pt. De kollektive ordninger er langt i overtal, og de frivillige
ordninger er jo betydeligt vanskeligere at regne på og prissætte, idet
der her er en mulighed for udvælgelse af forsikringstagerne.

Nedskæringer i Hiv-Danmarks Rådgivning
Af Finn Brogaard, bruger af rådgivningen

Det er med sorg og undren,
at jeg kan læse i referatet
fra bestyrelsesmødet den 22.
januar 2005, at der er planlagt
nedskæringer i Rådgivningerne for 2005. Jeg håber, at
vi inden årsmødet i april kan
få en konstruktiv debat om
dette.
Vi er som brugere af Rådgivningen
en sårbar, tavs gruppe, som sjældent sætter os op mod ’systemet’.
Men med de indvundne erfaringer, mange af os har gjort ude i det
etablerede behandlersystem, bliver
vi nødt til at reagere, når et af de
få holdepunker vi har, som er indbegrebet af tryghed, tillid, forståelse
og omsorg, nu også bliver truet.
Måske må vi ud at kæmpe!
Jeg håber, at vi trods alle odds,
kan finde overskuddet, for Rådgivningen er kampen værd! Men lad os
starte med en konstruktiv debat!!

Min egen rådgivningshistorie
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Personligt er jeg en af de første
i kombinationsbehandling med rigeligt af de langtidsbivirkninger, som
det kan give: for eget vedkommende taler vi om tre ud af fire
alvorlige langtidsbivirkninger (i henhold til debatoplæg fra det danske
hiv/aids - miljø 2004).
Det vil sige,
at jeg ud
min
Hiv-Danmark
– Magazinet
Lilleover
– Marts
2005
hiv-smitte må leve med tre andre

alvorlige sygdomme i hverdagen, og
måske med flere i vente.
Jeg har tidligere været tilknyttet
Rigshospitalets psykosociale rådgiver, da rådgivningen stadig eksisterede. Herefter har jeg søgt 4-5
psykiatere og forsøgt at være tålmodig, afventende og blot håbe på,
at de med tiden kunne forstå mine
problemstillinger: men alle gange
med lidet held. Alle uden undtagelse
ordinerede lykkepiller og sovemedicin, samt var uden ressourcer til en
rådgivning som var brugbar for mig
om mine problemstillinger.
Sommeren 2004 bragte mig i
kontakt med Rådgivningen i HivDanmark. Her mødte jeg en så
stor forståelse, indsigt og medmenneskelighed, at jeg nærmest oplevede at være vinder af den største
gevinst, der fandtes. Jeg har siden
været i et rådgivningsforløb og har
med disse rådgivninger igen kunnet
se en fremtid, en nutid og ikke kun,
som før, en fortid i min dagligdag.
Jeg har ikke lovord nok for min
begejstring for Hiv-Danmarks rådgivningstilbud. Det er indbegrebet af
en så stor kvalitet, ekspertise og
professionel rådgivning for hiv-smittede og deres pårørende, så pkt.
2.3: at sikre rådgivningstilbud til hivsmittede, pårørende og efterladte
fra formålsparagraffen i Hiv-Danmarks vedtægter ikke blot er ord,
men der er også handling bag.

Hvad med fremtiden?
Fremover må vi som brugere af rådgivningen se i øjnende, at vi måske

ikke kan modtage rådgivning i det
omfang, som vi plejer pga. reduktion af timetal i rådgivningen.
Ringere arbejdsforhold for rådgiverne, der får beskåret midlerne til
at udføre rådgivningsarbejdet. Kan
eller vil vi bare sige ja til dette,
med den viden, som vi har med i
bagagen? Vil/skal vi igen rette vor
søgen efter hjælp ud til nogle af de
psykiatritilbud, mange af os i forvejen er vidende om, som ikke har en
viden eller indsigt i hiv/aids-problematikken?

Mit håb
Hvordan sikrer vi os, at organisationens midler fordeles ligeligt, så
alle Hiv-Danmarks formål tilgodeses
ligeligt?
Skal vi/kan vi som medlemmer
inddrages i beslutninger omkring
budget/når det som her handler
om nedskæringer, der får vidtgående konsekvenser for nogle af vore
enkeltmedlemmer?
Hvor og hvordan får vi en debat
om dette i gang inden årsmødet,
hvor budget for 2005 iflg. gældende
vedtægter kun er til fremlæggelse/
orientering?
Kunne en form for brugerbetaling
i rådgivningen være løsningen?
(Pensionister kan søge personlige
tillæg i deres lokale forvaltninger).
Måske kunne en ’øremærket’
fundraising være en ide?

