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Nedskæringer på forebyggelse af
hiv/aids for 2004

Af redaktionen

Finansloven for 2004 kom på
plads i december måned. Af
finansloven fremgår det, at
midler til forebyggelse forbliver på samme niveau som i
2003, selvom der er kommet
flere opgaver til.
For 2004 tegner det til, at organisationer som AIDS-Linien, HivDanmark og STOP AIDS igen bliver
sat under pres.
I 2003 som 2002 har vi i HivDanmark brugt en del arbejde på
at få økonomien til at hænge
sammen, så vi stadig kan tilbyde
rådgivning til hiv-smittede og pårørende på landsplan. Rådgivingen
udgør en del af begrundelsen for,
at vi modtager midler fra Center
for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen.
Med Finansloven 2004 reduceres
bevillingen imidlertid med 1 mio.
kr. for AIDS-Linien, Hiv-Danmark
og STOP AIDS tilsammen. For HivDanmarks vedkommende lægger
finansloven for 2004 op til, at vi
giver samme ydelser, men med et
budget, der er beskåret med knap
7%.
Organisationerne rettede før
finanslovsforhandlingerne var
afsluttet henvendelse til Indenrigsog Sundhedsministeren, da der i
indstillingen til ministeren var tale
om en beskæring på 15%!
Ministeren har således kommet
os i møde, men man kan undre sig
over, at han ikke har pålagt Sundhedsstyrelsen at finde den resteMAGAZINET
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resterende del af de reducerede
midler til hiv/aids-organisationerne.
Sundhedsstyrelsen har i løbet af
de seneste tre år ophobet ikke
mindre end 53 mio. kr. af midler,
som Folketinget har besluttet skal
bruges på forebyggelse.
Det er beskæmmende at arbejde med forebyggelse og møde en
så halvhjertet tilgang til forebyggelse fra ministerie og styrelse.

Forebyggelse uden
financiering
- Det bliver ikke billigere at forebygge, når kravene år for år øges,
udtaler Henrik Arildsen, formand
for Hiv-Danmark. Efter indstilling
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bliver Hiv-Danmark beskåret med 230.000 kr. Det er
urimeligt at se, at vi på den ene
side udpeges som samarbejdspartner ved forebyggelse gennem
Rådgivning af hiv-smittede, og
samtidig ser andre organisationer
få midler til nye projekter. Sundhedsstyrelsen holder os som gidsler, fordi langt størstedelen af
vores finansiering kommer fra
forebyggelsesmidlerne.
- Ved igen at beskære os vanskeliggøres muligheden for at forebygge hiv yderligere. Man bør ikke
som ansvarlig minister eller styrelse udarbejde retningslinier for
forebyggelse uden reelt også at
sikre en tilstrækkelig financiering
af sådanne tiltag. Mest af alt
ligner det politiske udspil forebyggelse uden tilstrækkelig financiering, kommenterer Henrik Arildsen.
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Forebyggelse i tal

I 2004 er der afsat 16,9 mio. kr.
til forebyggelse af bl.a. hiv/aids.
Modsat tidligere år skal midlerne
nu også dække forebyggelse af
seksuelt overførte sygdomme, som
f.eks. klamydia. For 2004 udgør de
knap 10% af driftsrammen.
- Herved udhules den danske hiv/
aids-indsats, når midlerne også
skal dække kommunale opgaver
som kvalificering af informationsmaterialer i folkeskolerne. Det er
svært også at skulle til kæmpe
mod kommuner om forebyggelsesmidler, udtaler Henrik Arildsen. De
har en langt større administrativ
kapacitet til at udforme og gennemføre projekter.
Efter ministerens indstilling modtager Hiv-Danmark i 2004 3,2 mio.
kr. til primært at sikre rådgivning
af hiv-smittede og pårørende.
- Det er stadig en uforståelig
udmelding fra ministeriet oven på
indstillingen fra Center for Forebyggelse, der ville beskære os
med lidt over en halv million
kroner, tilføjer Henrik Arildsen.
Trods et dokumenteret behov,
nedprioriteres og modarbejdes
Hiv-Danmarks mulighed for at yde
omsorg, give støtte og rådgivning.
Derved begrænses den forebyggende indsats mod spredning af
hiv, samt indsatsen mod diskrimination af hiv-smittede. 

