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Hiv-smittet dømt for usikker sex
Af Thomas Kristensen, for hiv.dk

En 23-årig hiv-smittet bøsse
er blevet idømt fængsel i to år
og seks måneder for at have
haft ubeskyttet sex. Dommen
faldt i Københavns Byret den
21. december.
En 23-årig mand er blevet dømt
efter straffelovens paragraf 252,
stk. 2, der også er kendt som
hiv-loven. Loven indebærer blandt
andet, at hiv-smittede har pligt til at
beskytte sexpartnere under samleje, med mindre man på forhånd
har informeret om sin hiv-smitte.
Udover fængselsstraffen pålagde
Københavns Byret den dømte at
betale sagens omkostninger samt
erstatning på 25.000 kroner til to
af de tre bøsser, som domstolen
mener, den dømte har smittet med
hiv. Den dømte har besluttet at
anke dommen til Landsretten.
Flere hiv-organisationer advarer
mod, at hele ansvaret for sikker sex
placeres på hiv-smittedes skuldre.
Budskabet er, at både hiv-positive

og hiv-negative bør tage ansvar for
at undgå, at nogen bliver smittet
med hiv.
– Det, som dommen har sagt, er, at
dem, som ikke kender deres smittestatus, er fuldstændig fri for ansvar.
Men man er to til tango, når man
dyrker sex, og derfor må ansvaret
også fordeles lige. Når man kan risikere at blive straffet med ens viden,
så kan det få folk til at tænke, at
hvis jeg ikke kender min hiv-status,
så er jeg fri for at tage ansvar.
Tværtimod skulle man oplyse folk
om at tage fælles ansvar og i øvrigt
lave en sober smitteopsporing frem
for at gå til domstolene, siger psykosocial rådgiver Tonny Jensen fra
Hiv-Danmark til TV-Avisen den 21.
december.
Tonny Jensen frygter, at dommen
vil få flere hiv-smittede til at isolere
sig af frygt for repressalier, samtidig med at flere af dem, som ikke
kender deres hiv-status, afholder
sig fra at tage hiv-testen. Resultatet
kan blive mindre åbenhed fra hivsmittedes side, og at flere går uvi-

dende rundt med en hiv-infektion.
Også STOP AIDS – Bøssernes hivorganisation er betænkelige ved
en ensidig placering af ansvaret for
sikker sex:
– Det er en ulykkelig sag for alle de
involverede. Vi kan selvfølgelig ikke
udtale os om den konkrete sag eller
om den afgørelse, der er faldet.
Som vi ser det, placerer dommen
på samme måde som loven helt
entydigt ansvaret hos den hiv-smittede og ikke partneren. Men ét
er jura og moral, noget andet er,
hvad der virker forebyggende på
smittespredningen, og her hjælper
lovgivning ikke stort, måske tværtimod. Sagen viser jo, at lovens krav
ikke havde nogen effekt. Det vil
være yderst uheldigt, hvis dommen
bidrager til at skabe falsk tryghed
blandt dem, der ikke er smittet med
hiv, især i bøssemiljøet hvor smitterisikoen er størst. Også fremover må begge parter tage ansvar
i den seksuelle situation, siger
sekretariatschef Jakob Haff til STOP
AIDS’ hjemmeside.

Hiv-retssagens byrde
Af Henrik Arildsen, formand for Hiv-Danmark

Straffesagen mod en 23-årig
hiv-smittet bøsse er historisk.
Det er den første sag med
bøsser, og det handler om hiv,
som er blevet overført.
Hiv-retssagen blev således den 20.
i rækken af sager, som man siden
1994 har haft i Danmark om hiv og
straffelov. En speciel sag, fordi det
ikke kun handlede om personer,
der var blevet udsat for smitte, og
fordi det ikke handlede om heteroseksuelle eller personer fra etniske
minoriteter.
Måske er 20 sager et meget lille
antal, hvis man tænker på, hvor
mange personer, der er blevet smittet i Danmark siden 1994.
Men ikke desto mindre er det 20
sager for mange, fordi man således
vælger at gøre hiv-smitte kriminelt.
Domsafsigelserne gentager
gang på gang, at hiv er ulovligt at
udsætte andre for.