Forslag til hvad vi kan gøre/skal
gøre modtages gerne på
dolfus@mail-online.dk

Årsmøde i København!
Lørdag, den 30. april 2005,
fra kl. 13.00-18.00 afholder
Hiv-Danmark årsmøde i Helligaandshuset, Niels
Hemmingsensgade 5, 1153
København K.
Før årsmødet afholdes der formøde
for medlemsforeninger og enkeltmedlemmer for at fordele stemmerne inden selve årsmødet.

Transport
Hiv-Danmark dækker rejseudgifter
for én person pr. medlemsforening
med det billigste offentlige transportmiddel. Rejseudgifter for enkeltmedlemmer og støttemedlemmer
dækkes ikke.
Udgifter ved overnatning mellem
lørdag og søndag dækkes for afgående og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stemmeberettigede
Medlemsforeningerne bedes meddele Hiv-Danmark deres medlemstal, for at vi kan opgøre det samlede
antal stemmer før årsmødet, og de
bedes meddele hvem de sender
som stemmeberettigede personer.
Disse oplysninger skal være Marianne Ambus fra Rådgivning Øst i
hænde senest fredag den 8. april
2005. Ring på tlf 33 32 58 60
(10-15) eller send en e-mail til
m.ambus@hiv-danmark.dk.
Det er kun medlemsforeninger og
medlemmer, som har betalt kontingent for 2005, som er stemmeberettigede. Er dit medlemsskab
først fornyet fra marts måned eller
senere, medbring da kvittering til
årsmødet.

AktHIVhuset

Det er dog ikke en forudsætning for
at opstille til valg.
Du kan indsende dit indlæg til
Magazinet, mærket ’kandidatur’ i
brev, på fax eller e-mail (se adresse
og kontaktmuligheder til sekretariatet nederst til venstre på forsiden).
Tidsfristen for opstillede kandidater
til bestyrelsesåret 2005-2006 er
fredag den 11. marts 2005.
Som bestyrelsesmedlem kan du
ikke benytte dig af Hiv-Danmarks
rådgivningstilbud, men du har
mulighed for at få dækket udgifter
til eventuel anden rådgivning.

Årsregnskab
Regnskab for 2004 godkendt af
revisor kan revireres i sekretariatet
fra mandag den 21. marts 2005
(se adresse og kontaktmuligheder til
sekretariatet nederst til venstre på
forsiden).

Årsberetning
Beretning udsendes i begyndelsen
af april.

Forslag til Årsmødet
Forslag, som ønskes behandlet på
årsmødet, skal i følge vedtægterne
være foreningen i hænde senest
14 dage før årsmødet. Sekretariatet
modtager derfor forslag senest
fredag den 15. april 2004 til
behandling ved årsmødet (se
adresse og kontaktmuligheder til
sekretariatet nederst til venstre på
forsiden).
Vi håber på at se så mange som
muligt ved Årsmødet i København.
Vel mødt!
Henrik Arildsen, formand

Opstilling
Ønsker du at opstille til valg til
bestyrelsen, kan du indsende et par
ord om dig selv. Så har du mulighed
for at blive præsenteret på et indstik til medlemsbladet i april måned.

Grupper
Malergruppen mødes hver onsdag i
ulige uger, kl. 15.00-18.00. Starter op
den 9.2. AktHIVisterne mødes hver 3.
onsdag. Pårørendegruppen og Kvindegruppen mødes efter behov.
Nyt tiltag
Søndagskaffe og aktiviteter søndag eftermiddag er under planlægning
Fællesspisning
Hver tirsdag i ulige uger kl. 18.00. For
hiv-smittede og deres pårørende.
Der serveres to retter for 40 kr. Tilmeld
dig senest søndagen før på T 86 93 68 00
eller på e-mail: primitivo@mail-online.dk
15.03
Thailandsk salat m/oksekød & hjemmebagt brød. Kokosis m/frisk frugt.
29.03
Kalkunschnitzel m/grov tunsauce & kartoffelsalat m/bønner. Brændte figener,
gorgonzola & druer.