MEDLEMSSKAB
Enkeltmedlem: 120 kr. om året.
Støttemedlem: 200 kr. om året.
Medlemsforeninger betaler mellem 250 kr.
og 1000 kr. årligt.
Støttefirmaer/-foreninger betaler årligt min.
1000 kr.

Indtryk fra Løgumkloster
Af redaktionen

Hiv-Danmark afholdt for
tredje gang en uges ophold
med foredrag, workshopper
og socialt samvær for hivsmittede og pårørende på
Løgumkloster Højskole.
Vi bringer her tre artikler, der hver
især giver et stemningsbillede af
ugen i december 2003 på Løgumkloster.
På højskolen deltog lidt over 40
personer. Der var en del nye ansigter, og det var glædeligt også at se
pårørende på højskolen.

Godt at sætte ord på sorgen
Hiv-Danmarks redaktion mødte
Christian (opdigtet navn) på
Løgumkloster Højskole for at høre
om, hvad der havde motiveret ham
til at tage på Højskole.

Hvad synes du om Løgumkloster?
- Jeg synes, at det er en rigtig
god ide med højskolen. Det er
dog ærgerligt, at der har vært en
del aflysninger. Jeg havde f.eks.
glædet mig til massage. Men så
ser jeg frem til foredragene med
Jeppe Hald om sexlivsundersøgelsen blandt mænd, der har sex med
mænd samt Kirsten Jensens foredrag om aids-vaccinen.
Hvorfor tog du Løgumkloster?
- Det var faktisk på min mors
opfordring, som gerne ville herned.
Jeg har før deltaget på refugiet,
der ligger ovre ved selve klosteret.
Men nu er du her i forbindelse med
Hiv-Danmark?
- Ja, det er som sagt efter opfordring fra min mor, men også fra

min rådgiver i Hiv-Danmark. Jeg
har lige deltaget i workshop med
Carina Wøhlk om bøn og bønhørelse, og skal også deltage i en
workshop om tanker om skyld og
tilgivelse. Det kan være så svært
at sætte ord på alle de tanker,
man gør sig, som knytter sig til hiv
over for dem, som ikke gør.
I workshopperne kommer vi rundt
om emner som den enkeltes tro
eller mangel på samme. Vi taler
om det at give slip. Vi får også talt
rundt om sorg og lidelse; det er
godt at sætte ord på sorgen. Og
høre andre sætte ord på sorgen.
Selvom jeg følger Carina Wøhlks
workshopper her på højskolen er
det dog et lidt anderledes indhold
end på refugiet. Jeg har været
glad for muligheden for personlig
rådgivning. Men det er måske også
stemningen foruden de mange
andre tilbud rundt om workshopperne, der gør højskolen anderledes. Jeg fik jo danset salsa i går
og skal også være med til lanciers
i aften, slutter Christian.

Godt og nødvendigt at pårørende kan deltage i højskolen
Jeg tog i begyndelsen af december til Løgumkloster Højskole på et
ophold arrangeret af Hiv-Danmark
for hiv-smittede og pårørende med
titlen ’Tænk at livet koster livet’.
Vi var fire pårørende - alle kvinder - jeg selv var i egenskab af
mor til 43-årig søn, der har haft
aids i 13 år. Jeg meldte mig til en
workshop med emnet ’Tanker om
skyld og tilgivelse’ ledte af Carina
Wøhlk, der er aids-præst i København.
I rundkredsen, vi var placeret i,
fandt jeg mig som eneste kvinde-