De tanker rammer mange hivsmittede på et ømt punkt. Fordi der
er meget stor forskel på, hvordan vi
forholder os til de omstændigheder,
der førte til, at vi i dag er smittet.
Mit vigtigste argument mod hivloven er, at kriminaliseringen direkte
forhindrer en god forebyggelse. Den
gør det endnu sværere for hiv-smittede at tale med andre om, hvorfor
det kan være svært med beskyttet
sex. Og fjerner fokus fra at man
ikke bør dyrke ubeskyttet sex, hvis
man ikke ved, om man har samme
hiv-status som sin partner.

En trist sag
Dommen i byretten er trist. Det er
først og fremmest en trist historie
om hiv for alle involverede.
Men det er også trist, fordi sagen
får overskrifter som ’hiv-spreder’
og ’tvangstestning’ i medierne, som
ikke er en fair gengivelse af hivsmittedes virkelighed.
Det negative ved at have en

særlig straffelov for hiv mærkes
allerede i England, hvor det fra flere
sider er tilkendegivet, at hiv-smittede er blevet mindre tillidsfulde
og mindre villige til at fortælle om
deres sexliv.
Hvis vi vil blive bedre til at forebygge hiv, bør det ske ved mere
oplysning, bedre rådgivning samt
en nemmere adgang til at lade
sig teste. Vi ved i dag, at hiv ofte
overføres fra personer, som på det
pågældende tidspunkt selv er blevet
smittet for mindre end tre måneder
siden. De kan ikke nødvendigvis
vide, om de er smittede.
Det, som beklageligvis kommer til
at stå i skyggen af sådan en mediesag, er det generelle behov for en
bedre hiv-indsats.
Ansvaret for at beskytte sig er
fælles, men Hiv-Danmarks opgave
er at hjælpe hiv-smittede til et trygt
og sikkert liv.

Det lysner i Vest
Af Frank Bentin

De amerikanske indrejserestriktioner for hiv-smittede
blev i efteråret 2006 omtalt i
medierne.
I maj 2006 havde Hiv-Danmark været medunderskriver
på et brev fra HivEurope til
den amerikanske udenrigsminister Condoleezza Rice, hvor
vi udtrykte vores bekymring
over indrejserestriktionerne.
Den første december på
World Aids Dag kom den
glædelige nyhed fra præsident
Bush, at man er opmærksom
på problemet og ønsker at
forbedre forholdene.
Hiv-Danmark forsøgte på mange
måder i 2006 at gøre opmærksom
på, at det stadig er et problem, at
bl.a. lande som USA har så skrappe
indrejserestriktioner over for hivsmittede.
2006 var et godt år til dette. I
New York blev der afholdt et FN
topmøde, hvor der var særligt
fokus på at inddrage hiv-smittede
til mødet. Senere på året blev der
i Toronto (Canada) afholdt en stor
international aids-konference.
Med de nuværende amerikanske
indrejserestriktioner viste det sig
meget vanskeligt og ikke mindst
usikkert, om hiv-smittede overhovedet kunne deltage ved begge
arrangementer. Selv om der var
et politisk ønske om, at hiv-smittede skulle deltage. FN topmødet
blev som nævnt holdt i New York
og mange konferencedeltagere i
Toronto ville have behov for at mellemlande i USA før de kunne flyve
videre til Toronto. Selv når man
blot mellemlander i USA, gælder de
amerikanske indrejserestriktioner.

Ændring på vej?
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På World Aids Dag 2006 annoncerede Præsident Bush, at han
overvejer at ophæve indrejserestriktionerne for hiv-smittedes
indrejse til USA, og give adgang til
at få et 60-dages turist eller business visum.
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Ifølge San Francisco Chronicle
kom meddelelsen som en fuldstændig overraskelse for de amerikanske
hiv/aids-aktivister, men det blev
umiddelbart positivt modtaget:
– Det er bestemt et skridt i den
rigtige retning og vil bringe USA på
linje med rigtigt mange andre lande
i Verdenen, selvom forslaget ikke
er vidtgående nok, udtaler Leonard
Rubenstein, direktør for Læger for
Menneskerettigheder i Washington,
og fortsætter:
– Det er et vigtigt skridt væk fra en
forfærdelige diskrimination og uacceptabel politik, men vi skal videre.
Aids kan i dag behandles, og USA vil
kunne fjerne noget af stigmatiseringen af hiv og aids ved at fjerne alle
restriktioner ved indrejse til USA.
Det er usikkert om præsidentens
forslag vil betyde, at hiv-smittede
ikke længere skal oplyse om smittestatus ved indrejse. Men hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde,
at hiv-smittede ikke behøver at lyve
om sin smittestatus ved indrejse
eller skjule sin medicin i f.eks. et
glas vitaminpiller og medbringe den
på rejse til USA.
På den amerikanske ambassade i
København bekræfter man i et brev
til Hiv-Danmark, at en ændring i
lovgivningen er på vej.
Den amerikanske chefkonsul,
Marilynn W. Rowdybush skriver
blandt andet:
– Præsidenten vil bede Secretary
of State og Secretary of Homeland
Security påbegynde udarbejdelsen
af et forslag til et regelsæt, der
indfører en undtagelse (’waiver’) for
hiv-smittede, der ønsker rejse ind i
USA.
Det er en amrikansk lov fra 1993,
der forhindrer hiv-smittede i at opnå
den såkaldte waiver, som blandt
andet benyttes af danske statsborgere, som rejser på ferie til USA.

