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Europæiske straffelove
Af Ole Morten Nygård, Retsudvalget

Østrig, Schweiz og Sverige
er skurkene i de europæiske
lande når man ser, hvor
mange hiv-smittede de har
haft for en dommer.
Østrig, Schweiz og Sverige har hver
haft mindst 30 dømte for forhold
relateret til, at de dømte har hiv.
Modsat er det med lande som Bulgarien, Tjekkiet, Italien og Slovenien, hvor ingen hiv-smittede er
blevet slæbt i retten for usikker sex
eller smitte med hiv.
Danmark ligger på en uskøn plads
midt i mellem med vores 12 sager
mod hiv-smittede, heraf med tre
straffede efter straffelovens § 252.
Dette kom frem på en mini-konference i Amsterdam den 23.-24.
september blandt europæiske hiv/
aids-organisationer og UNAIDS. Fra
Hiv-Danmark deltog tre.

Godt klædt på i Norden
Det var tydeligt, at vi i de nordiske
lande var godt klædt på til disse

diskussioner, da vi har arbejdet mod
og med straffelove – og i Sverige
smittespredningsloven – i ønsket
om, at man satser på forebyggelse
frem for fængsler i kampen mod
aids.
Disse debatter er nye bl.a. for
Storbritannien, Holland og Tyskland,
der har haft meget få sager. Der er
ingen sammenhæng mellem antallet
af sager i et land og antallet af
hiv-smittede. Men derimod er der
en sammenhæng mellem antallet
af sager og hvordan pressen har
omtalt tilsvarende sager.

Det videre arbejde frem
Hiv-Danmark vil videreudvikle vores
politik på straffelovsområdet ud fra
mange gode vejledninger fra konferencen. Og vores hjemmeside vil
få den totale oversigt over alle 45
europæiske landes forhold til lovgivning, straframme, antal sager m.v.,
når den er blevet endeligt revideret
af UNAIDS.
Der kommer mere om Amstedamkonferencen i næste Magazin.

Nyt om www.hiv-danmark.dk
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

I slutningen af september blev
de sidste dele af Hiv-Danmarks nye hjemmeside lagt ud
på nettet.

ISSN 1397-0526

På Hiv-Danmarks hjemmeside har
man nu fået bedre mulighed for
at følge med i, hvad der sker af
større arrangementer i hiv/aids-miljøet. Det er også muligt selv at
omtale et arrangement, skrive meddelelser eller debattere hiv/aidsrelaterede emner i det nye forum på
hjemmesiden.
Behovet for at forbedre kommunikationen til medlemmerne om tilbud
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Telzir/fosamprenavir

GlaxoSmithKline markedsfører nu
Telzir, der har været til specialudlevering siden januar 2003 i Danmark.
Telzir kan bruges til behandling af
voksne. Det tages i en tablet på 700
mg sammen med en Norvir-tablet
på 100 mg to gange daglig i kombination med anden hiv-behandling.
Telzir kan tages med eller uden mad
og drikke.
Telzir er en ny og forbedret
version af Agenerase. Det daglige
indtag af tabletter er blevet reduceret fra otte store tabletter til to små
tabletter.
Telzir har vist sig at blive tålt godt
blandt patienter, dog kan der ved
brug af Telzir (som med Agenerase)
forekomme bivirkninger som hududslæt, diarré og kvalme. Pga.
den forbedrede version er disse
bivirkninger dog mindre udtalte ved
Telzir.

’After Hours’
– på stand by

Efter kun to forsøg har jeg
valgt at afvikle ’After Hours’
for hiv-smittede heteroseksuelle i sin nuværende form med
café efter Kafe Knuds almindelige åbningstid. Fremmødet har
været to pr. gang!
I stedet vil jeg – sammen
med andre – lave ’After Hours’
for en bredere målgruppe og
enkeltstående arrangementer,
som f.eks. en fest eller en frokost.
Hold øje her i bladet med
opslag og flyers eller på
www.hiv-danmark.dk. Før du
ved af det, er der (måske)
noget for dig!
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Foreningen af 1. december 1995