Café TrHIVsel

– For folk berørt
af hiv på Fyn

Mandag 14-21 Jernbaneg. 16, 2. – 5000
Onsdag 13-17 Odense C – T 63 14 28 20
Gratis spisning hver mandag fra kl. 18,
husk tilmelding senest onsdagen før. Fem
til seks gange om året afholdes en debataften. Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet. Hør
nærmere på T 63 14 28 20.

Center for Sex og Sundhed
hiv • rusmidler • risikoadfærd
www.sexogsundhed.dk

Hiv-gruppen Fyn
Onsdag kl. 15.00-21.00
spisning kl. 18.00 (25/35 kr.)
Fredag kl. 13.30-16.30
1. fredag i måneden, kl. 14.00-21.00
spisning kl. 18.00 (25/35 kr.)

Tilmelding
Alle bedes af hensyn til planlægning
af årsmøde tilmelde sig senest
den 8. april 2005. Det gælder
medlemsforninger, enkeltmedlemmer, pårørende, frivillige og
ansatte. Tilmelding sker til Marianne
Ambus fra Rådgivning Øst. Ring
på tlf. 33 32 58 60 (10-15) eller
send en e-mail til m.ambus@hivdanmark.dk.
Ønsker du at deltage i Årsmødemiddagen lørdag aften, er tilmelding
inden fristen den 8. april 2005 til
Rådgivning Øst også nødvendig. Pris
for at deltage i middagen er kr. 75
uden drikkevarer.

Tirsdag kl. 11.00-16.00
Onsdag kl. 11.00-16.00
Torsdag kl. 11.00-16.00
Vestergade 5 – 8000 Århus C
T 86 18 16 46
Hiv-Café hver tirsdag kl. 19.00-22.00
Åben Café hver torsdag kl. 14.00-17.00

Årsmøde i Hiv-Danmark
Adresse Helligaandshuset
Niels Hemmingsensgade 5
Program

1153 København K

11.30-12.00 Formøde for medlemsforeninger, pårørende
og enkeltmedlemmer
Frokost
13.00-14.00 Livskvalitet; oplægsholder annonceres senere
Pause
14.30-18.00 Årsmøde 2004
18.00-21.00 Middag, husk tilmelding
inden den 8. april 2005

Få en snak og en kop kaffe, læs avis, gå på
internettet eller spil kort.
Sdr. Boulevard 70 – 5000 Odense C
T 66 12 12 91 – www.hivgruppenfyn.dk

Noaks Ark Malmö
Mandag til torsdag
kl. 10.00-17.00
Fredag
kl. 10.00-16.00
Frokost tirsdag til fredag: 30 SEK. Tilmelding
dagen før.
Södergatan 13, Malmø. T +46 40 611 52 15

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på T 7022 5860 (9-14)

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 3332 5860 (10-14)
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Marts 2005
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag kl. 14.00-22.00
Torsdag kl. 14.00-22.00
Fredag kl. 14.00-22.00
Skinderg. 21 kld • 1159 Kbh K • T 3332 5861
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
Onsdag d. 2.3.
Grillet andebryst i gin og enebær
V:Tærte m/gedeost & kartofler
Torsdag d. 3.3.
Steaks. V:Grønsagstærte
Fredag d. 4.3. Surprice
Onsdag d. 9.3.
Bagt rosmarin/honning-kylling
V:Risotto m/svampe
Torsdag d. 10.3.
Oksefilet m/råstegte kartofler. V:Spinattærte
Fredag d. 11.3.
Laks i ovn
Onsdag d. 16.3.
Dagens fisk. V:Basilikumtærte
Torsdag d. 17.3.
Pariserbøf m/det hele. V:Pandekage m/fyld
Fredag d. 18.3.
Lasagne m/u kød
Onsdag d. 23.3. I Påsken og lammets tegn
v/gæstekokkene Jes og Klaus
Torsdag d. 24.3. og fredag d. 25.3. holder vi påskelukket i Kafe Knud
Onsdag d. 30.3.
Mørbrad m/bulgursalat. V:Ricottaterrine
Torsdag d. 31.3.
Musaka V:Grøn tærte
Priser
Forret 30 kr., hovedret 60 kr. og dessert
25 kr. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden er altid inkluderet. V.: Vegetar. Der kan
bestilles bord på T 33 32 58 61.
Udlejning
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale
på T 3332 5861
Udstiller i marts er Per Zernstorff.

forum

Hiv

• Giv din mening til kende
• Debattér
• Involvér dig

Denne måned debat om:
• Forsikring
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Hiv-arrangement i Odense

Mandag den 11. april 2005 kl.
19.00 afholder Odense Universitetshospital et arrangement
om hiv.