indrejserestriktionerne urimelige, og
at hun derfor ville skrive et protestbrev til USA.
Det bliver selvfølgelig spændende
for os at følge med i, hvor meget
sådan en udmelding rykker på de
nuværende begrænsninger.

Glad, men ikke begejstret
Hiv-Danmark hilser den amerikanske udmelding om enklere rejsebestemmelser for hiv-smittede til USA
velkommen. Men at det muligvis
medfører en særlig registrering af
hiv, vækker ikke begejstring.
Formand Henrik Arildsen udtaler
på Hiv-Danmarks hjemmeside:
– Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at registrere hiv-smittede
på et særligt visum? Og i en tid,
hvor der bliver rejst meget mellem
verdensdelene, er det ikke praktisk
at skulle vente på en visumansøgning.
I andre lande, som Danmark kan
sammenligne sig med, er der ingen
krav om hiv-test for turist- eller
erhvervsrejser. Det ville klæde USA,
at undtage danske hiv-smittede på
lige fod med ikke-smittede danske
statsborgere.
Indrejserestriktionerne gælder
indtil videre stadigvæk, selvom
noget tyder nu på, at det lysner i
vest!

Debatten om indrejserestriktioner til
USA begynder i 1987, hvor præsident Ronald Reagan får forbudet
administrativt gennemført (en
såkaldt ’executive order’). Senere
bliver det i 1993 gjort til en egentlig
lov. Amerikanske hiv/aids-aktivister
i San Francisco anbefaler i 1990, at
man boykotter den 8. internationale
aids-konference i Boston. Dette
blev vedtaget, og konferencen blev
flyttet til Amsterdam. Siden har de
største internationale aids-konferencer ikke været afholdt i USA.

Den danske regering
Det var også meget glædeligt, at
den danske regering i 2006 udtalte
sig kritisk over for indrejserestriktionerne.
Udviklingsminister Ulla Tørnæs
har til pressen udtalt, at hun fandt
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Debat
I Hiv-Danmarks festskrift i anledning af 15 års jubilæet, skriver Ole
Morten Nygård bl.a.: ’Da Positivgruppen lukkede sig til kun at være
for bøsser …’
Heraf følger at Positivgruppen
altså i tiden før november 1991
havde været åben for andre end
bøsser. Vil Ole Morten nærmere
redegøre denne for mig nye og
meget forbavsende oplysning?
I øvrigt endnu en gang tillykke
med jubilæet samt ønsket om, at I
fortsætter det gode arbejde.
Jan Berntsen
Svar
Jeg skrev sådan i festskriftet, for
sådan er historien. Positivgruppen
havde fra sin start i 1985 slet ikke
defineret, at den var for andre end
hiv-smittede. Det var kernen. Altså
den var ikke for folk, som ikke var
smittede. Vi forholdt os slet ikke
til køn, seksualitet eller etnicitet
dengang, da det bare var hiv-smittede danske eller nordiske bøsser,
der dukkede op. De første uden for

denne gruppe, som vi begyndte at
diskutere, var folks kærester. Det
var før bøsser var gift. Det svingede
frem og tilbage, og visse arrangementer var åbne for både hiv-smittede og deres kærester, andre kun
for hivsmittede.
Omkring 1987-88 dukkede Tom
op i Positivgruppen. Han var heteroseksuel mand, og folk havde det
blandet med, at han kom i Villaen.
Men han var samtidig meget sød
og god til at hjælpe til. Det gjorde
det endnu sværere at finde en
konsekvent linje. Samtidig dukkede
Amanda Heegs, Jette NN og et
par unge kvinder mere op. I visse
sammenhænge var det o.k., for folk
havde f.eks. kendt dem fra hospitalsindlæggelser. Andre syntes, at
de mistede deres frirum og følte sig
utrygge.
Så startede M/K-gruppen før HivDanmark under Positivgruppen med
den klare betingelse, at den skulle
ind under den kommende organisation. Og med den rådgivningen
for heteroseksuelle hiv-smittede.