– til fordel for hiv-smittede
Af Jan Berntsen, Positivgruppen

I 1995 modtog Positivgruppen
en gave på en halv million
kroner fra en ældre herre
i Sønderjylland. Det lagde
grundstenen til en fond, der
skulle gavne hiv-smittede.
Vi kender ikke baggrunden for
denne gave, da vi aldrig har været
i direkte kontakt med hinanden, og
al sagsbehandling gik gennem gavegivers advokat.
Gaven førte en del overvejelser
med sig. For at sikre at gaven kom
flest mulig til gavn, og at den
ikke ville blive »modregnet« i vort
statslige driftstilskud, valgte Positivgruppen at oprette Foreningen
af 1. december 1995 til fordel for
hiv-smittede. Positivgruppen mente
også, at fonden skulle kunne
komme alle hiv-smittede til gode,
uanset køn, seksualitet eller smittemåde, og at hiv-smittede fra hele
Danmark skulle kunne søge fonden.
At alle hiv-smittede havde mulighed for at søge fonden, medførte
også den fordel, at Socialministeriet
gav tilladelse til, at støttemodtagere
ikke var skattepligtige af støtten.

Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse vælges
blandt Positivgruppens hiv-smittede
medlemmer på en generalforsamling.
For at sikre at ingen ville kunne
beskylde os for at tilgodese nogle
grupper på bekostning af andre,
valgte vi at have en udefrakommende af Positivgruppen uafhængig person med juridisk og

økonomisk indsigt, hvis integritet
ikke ville kunne betvivles. Derfor
sidder Søren Baatrup med i foreningens bestyrelse.

Foreningens vedtægter
I efteråret 1995 var kombinationsbehandlingen ikke kommet til Danmark, og perspektiverne for danske
hiv-smittede var ikke gunstige.
Foreningens vedtægter afspejlede
derfor denne situation. Af vedtægterne kan man læse, at fonden
gerne vil støtte netværksdannelse
og give hiv-smittede nogle gode
oplevelser, medens de har mulighed
herfor. Derfor er især hiv-smittedes
sociale aktiviteter på gruppebasis
blevet støttet gennem årene.
Derimod har fonden ikke støttet
i de tilfælde, hvor vi mente, det
offentlige havde en forpligtelse.
Ej heller har vi betalt gammel
gæld, f.eks. telefonregninger, husleje osv. Vi har ikke ment, at foreningens begrænsede midler skulle
anvendes til at »redde« kreditorer.
Med fonden har vi ønsket at støtte
noget fremadrettet. Det er også
grunden til, at vi ikke støtter
aktiviteter, der er afholdt før, vi
behandler ansøgningen på et bestyrelsesmøde.
Hvis aktiviteten er gennemført
uden vor støtte, så er vor støtte vel
ikke nødvendig?

Fonden nedlægges
Foreningen af 1. december 1995 til
fordel for hiv-smittede nedlægges i
2006. Når man ser tilbage på dens
10-årige levetid, må man konstatere, at den har formået at leve op

Hiv-Danmarks frivillige og ansatte ansøgte sidste
år om støtte til at dække en del af rejseudgifterne
ved et besøg hos Aksept i Oslo, Norge i 2003.
Ligeledes har stipendiater dækket udgifter for
hiv-smittede ved deltagelse på Hiv-Danmarks Højskole i Løgumkloster i 2003.

til sit formål.
Den oprindelige gave plus renter
samt andre gaver, arv, landsindsamling og Tips- og Lotto-midler har
medført, at når foreningen ophører,
vil den have støttet 5-600 hiv-smittede med ialt 1,1-1,2 mio. kr.

Ansøgningsskema
Som tidligere nævnt kan alle hivsmittede i Danmark søge om støtte
til aktiviteter i hiv/aids-regi. Der
gives især støtte til fremadrettede
og endnu ikke afholdte projekter,
og i særlig grad ydes der støtte til
gruppeaktiviteter.
Ansøgningsskema, der skal
anvendes, fås ved henvendelse til:
Foreningen af 1. december
1995 til fordel for hiv-smittede

c/o Positivgruppen – Tesdorpfsvej 23
2000 Frederiksberg

På tlf. 38 86 32 33 (hverdage ml. kl. 13-15)
eller på e-mail: positivgruppen@email.dk.
Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1.
august og 1. november.