lige deltager blandt mænd, hvoraf
de allerfleste kunne være mine
sønner (måske endog børnebørn).
Jeg gruede for, hvad mit indlæg i
den runde, hvor vi skulle prøve at
udtrykke egne tanker om skyld og
tilgivelse, skulle blive, og jeg overvejede at forlade gruppen. Men jeg
blev.
Heldigvis var jeg den sidste
i runden, og efterhånden som
tanker om skyld og tilgivelse blev
lagt frem fra hver enkelt deltager,
fornemmede jeg for manges vedkommende en sorg og smerte,
fordi de fra forældrene havde oplevet omsorgssvigt og afvisning. Selv
om dette kunne ligge år tilbage,
opdagede jeg, at det fylder overraskende meget i den bagage, sønnerne medbringer fra den tid, de
sprang ud som bøsser. Det var
mit indtryk, at disse følelser får
lov til at gro fast og på lang sigt
er en hindring for harmoni i familien. Måske vil afstanden yderligere
vokse, hvis hiv-smitte kommer ind
i billedet. Det kan undre mig, at
mødre kan stille hensynet til ægtefællens oplevelse af situationen og
modstand mod accept højere end
kærlighed og omsorg for deres
egne børn.
Da turen kom til mig, havde jeg
hørt så mange tanker om skyld og
mangel på tilgivelse, at jeg måtte
bede disse sønner om billedligt at
sætte deres mødre på stolene i
kredsen og prøve at forestille sig,
hvilke tanker de ville gøre sig i
På Højskolen blev der hver formiddag holdt
foredrag om forskellige emner. På billedet
er det Gitte Olesen fra STOP AIDS, der
fremlægger hendes kvalitative undersøgelse om adfærd for usikker sex blandt hivsmittede og ikke hiv-smittede mænd, der
har sex med mænd.
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dag om skyld og tilgivelse. Måske
sætter begge parter sig for sjældent i hinandens sted?
Det har været en meget givende
uge på Løgumkloster Højskole. Jeg
ville ønske, at mange pårørende også fædre - ville være med, når
Hiv-Danmark indbyder til kontakt.
Vi skulle gerne være med i den
gruppe, der prøver at lette livet for
vore ramte børn og deres eventuelle søskende - ja for familien som
helhed.
Else.

Interview med Carina Wølhk
fra Den folkekirkelige Aidstjenste
Hvem er du, Carina Wøhlk?
Jeg er ansat som præst for
hiv-smittede, deres pårørende og
efterladte i Københavns stift. I
løbet af højskoleopholdet har jeg
fungeret både som workshopleder
og sjælesørger.
Hvad er Den folkekirkelige Aidstjeneste (DFA):
DFA er en landsdækkende kristen
organisation med bagland i mange
diakonale og kirkelige foreninger.
Den arbejder på et kristent grundlag for mennesker, der er berørt af
hiv og aids. Bl.a. arrangere DFA i samarbejde med hiv- og aidspræsten - retræte, sommerudflugt for
hiv-smittede osv.
Hvilke workshopper gennemførte
du på Højskolen?
Jeg gennemførte tre workshopper
- én om bøn og bønhørelse og to
om skyld og tilgivelse.

Udsigten fra Højskolen og over til klosterkomplekset.
Hver morgen samledes nogle af deltagerne
til sang og oplæsning af tekst ved højskolens forstander Vita Andersen.
Landskabet og ikke mindst kulturhistorien
indbyder til vandreture ved Løgumkloster

og omegn. I 1100-tallet slog munke fra
Cistiensenordnen sig ned i området og
grundlagde Løgumkloster.
I dag finder man i Løgumkloster by en
præsteskole, et refugie, en højskole og
Danmarks eneste skole for klokkespil foruden selve klosteret.

Alle deltagere virkede motiverede,
engagerede og lydhøre - både i
forhold til mig og hinanden. Vi lo
og græd os igennem de timer, vi
delte med hinanden. Vores samtaler var intense, livsnære og
stærke. Jeg har da også efterfølgende fået positive tilkendegivelser
fra deltagerne.

kunnet afse hele ugen i år. Ultimo
januar arrangerer jeg i samarbejde
med DFA en retræte for alle, der
er berørt af hiv og aids. Retræten
afholdes på Løgumkloster Refugium. I sit koncept er retræten
dog anderledes end højskoleopholdet. Retræten er baseret på
fordybelse, kristen meditation og
næstekærligt samvær - både i og
udenfor andagtsrummet.

Hvad er dit generelle indtryk af
Højskolen?
Jeg synes, højskolen virker velfungerende. Forstanderparret, Vita og
Bent, er nogle kærlige og imødekommende mennesker, der tilmed
er kompetente fagpersoner.
Med hensyn til selve højskoleopholdet har jeg kun en anke jeg synes, programmet er for tæt.
Selvfølgelig kan deltagerne være
selektive og vælge til og fra - men
det er jo svært, når ånden er redebon og kødet er skrøbeligt. Man vil
så meget, men kan jo ikke altid!

Hvad kan du godt lide ved
højskolemodellen?
Jeg har aldrig selv været på højskole, men jeg er vild med de
mange sange, der hører sig til
og hele idéen om udviklende og
udvekslende samvær og samtale.