Arrangementet foregår på 15. sal i
Arrangement i samarbejde med
kirkesalen.
Odense Universitetshospital og HivDet er et åbent arrangement,
Danmark.
der vil handle om sidste medicinArrangementet blev i februar annonceret til den 6. april. Tidspunktet for arrangementet er den 11. april.

Behandling og smitsomhed

Torsdag den 28. april kl.
17.30-19.30 inviterer Hiv-Danmark til orienteringsaften på
Rigshospitalet, auditorium 2,
Centralkomplekset, opg. 2,
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
Temaerne for aftenen berører forskellige perspektiver på hiv set
med en smittets øjne: Ole Morten
Nygård fra Hiv-Danmark indleder
med foredraget: ’Stil krav til din
behandler – om din behandling’.
Herefter følger infektionsmediciner

Kom og fest med andre som
dig lørdag den 12. marts i
Kafe Knud.
Program: Vi begynder kl. 20.00,
hvor der vil være velkomstdrink og
en indledning for aftenen. Vand, øl,
vin og enkelte drinks kan købes i
baren til Kafe Knuds billige priser.
Mellem kl. 23.00-24.00 serveres

Hiv t Hiv-chat
Anonym chat mellem hiv-smittede på www.hivinfo.dk hver
tirsdag fra kl. 20 til kl. 22.

Udviklingsgruppe for
hiv-smittede

• Hiv-Danmarks holdning til
straffelovens §252

www.hiv-danmark.dk/
opslagstavlen/forum

Tidspunkt: Om tirsdagen kl. 14.00-16.30
over seks gange – første gang den 19. april.
Sted: Rådgivning Øst, Skindergade 44, 1.

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

Mark Nelson, Westminister Hospital
i London, med foredraget: ’Kend
dine behandlingsmuligheder – med
fokus på patienten’. Foredraget holdes på engelsk. Endelig afsluttes
aftenen med et oplæg om smitsomhed: ’Nedsættes smitterisikoen med
den nuværende behandling?’
Aftenen afsluttes med en let
anretning.
Tilmelding senest torsdag den 21.
april til Hiv-Danmark på e-mail
info@hiv-danmark.dk eller på telefon 33 32 58 68 (ml. kl. 10-15).

Fest for hetero’er m/u kærester

Rådgivning Øst tilbyder deltagelse i et gruppeforløb, hvor man sammen med andre kan
se åbent på livet med hiv, muligheder og
begrænsninger. Der er plads til otte i gruppen.
Gruppen ledes af Solveig Roth og Karin
Westh, som er rådgivere i Hiv-Danmark.

• Nedskæring i Rådgivningerne

nyt, hvor Prof. Court Pedersen fra
Odense Universitetshospital vil fortælle og svare på spørgsmål.
I pausen vil Hiv-Danmark byde på
et glas vin.

Er du interesseret i at være med, så kontakt
én af rådgiverne og hør nærmere om gruppen. – Rådgivning Øst T 33 32 58 60.

chilli con carne til 15 kr. Du/I skal
ikke tilmelde jer – bare møde op
med godt humør. Vi håber at se
rigtig mange. På gensyn!
Sted: Kafe Knud, Skindergade 21
kld., 1159 Kbh. K
Du/I kan skrive til 1@zoom2.dk og
høre nærmere om arrangementet!

Kontaktannoncer
Kvinde søger mand

36 årig afrikansk kvinde uden børn søger en
jævnaldrende dansk mand som kæreste. Du
skal være sød og ansvarlig, og uden problemer med alkohol og lign. Jeg er almindelig
af bygning. Kan li’ at gå ture, se film, læse
og svømme.

Bill.mrk.: 06/05

Indrykning af annonce
Skriv en annonce på max. 75 ord, maskinskrevet eller med blokbogstaver. Anfør navn,
adresse og evt. tlf.nr. og send brevet til:
Hiv-Danmark, Att.: Marianne Ambus
Skindergade 44, 1. – 1159 Kbh. K
Kontaktannoncerne gemmes i 2 år.

Besvarelse af annonce
Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Vedlæg frimærker svarende hertil og send
det til ovennævnte adresse. Al post behandles anonymt.