Hiv-Nettet i Aalborg
Af Lone Nedergaard, Frivillighuset i Aalborg

Aalborg har i en tid nu glimret
ved ikke have nogle tilbud om
netværksdannelse og socialt
samvær for hiv-smittede.

Men det bliver der nu gjort noget
ved! Henrik og Adam har dannet en
netværksgruppe for hiv-smittede:
www.hiv-nettet.dk.
Med base i De Frivilliges Hus
på Badehusvej 1 i Aalborg, har de
skabt en gruppe, hvor samtalen er
i højsædet. Deres personlige erfaring, og hvad de hører fra Aalborg
Sygehus’ personale, er, at mange
nordjyder sidder rundt om i de små
landsbyer, ensomme med lige netop
de problematikker, der fylder deres
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liv som følge af deres sygdom.
Der er enlige mødre, familiefædre, bøsser m.fl. – og de mangler
mulighed for at kunne tale åbenhjertigt med andre, som sidder i lige
præcis den samme svære situation,
som de selv gør. Det er Hiv-Nettes
formål at få disse mennesker til at
finde i hinanden.
Henrik og Adam har etableret et
samarbejde med Aalborg Sygehus,
der udleverer Hiv-Nettets visitkort til
alle hiv-smittede, som kommer
gennem sygehussystemet.
Men der skal mere end almindelig
velvilje til, for at trække nordjyderne
ud af deres huse og lejligheder. Med
www.hiv-nettet.dk er der en hjem-

meside, hvor man kan få informationer om netværksgruppen. Man kan
chatte med Henrik og/eller Adam
hver torsdag aften ml. kl. 19-21
og søndag ml. kl. 15-17 og høre
lidt mere om gruppens arbejde, få
mod til selv at møde op eller skrive
indlæg til et forum, igennem hvilket
man kan få kontakt til andre.
www.hiv-nettet kan give mulighed
for at møde andre ansigt-til-ansigt –
men det er en anden, mere anonym
måde at mødes på, hvis det passer
bedre til ens temperament eller
ennemmere måde, hvis man har
svært ved at komme hjemmefra.
Klik ind på www.hiv-nettet.dk –
netværk for hiv-smittede

Informationsaften på

Fra STOP AIDS e-nyhedsbrev oktober

Brugergrupperne på Hvidovre
Hospital og Rigshospitalet inviterer til årlig informationsaften
for hiv-smittede og pårørende.
Rigshospitalets store auditorium
danner ramme om den årlige informationsaften, som arrangeres af
brugergrupperne på Rigshospitalets
Epidemiklinik og på Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinske Afdeling.
Arrangementet er åbent for hivsmittede brugere samt deres pårørende.
Informationsaftenen giver mulighed for at få en opdatering om det
sidste nye inden for behandlingen af

hiv og aids samt inden for anden
forskning i hiv. Derudover har arrangementet som et særligt tema information om hvordan man kan få
et bedre liv med hiv gennem for
eksempel sund kost.
Informationsaftenen består af en
række indlæg med efterfølgende
mulighed for at stille spørgsmål.
Derudover serveres der et let traktement.
Arrangementet finder sted torsdag den 4. november 2004 klokken
18.30. Tilmelding skal ske senest
fredag den 29. oktober til et af
ambulatorierne: Hvidovre Hospital
på telefon 36 32 30 16 eller Rigshospitalet på telefon 35 45 51 12.