Er det her en del af dit normale
arbejdesområde?
Deltagelse i højskoleopholdet
anser jeg for en del af mit almindelige virke, ja. Jeg har dog ikke

Den 23.-26. januar arrangerer
Carina Wølhk sammen med Den
folkekirkelige Aids-Tjeneste en
retræte på Løgumkloster Refugium. Deadline for tilmelding var
den 2. januar, men er du interesseret i at deltage, hør nærmere
hos:
Helligaandskirken
Carina Wølhk
Niels Hemmingsensgade 5
1153 København K
Tlf.: 33 18 16 44
E-mail:
carina@helligaandskirken.dk

Hiv-Danmark har haft mulighed for
at afholde højskolen på grund
af den velvilje, en række fonde
og frimaer har vist. Hiv-Danmark
vil gerne rette en særlig tak
til Harboefonden, Sussi og Peter
Robinsohns Fond, medicinalfirmaet

GlaxoSmithKline, Københavns Amt,
Skt. Andreas Logen de Fire Roser,
samt forstanderparret på Løgumkloster Højskole, der efterfølgende
har valgt at dække udgifter til
transport for Hiv-Danmarks ansatte
og de inviterede foredragsholdere.

Vil du deltage igen en anden gang?
Jeg vil meget gerne deltage en
anden god gang.

Hvad er dit generelle indtryk af
deltagerne?
Begge workshopper var meget velbesøgte - og det glædede mig.
Hiv-Danmark – Magazinet lille – Januar 2004
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Et sted for folk berørt af hiv
ÅBNINGSTIDER
Onsdag 14 - 22
Torsdag 14 - 22
Fredag 14 - 22
Skinderg. 21 - 1159 Kbh K - tlf. 33 32 58 61
Onsdag d. 7.1.
Lasagne m/oksekød . V: Lasagne m/grønt.
Torsdag d. 8.1.
Unghanebryst m/rodfrugter. V: Lasagne
m/grønt.
Fredag d. 9.1.
Fisk. V: Grønsagsomelet.
Onsdag d. 14.1.
Nordafrikansk lam m/chili & ingefær . V:
Tærte m/gedeost & kartofler
Torsdag d. 15.1.
Roastbeef. V: Ristede grønsager m/ris.
Fredag d. 16.1.
Hakkebøf m/løg. V: Lasagne m/grønt.
Onsdag d. 21.1.
Yoghurtkylling m/kardemomme & rosiner. V:
Risotto m/svampe, hvidløg & timian.
Torsdag d. 22.1.
Fyldte pandekager m/u kød.
Fredag d. 23.1.
Bøf Stroganoff. V: Orientalsk karrysuppe.
Onsdag d. 28.1.
Lynstegte grønsager m/u kød.
Torsdag d. 29.1.
Frikadeller m/stuvet spidskål. V: Urtefrikadeller
m/stuvet spidskål.
Fredag d. 30.1.
Det minder om ristaffel….vælg selv dit tilbehør. Også uden kød.
Priser: Forret fra kr. 25 kr., hovedret kr. 55 &
dessert fra kr. 25. ’V’ = Vegetar. Hjemmebagt
brød & salat efter årstiden er altid inkluderet.
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag,
receptioner og private fester. Vi formidler gerne
kok & tjenere. Ring for aftale, tlf. 33 32 58 61.
AktHIVhuset - Vestergade 5
8000 Århus C - tlf. 70 22 58 68
HIV-CAFÉ hver tirsdag 19-22.
ÅBEN CAFÉ hver torsdag 14-17.

Forny dit medlemsskab af
Hiv-Danmark
Husk at sidste frist for indbetaling er
mandag, den 2. februar 2004. Herefter vil
du blive slettet i adressekartoteket.

Europæisk fotokonkurrence
Deltag i en fotokonkurrence, One Vision,
som medicinalvirksomheden Bristol-Myers
Squibb afholder i samarbejde med Polaroid.
Med konkurrencen ønsker Bristol-Myers
Squib at modarbejde brændemærkningen
af hiv-smittede, ved at sætte fokus på hivsmittedes ønsker for et bedre liv.
Konkurrencen er åben for hiv-smittede,
pårørende, personer berørt af hiv/aids og
professionelle, der arbejder med hiv/aids.
Læs mere om konkurrencen på hjemmesiden www.onevision2004.org
Deadline: Lørdag, den 28. februar 2004.