Positiv Sex

– ny pjece til hiv-positive mænd, der har sex med mænd
Af Thomas Kristensen, informationsmedarbejder i STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation

Sammen med dette nummer
af Magazinet Lille sender vi
den nye pjece Positiv Sex,
som er skrevet af og til hivpositive bøsser og biseksuelle
mænd.
I begyndelsen af januar udsender
STOP AIDS en ny pjece med titlen
Positiv Sex. Pjecen giver information
om, hvordan hiv-positive mænd,
der har sex med mænd, kan have
et godt sexliv uden at bringe hiv
videre.
Denne pjece er vedlagt i kuverten
til de mandlige medlemmer af HivDanmark, som modtager Magazinet Lille med posten. Vi håber på
forståelse fra Hiv-Danmarks heteroseksuelle mandlige medlemmer.
Pjecen er udgivet af STOP AIDS,
men også Hiv-Danmark har en
finger med i spillet. Repræsentanter
fra Hiv-Danmark har sammen med
Positivgruppen og Landsforeningen
for Bøsser og Lesbiske deltaget i en
såkaldt inspirationsgruppe.
– Vores opgave var at komme med
forskellige synsvinkler fra forskel-

lige hiv-positive bøsser, og STOP
AIDS har derefter indarbejdet vores
forslag i pjecen. Jeg synes, resultatet er blevet meget flot, og jeg
håber, at pjecen kan være til hjælp
og inspiration for mange hiv-positive bøsser, siger Tonny Jensen fra
Rådgivning Øst. Tonny Jensen var
en af Hiv-Danmarks repræsentanter
i inspirationsgruppen.
Udover de mange inputs fra
inspirationsgruppen har pjecen
også været til gennemlæsning hos
otte hiv-positive bøsser, som har
kommet med gode råd til indholdet
af pjecen. Pjecen kan bestilles på
stopaids@stopaids.dk eller på tlf.
33 11 29 11, men den kan også
downloades fra hjemmesiderne
positivsex.dk og stopaids.dk.

Rettelse
I Magazinet STOR – december
2006, fremgår det, at Gertrud
Bjørning og Bodil Moseholm hver
har skrevet en artikel til bladet.
Artiklerne er imidlertid skrevet af
Morten Eiersted på baggrund af et
interview.

De var de nye pariaer, for de var
minoriteten i minoriteten.
I vinteren 1989-90 besluttedes
det, at foreningen udelukkende
var for hiv-smittede bøsser. På det
tidspunkt heller ikke for kærester
eller biseksuelle, hvem den senere
åbnede sig for. Det var her, at
Positivgruppens formand Christian,
alias ’Halmtorvets Rose’, slog i
bordet og sagde: – Så er det vores
forbandede pligt at hjælpe de andre
i gang!
Det blev startskuddet til flere
møder mellem Positivgruppen,
AktHIVhuset i Århus, Positivgruppen
i Viborg og Ringkøbing, Navneprojektet, Bløderforeningen og enkeltstående hiv-smittede. Vi mødtes
først til landseminar i Skælskør.
Derefter om sommeren på plænen
i Villaen i Frederiksberg. Så blev
der nedsat en gruppe, der skulle
lave vedtægterne, hvor jeg bl.a. var
med. Som førte til den stiftende
generalforsamling af Hiv-Danmark
den 31. august 1991.
Ole Morten Nygård