Informationsaften på
Brugergruppen på Skejby
Sygehus afholder en informationsaften den 11. november
2004 fra kl. 19.00-21.30.
På informationsaftenen holder læge
ph.d. Christian Graugaard et oplæg
om de seksuelle problemer ved kroniske sygdomme og berører blandt
andet psykosociale forhold, tab
af livskvalitet, kropsopfattelse samt
seksuelle bivirkninger ved medicinsk
behandling.
Senere er der oplæg, hvor personale fra Skejby vil fortælle om nyt

Riget

Rigshospitalet

Skejby

Skejby Sygehus

fra den 15. internationale Aids-Konference i Bangkok, der blev afholdt
i juli i år.
Informationsaftenen afholdes på
Skejby Sygehus, Indgang 3, 1. sal, i
mødelokale 28.
Torsdag den 11. november 2004
Kl.
19.00
19.05
20.30
21.00

Velkomst
Oplæg ved Christian Graugaard
Servering af kaffe, te og kage
Nyt fra den 15. internationale AidsKonference, frem til kl. 21.30

Arrangør: Brugergruppen for Skejby

Aftenarrangement i AktHIVhuset
Af Kirsten Sattrup, AktHIVhuset

Invitation til en kursusrække
over to aftener i AktHIVhuset,
som skal inspirere brugere af
AktHIVhuset.
Torsdag den 7. oktober og torsdag
den 4. november, begge dage fra kl.
18.30-22.30, afholder AktHIVhuset
en kursusrække i Lysthuset, Vestergade 5, Århus.
Annie Egede fra Egede Consult
vil over de to aftener arbejde med
AktHIVhuset som tema ud fra:
• Status over, hvordan går det
i øjeblikket, og hvilke behov har
brugerne og de frivillige? Hvordan
ønsker man at præge fremtiden?
• Fokus på de ønsker og de ressourcer, der allerede er i huset, og
få forbedringsforslag frem.
Annie Egede er inviteret for at vi
kan samle tankerne og nå frem til
en god handlingsplan for AktHIVhuset til sidst. Men vi håber også,
at vi med kursusrækken kan få
nogle lærerige og hyggelige aftener

sammen.
Til kursusrækken serverer vi
kaffe, te, vand og et let traktement.

Engagement bliver til viden
Med dette arrangement har AktHIVhusets brugere mulighed for at
være med til at præge AktHIVhusets fremtid og indhold på en anderledes og ny måde.
Det er meningen at bruge tilbagemeldinger og nye ideer fra denne
kursusrække til at komme med nye
tiltag og forbedre de eksisterende
aktiviteter i AktHIVhuset.
Brugernes ’ris og ros’ fra en
række aftner som disse er nyttige
redskaber til at gøre AktHIVhuset til
et endnu bedre tilbud.

Tilmelding
Er du interesseret i at deltage,
skal du pga. maden senest give
besked, om du kommer, tirsdag
den 5. oktober (dog gerne før)
enten på tlf. 8618 1646 (evt.
på telefonsvarer) eller på e-mail:
mail@akthivhuset.dk.

Café TrHIVsel
Mandag 14-21
Onsdag 13-17

– For folk berørt
af hiv på Fyn

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

Fem til seks gange om året afholder vi en
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.