AKTHIVISTERNE første onsdag kl. 18.
PÅRØRENDE GRUPPEN første torsdag kl. 19.30.
KVINDEGRUPPEN mødes jævnligt
HIV-GRUPPEN
Tirsdage er der fællesspisning fra kl. 18. To
retter kr. 50,-. Der laves mad til ti personer
og det foregår efter ’først til mølle’-princippet.
Tilmelding mulig på tlf. 86 93 68 00. Café fra
kl. 19-22 .

KVINDE SØGER MAND
En afrikansk kvinde, fransktalende samt lidt
engelsk og en lille smule dansk, på 28 år,
173/75 kg vil gerne møde en mand for et
seriøst forhold med mulighed for at skabe
en familie.
Er stille og rolig og har humoristisk sans.
Ryger og drikker ikke. Bor på Frederiksberg.
Er ved godt helbred og kombinationsbehandlingen virker fint.
Vækker dette din interesse så skriv et par
ord.
Bill.mrk.: 01/04

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

Bud søges til frivilligt arbejde

Besvar kontaktannoncer

Hiv-Danmark benytter sig af en lille gruppe
frivillige til at pakke medlemsposten. Til
denne gruppe kunne vi godt tænke os
et bud m/k, der kan hjælpe med at
udbringe magaziner og nyhedsbreve i indre
by, København, maks. tre timers arbejde en
gang om måneden.
Udbringningen vil ske efter nærmere
aftale, fortrinsvis om eftermiddagen.
Har du tid eller overskud til at give en
hånd med, er du velkommen til at rette
henvendelse til:

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

Hiv-Danmark
Morten Eiersted
Skindergade 44, 2.
1159 Kbh. K
Tlf. 33 32 58 68
Bedst hverdage ml. kl. 11-15

Hiv-Pensionatet
MALER-GRUPPEN onsdage ulige uger 15-18.
Torsdag den 22. januar, kl. 14-17
Fernisering i AktHIVhuset på Maler-Gruppens
arbejder fra 2003. Udstillingen varer frem til
den 20. februar.

Kontaktannoncer

I smukke og hjemlige omgivelser tilbyder vi
samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til
hiv-smittede, der har behov for at genvinde
manglende kræfter.
Vi har 10 års erfaring i at yde professionel omsorg og psyko-social støtte, når
livet som smittet ’gør ondt’, er kaotisk og
svært.
Pensionatet er et bo- og værested for
både kvinder og mænd, der er ny-smittede
eller har været smittede i længere tid.
Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker
og behov, yder vi hjælp til selvhjælp.
Kontakt pensionatets leder, Marianne Linér
for nærmere information, tlf. 36 30 51 50,
e-mail: info@hiv-pensionatet.dk
Se mere om vores tilbud på hjemmesiden
www.hiv-pensionatet.dk og www.hiv.dk

Hiv-gruppen på Fyn
Støttecenter for hiv-smittede
Mandag
og pårørende
Tirsdag
Sdr. Boulevard 70
Onsdag
5000 Odence C
Torsdag
Tlf. 66 12 12 91
Fredag

Café TrHIVsel
Mandag 14 - 21
Onsdag 13 - 17

11-16
14-22
11-16
19-22
13-17

– For folk berørt
af hiv på Fyn

• Caféaften, mandag den 2. februar, k. 19.
Kyndelmisse
Mandage er der spisning kl. 18, tilmelding
senest onsdagen før.
Fem til seks gange om året afholder
vi mandagscafé med dialog og debat om
forskellige emner i samarbejde med HivDanmark v/Anders Røge. Yderligere oplysninger hos rådgiver Susanne Grenaae,
tlf. 63 14 28 20.
Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet,
tlf. 63 14 28 20.
Jernbaneg. 16, 2.
5000 Odense C
Tlf. 63 14 28 20

www.hiv.dk - www.hiv-danmark.dk
Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Vestergade 5, 2. sal, 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 68,
hverdage mellem kl. 9.00-14.00.

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på tlf. 33 32 58 60,
hverdage mellem kl. 10.00-14.00.

DEADLINE FOR MAGAZINER
Magazinet, lille nr. 2 udkomme februar
2004; deadline fredag den 23. jan. 2004.
Magazinet, lille nr. 3 udkomme marts 2004;
deadline mandag den 23. feb. 2004.
Magazinet, STOR nr. 1 udkommer april
2004; deadline den 5. mar. 2004.