Hvornår siger
man det?
– om at fortælle om sin hiv-smitte

Det er let nok at sige til sig selv, at man
bare skal gå ud og fortælle alt og alle, at
man er hiv-smittet – men det er forbandet
svært at gøre det. Og skal man nu også det?
Hvad siger familien? Hvordan reagerer de på
jobbet? Og ikke mindst, hvad siger ham, jeg
er forelsket i, hvis jeg fortæller, at jeg er hivsmittet? Eller mine sex-partnere?
Jakob Heedegaard og René Laursen
fortæller om deres erfaringer – både gode
og dårlige – med at fortælle andre om deres
hiv-smitte. Rådgiver Tonny Hertz Jensen
fortæller om Rådgivning Østs erfaringer,
når hiv-smittede har fortalt om hiv til andre.
Han giver råd om, hvordan man kan fortælle
det og tackle reaktionerne. Vi snakker også
om andre folks forventninger til, hvornår
hiv-smittede fortæller om deres hiv. Og om
hvornår det, at springe ud som hiv-smittet,
ikke er noget, andre skal blande sig i.
Kurset udbydes i samarbejde mellem
Hiv-Danmark og STOP AIDS – Bøssernes
hiv-organisation.
Kafe Knud, Skindergade 21, kld, Kbh. K.
Onsdag d. 31.01.2007, kl. 20.00-22.00.
Ingen tilmelding nødvendig.

Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Januar 2007

3

Café Lone

Kannikegade 18 – 8000 Århus C
Kontor, mandag til torsdag, kl. 10.00-14.00:
T 86 18 16 46, telefon til café: T 46 90 83 58
Café Lone
• Hiv-Danmarks værested i Århus.
• Et sted for alle berørt af hiv/aids uanset
alder, køn, seksualitet og nationalitet.

Tirsdagscafé
Hver anden tirsdag (ulige uger) kl. 19.0022.00 kan du møde andre hiv-smittede og
pårørende i et hyggeligt, uformelt og afslappet samvær.
Du kan også deltage i spisningen i Café
Lone samme aften kl. 18.00 (pris 55 kr.,
kræver tilmelding senest torsdagen før på
T 86 18 16 46 (telefonsvarer), T 86 93 68
00 (privat) eller på e-mail: primitivo@mailonline.dk.
Til fællesspisning mødes en flok hiv-smittede og pårørende og nyder to-retters veltillavet mad, snakker og hygger – måske deler
man en flaske vin.
Tirsdag d. 30.1.
Suppe m/kikærter/porrer. Hjemmebagt brød.
Stegt nakkekotelet, hasselbachkart., marineret bønner m/feta.
Tirsdag d. 13.2.
Franskbrød m/rejer. Hakkebøf m/løg, sauce,
kartofler, blandet grøn salat.
Tirsdag d. 27.2.
Flødelegeret aspargessuppe m/hjemmebagt
brød. Laks i ovn, hollandaise, kartofler,
grøntsager.
I løbet af året inviteres der til grillaften,
vildtaften, julemiddag, en filmaften, en
madkurvs-tur til stranden, en tur til Aros og
meget andet. Du kan være helt anonym.
Det kan være svært at komme til et nyt sted
første gang. Har du lyst til følgeskab med en
anden hiv-smittet, så ring og tal med os.
Torsdagscafé
Hver torsdag fra kl. 15.00-17.00 er der åben
café. Her er alle velkomne: hiv-smittede,
pårørende, frivillige og ansatte til kaffe/te,
brød og lidt hygge.
Massage og afspænding
Café Lone tilbyder massage og afspænding.
Få fysiurgisk massage, healingsmassage
samt afspændings-massage til rimelige
priser. Ring og hør nærmere.
Malergruppen
Olie, akryl, akvarel – mulighederne er
mange. Har du lyst til at være kreativ, så er
malergruppen sikkert noget for dig. Gruppen er for hiv-smittede og pårørende. Det
er gratis at deltage, og det krævet ingen
forudsætninger, blot du har lysten til at
udfolde dig og have det rart med de andre i
gruppen.
Der er mulighed for individuel undervisning, ligesom der også undervises samlet i
gruppen. Vi arbejder med krakelering, gelé,
modelmaling m.m. Er du nysgerrig, og har
du lyst til at høre mere, så kontakt os.
AktHIVisterne
AktHIVisterne er en frivilliggruppe under
Hiv-Danmark Vest. Gruppen har gennem
flere år deltaget på Samsø- og Skanderborgfestivalerne, hvor de arbejder fra en stand
med rådgivning, oplysning, uddeling af
kondomer og salg af hiv-relaterede ting.