AktHIVhuset

Tirsdag 11-16
Onsdag 11-16
Torsdag 11-16
Vestergade 5 – 8000 Århus C
Tlf. 70 22 58 68
Malergruppen 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, kl. 18. Der serveres to retter for
40 kr. Tilmeld dig senest søndagen før
på tlf. 86 93 68 00 eller på e-mail:
primitivo@webspeed.dk
05.10.
Tomatsuppe m/hvidløgsbruschetta
Steak m/hasselbackkartofler, kryddersmør &
bl. grøn salat.
12.10.
Karbonader m/rist.kart., mar.grøn.bønner &
feta. Citronmousse.
19.10. Vildtaften
– ring og hør nærmere.
26.10.
Avocado ’Tam-Tam’ m/hjm.bagt brød. Sri
Lanka kylling m/kokosris & bl. grøn salat.
02.11.
Gullaschsuppe m/hjm.bagt brød, cremefraiche & persilledrys.
Gorgonzola m/brændte figner & frisk frugt.
09.11. Morten ’Rap’ m/det hele
– ring og hør nærmere.
Vært M/K søges til Café i AktHIVhuset
Cafégruppen i AktHIVhuset søger frivillige til
vores tirsdagscafe. Caféen er et mødested
for hiv-smittede, hvor vi har fællesspisning
og samvær.
Hvis dette lyder som noget for dig, så
kontakt Sanne på mobil 28 57 42 36 eller
Sus på tlf. 86 10 10 37.
Gratis – Alle tiders tilbud
Vi har været heldige at få tyve billetter til
det nye Aros Kunstmuseum. Onsdag den 3.
november kl. 18.30 mødes vi ved hovedindgangen, så vi har god tid til udstilling og kan
nyde en kop kaffe i deres café bagefter.
Hvis du er hurtig, er du en af de tyve heldige, som kommer med til dette super-tilbud.
Tilmelding senest fredag den 29. oktober til
Aktivhuset, 86 18 16 46, så skynd dig!
Hilsen Tirsdagscaféværterne
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Oktober 2004
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag 14-22 Skinderg. 21, kld.
Torsdag 14-22 1159 Kbh K
Fredag 14-22 tlf. 33 32 58 61
Køkkenet lukker kl. 20.30!
Onsdag 06.10.
Ingefærmar. and. V: Fyldte peberfrugter
Torsdag 07.10.
Ungarsk gullasch. V: Grøntsagstærte
Fredag 08.10. Kulturnatten
- se program i kafeen
Onsdag 13.10.
Fisk fra ovn. V: Auberginetærte
Torsdag 14.10
Vild forloren hare. V: Grøn lasagne
Fredag 15.10.
Grillet svinemørbrad m/rissalat
V: Grøn lasagne
Onsdag 20.10.
Couscous casablanca m/lam
V: Stegt gedeostterrine m/gril. grøntsager
Torsdag 21.10.
Kylling i grøn karry. V: Grøntsager i grøn
karry
Fredag 22.10. Det minder om ristaffel
- vælg selv dit tilbehør. Også uden kød
Onsdag 27.10.
Andebryst m/svampekompot
V: Squashgratin
Torsdag 28.10.
Frikadeller m/stuvet spidskål
V: Urtedeller m/stuvet spidskål
Fredag 29.10.
Pandestegt torskefilet m/persille & kapers
Onsdag 03.11
Kød i kanel, laurbær & tomat
V: Basilikumtærte
Torsdag 04.11
Stegt lammekølle m/rosmarin & hvidløg
V: Stegte grøntsager m/ris
Fredag 05.11. Kafe Knuds gæstebud
Vi begynder kl. 19. Begrænset deltagerantal
(20). Husk tilmelding, bestilling T 3332 5861
Priser
Forret og dessert fra 25 kr., hovedret 55 kr.
Hjemmebagt brød & salat efter årstiden er
altid inkluderet. V.: Vegetar.
Udlejning
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale
på T 3332 5861.
Udstillingen ’Hiv, liv & død’
af Jens Peder Høeberg
kan ses hele oktober og
november i kafeen.

Noahs Ark Malmöhus
Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag
kl. 9.00-14.00
Frokost hver tirsdag. Der serveres et
mindre måltid om fredagen.
Södergatan 13, Malmö.
Tlf. +46 40 611 52 15

forum

Hiv
•
•
•
•

Giv din mening til kende
Debattér
Involvér dig
Find svar på spørgsmål

www.hiv-danmark.dk/
opslagstavlen/forum

Hiv t Hiv-chat
Anonym chat mellem hiv-smittede på www.hivinfo.dk hver
torsdag fra kl. 19 til kl. 21.

Hiv-gruppen Fyn

Støttecenter
for hiv-smittede
og pårørende

Tirsdag 15-21
Torsdag 19-21
Fredag 13-17
Første fredag hver måned fra 14-21
Sdr. Boulevard 70 – 5000 Odense C
Tlf. 66 12 12 91

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 eller
er 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

Kunstgruppen på Frederiksberg
Så starter kunstgruppen op igen i de dejlige
lokaler på Tesdorpfsvej 23 på Frederiksberg.
I år vil det blive en ny ugedag – nemlig om
onsdagen – med opstart: Onsdag den 20.
oktober 2004 kl. 18.00.
Fra i år åbner vi også op for heteroseksuelle hiv-smittede, kvinder og mænd. Brugerbetaling er kr. 120,- pr. år, hvis du ikke er
medlem af Positivgruppen.

Lidt om Kunstgruppen

Kunstgruppen blev etableret i efteråret
2002, hvor vi den første sæson arbejdede i
et privat atelier. I 2003 fik vi etableret os i
Positivgruppen på Tesdorpfsvej. På første sal
har vi fået indrettet et kreativt rum, hvor vi
sammen inspirerer og hjælper hinanden med
vores kunst. Vi maler med olie (uden terpentin), akryl, akvarel, tegning samt stentøj og
porcelæn. Vi har en underviser i maleteknik
som kommer min. hver 14. dag.
Hvis der er tilslutning, vil der løbende blive
arrangeret forskellige aktiviteter som udflugter til museer, tegne- og malekurser, tegning
efter model etc. Alt efter ønske vil vi ind
imellem holde et socialt komsammen med
middag enten privat eller på Kafé Knud.
Er du interesseret så mød op på ovennævnte startdato, og har du spørgsmål kan
du kontakte Carsten på telefon 32 84 88 18
eller Peter på telefon 39 20 19 21.

Kunstgruppen

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

Kontaktannoncer
Kvinde søger mand
Jeg søger en skandinavisk mand på ca.
35-45 år. Det er vigtigt for mig at blive
respekteret.
Jeg er tolerant, tålmodig og accepterer
forskellige meninger. Jeg er 38 år, komme
til Danmark for 9 år siden fra Tanzania. Bor
sammen med min datter på 16 år. Du må
meget gerne have børn.
Jeg er afklaret med min hiv-status, og
søger en kæreste, der som jeg er smittet.
Holder af musik fra pop til opera, gåture, gå i
biografen og på caféer.
Bill.mrk.: 09/04
Mand søger mand – Jylland
Forhenværende misbruger (spiritus, hash)
hiv-smittet på 13. år søger god og kærlig fyr
til venskab og sex.
Jeg: 52/183/72. Rask, kærlig, blond og
har skæg. Vild med musicals, grand prix,
korsang, dans og en god bog.
Du: Rar, kærlig og gerne prøvet af livet.
35-60. Stor, velholdt og ter dig som en
mand. Jeg prøver at leve i nuet, har ingen
materielle krav. En at vågne op med og elske
er min drøm. Kh.
Bill.mrk.: 10/04
Fyr/Fyr Østjylland/Jylland
41-årig fyr, 182/76, slank, velskabt, velholdt,
mørkblond, blå øjne, lille skæg, pænt udseende søger seriøs fyr til fast forhold evt.
senere bofællesskab.
Leder du også efter ham som er varm,
dejlig, givende, trofast, loyal, intelligent
og opmærksom? Er du også til tryghed,
nærhed, nærvær, naturen, hus og have, en
god middag i stearinlysenes skær, erotik,
romantik og tror du på kærligheden? Vil du
det gode liv? Er du ca. 30-55 år, slank, velholdt og afklaret så skriv trygt. Fuld diskretion og svargaranti.
Bill.mrk.: 11/04
Kvinde søger veninde – Kbh.
Jeg er 38 år, rask hiv+, gift og bor i København. Jeg har fået pension, og søger derfor
en eller flere veninder til hygge og fælles
oplevelser i hverdags dagtimerne.
Jeg er en glad, rolig, empatisk og nærværende type. Interesser: mennesker, natur,
yoga/meditation, rejser, keramik, styrketræning, museer, shoppe… Har du også fri om
dagen så skriv til Anita.
Bill.mrk.: 12/04
Hej, dame søges
Jeg er en stille og rolig fyr på 46 år, som
gerne vil i kontakt med en hiv-smittet dame.
Er selv hiv+ og uden børn. Jeg bor i Jylland,
Viborg amt. Alle får svar. Hej
Bill.mrk.: 13/04

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
Alle kontaktannoncer 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.

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)