Rådgivning Vest

– Fyn og Jylland
Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 7022 5868
(mandag til torsdag kl. 10.00-14.00)

Rådgivning Øst

– Sjælland og øerne
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 3332 5860
(mandag til fredag kl. 10.00-14.00)

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

Et sted for folk berørt af hiv
Tirsdag kl. 14.00-22.00
Onsdag kl. 14.00-22.00
Torsdag kl. 14.00-22.00
Skinderg. 21 kld • 1159 Kbh K • T 3332 5861
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
Tirsdag d. 9.1.
Hvidvinsdampet fisk.
Onsdag d. 10.1.
Lasagne m/u kød.
Torsdag d. 11.1.
Pandekager m/u kød.
Tirsdag d. 16.1.
Thaiinspireret kylling. Stegte grøntsager.
Onsdag d. 17.1.
Frikadeller m/hvidkålsstuvning.
Kåldolmer m/grønt.
Torsdag d. 18.1.
Spansk gryde. Peber m/linsefyld.
Tirsdag d. 23.1. Gæstekok.
Oplev Jailhouse-tjener Johan Lind som
gæstekok. Han serverer kartoffelsuppe, Chili
Con Carne og æbletærte.

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

Café
TrHIVsel
Jernbaneg. 16, 2.

– Støttecenter for
hiv-smittede og
pårørende

5000 Odense C
Mandag (kl. 14-21) spisning kl. 18 (30 kr.)
Tirsdag+Torsdag, rådgivning/hjemmebesøg
Onsdag (kl. 13-17) kaffe og socialt samvær
Tilmelding og rådgivning på T 63 14 28 20

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

Hiv
t Hiv-chat
Anonym chat mellem hiv-smittede på www.hivinfo.dk hver
tirsdag kl. 20.00-22.00.

Onsdag d. 24.1. Gæstekok.
Annette svinger gryderne.
Torsdag d. 25.1.
Pasta m/laks og kammuslinger.
Tirsdag d. 30.1.
Boller i karry. Karrygrønt m/kikærter.
Onsdag d. 31.1.
Oksefilet m/svampe. Svamperisotto.
Torsdag d. 1.2.
Paprikagryde m/kartoffelmos.
Bagt selleri m/sennepssauce.
Tirsdag d. 6.2.
Torskefad m/grønt.
Brød og salat efter årstiden er altid inkluderet. Der serveres udvalgte for og efterretter.
Priserne er: forret & dessert fra 30 kr. og
hovedretter 60 kr. Der kan bestilles bord på
T 3332 5861
Kafe Knud kan lejes/lånes til forskellige
formål: Pressemøder, kurser, møder, receptioner. Ring og hør nærmere. Er din lejlighed
for lille til dit middagsselskab, kan Kafe Knud
lejes.

Kontaktannoncer
Kvinde søger mand

Er du en mand på mellem 50-60 år, ikke
ryger, glad for børn, rejser, dans (rock) – så
skriv til mig! Jeg er 176 cm høj (79 kg) og 56
år, vil gerne have en trofast kæreste. Jeg er
en kvinde, der ’fylder meget’, så hvis du er
mand for mig, så glæder jeg mig til at høre
fra dig!
Bill.mrk.: 01/07
Det er gratis at indrykke en annonce. Skriv
max. 75 ord. Anfør navn, adresse og evt. tlf.
nr. og send brevet til: Hiv-Danmark, Att.:
Marianne Ambus, Skindergade 44, 1., 1159
Kbh. K, Annoncen gemmes i 2 år.
Besvar annonce: Læg svaret i konvolut med
billetmærke på. Vedlæg frimærker svarende
hertil og send det samlet i en lukket konvolut til ovennævnte adresse. Al post behandles anonymt.

Kort og godt
Modtag et link på e-mail til HivDanmarks Magazinet Lille, når det
udkommer. Du har samtidig mulighed for at framelde at modtage
Magazinet Lille med posten.
Du skal tilmelde dig ordningen på
e-mail info@hiv-danmark.dk. Mærk
venligst e-mailen: e-post.
Hvis du ikke automatisk får fornyet
dit medlemskab over PBS, må du
huske at forny medlemskabet af
Hiv-Danmark. Indbetal senest den
1. februar 2006 på konto nr. 5470
000 701 23 77 for at være sikker på
at modtage medlemsblad i marts.
Husk at angive dit medlemsnummer. Du finder priser på medlemsskab nederst på side 2 i dette blad.
Få nyheder fra Folkekirkens AidsTjeneste. Hør om de sammenkomster og arrangementer gennem
året. Tilmeld dig på e-mail
nyhedsbrev@aidstjenesten.dk
Få nyheder fra STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation. Gå ind på
www.stopaids.dk og tilmeld dig på
siden STOP AIDS Nyt.

