Positivgruppen er en medlemsforening for
hiv-smittede mænd, der har sex med mænd.
Foreningens medlemmer vælger en gang
årligt en bestyrelse. I gennemsnit er der en
til to yderligere medlemsmøder om året. Et
medlemskab koster 200 kr. om året. Som
medlem får du tilsendt post en gang om
måneden. Kontakt på T 38 86 32 33.
Læs mere på www.positivgruppen.dk
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Villaen på Frederiksberg
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Positivgruppen er 22 år
gammel. I snart 20 år har
foreningen holdt til i en
Villa på Frederiksberg, som
ligger umiddelbart op ad
Frederiksberg Hospital.
Positivgruppen er for
hiv-smittede mænd, der har
sex med mænd.
Positivgruppen har i dag knap 120
medlemmer, og knap halvdelen af
medlemmerne bruger jævnligt stedet.
Hiv-Danmarks informationsmedarbejder har mødt Jan og Felix, som begge
ofte ligger vejen forbi Frederiksberg.
Felix: Jeg synes vældig godt om
stedet. Jeg er én af dem, der bruger
stedet meget. Jeg kommer til frokost
hver dag og til de to ugentlige aftener
med aftensmad. Maden er rigtig god.
I dag skal vi f.eks. have ribbensteg.
Jeg har faktisk benyttet mig af Positivgruppen i mere end 10 år, nu!
Morten: Hvilke aktiviteter er her?
Felix: Det er lidt problemet med
Positivgruppen. For da jeg i sin tid
begyndte at komme her, så var der
en række aktiviteter. I Positivgruppen var der en kunstnergruppe, en
gruppe hvor man f.eks. arrangerede
spadsereture og en række andre
arrangementer, som er helt nede på
jorden. I dag er fællesarrangementerne mere begrænsede. Foruden
frokost hver dag kl. 13.00 og de to
ugentlige dage med aftensmad er
der en julefrokost, en påskefrokost
og et særligt arrangement den første
fredag i måneden, hvor aftensmaden
efterfølges af en bar. Måske er det
fordi, at folk generelt har fået det
bedre, at det er sværere at samles
om bestemte aktiviteter. I dag arbejder hiv-smittede jo, så det betyder
måske også, at behovene ændrer sig.
Morten: Hvordan fungerer stedet?
Felix: Vi har en person ansat til at
lave mad og en ansat til at hjælpe

med rengøringen. Det er Lis og
Torben. Og Lis laver fantastisk god
mad.
Hvis du har et særligt ønske, kan
du skrive det på en seddel, og så
bliver der taget højde for det. Foruden det hjælper Kasper til i haven.
Det er hans domæne. Så haven er
rigtig smuk at se på.
Jan: Vi bruger stedet som vores andet
hjem. Vi mødes til spisning, og vi spiller kort, snakker og hygger os.
Felix: Det er meget sjældent, at vi
taler om hiv. Det er mere andre ting
end sygdommen, som vi bruger tid
på, når vi er her.
Jan: Det kan selvfølgelig godt være
et problem, hvis du som ny dukker
op her. Dér kan vi godt mærke, at vi
mangler vores værestedsmedarbejder, som i gamle dage kunne sætte
sig ned og tale med de enkelte, som
havde problemer.
Morten: Jan, hvorfor kommer du her?
Jan: Med pensionen trådte min interesse for Positivgruppen i stedet for
arbejdslivet. Omkring 1992 var jeg
sekretariatschef i Hiv-Danmark, og
siden 1993 efter pensionen begyndte
jeg at blive mere engageret i Positivgruppen. Jeg bruger stedet som et
alternativ, som et supplement. Det
er ligesom et andet hjem. Jeg kan
sætte mig ud i haven og nyde vejret,

hvis jeg bliver sulten kan jeg tage en
kop te og ostemad. Det er sådan, at
stedet skal være. Jeg kan vældig godt
lide stedet. Her er trygt, lidt ligesom
en familie på godt og ondt.
Morten: Hvem kommer her?
Jan: Vi lavede tilbage i 2002 en medlemsundersøgelse. Vi ringede op og
talte med en gruppe af de folk, som
benytter stedet. Langt de fleste bor
alene og en stor del af vores medlemmer er på overførselsindkomster. Det
er derfor vigtigt, at Positivgruppen
er indrettet herefter. At maden ikke
koster mere end den gør, samt at
medlemskabet heller ikke er højere
end 200 kr. om året er fint, hvis man
er på en overførselsindkomst.
Felix: Det er meget de samme personer, som kommer her. Som ny skal
man nok tage sig sammen, det kan
være svært. Også hvis man har en
masse forestillinger.
Jan: Vi forsøger at reklamere så godt
som muligt for stedet. I perioder har
vi annoncer i Panbladet og i Out and
About. Vi har vores egen hjemmeside, og vi beder andre hjemmesider
om at linke til os. Vi gør meget ud af,
at der er foldere ude de steder, hvor
mænd mødes. Men det er en god idé
at ringe herud og træffe en aftale
med os, hvis man vil se, om stedet er
noget for en. Det er jo ikke sikkert,

Fortsættes på side 2.
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at man lige kan træffe nogle at tale
med, hvis man kommer uopfordret
ind fra gaden.
Morten: Hvornår er her åbent?
Jan: Der er personale i hverdagene
i tidsrummet mellem kl. 10.00-15.00
Mange medlemmer har en nøgle, så
typisk er her folk i huset alle ugens
syv dage fra tidlig morgen til sen
aften.
Morten: Og man skal være medlem?
Jan: Vi ser helst, at de mænd, som
kommer her, er medlemmer af

foreningen. Hvis folk er medlemmer,
får de vores medlemspost, og vi har
mulighed for at komme i kontakt med
dem. Vi har mulighed for at oplyse
om vores enkle husregler og om tavshedspligten.
Morten: Hvad er visionerne med Positivgruppen?
Jan: Positivgruppen fungerer primært som værested. Her skal være
fred, intimitet og plads til eftertanke
med gensidig omsorg og støtte. Her
skal være et tilbud om noget sundt
at spise, et tilbud om motion og om
rekreation.

Mindeord om Bo Søgaard
Af Frank Bentin

Det var med stort chok jeg af Carina
Wøhlk modtog meddelelsen om, at
Bo Søgaard onsdag den 2. maj valgte
selv at afslutte sit unge liv. Jeg lærte
Bo at kende på Hiv-Pensionatet og
i Positivgruppen for bare et par år
siden, og har efterfølgende været
sammen med ham på den Folkekirkelige Aidstjenestes rekreative dage
sidste sommer, hvor han nød samværet med os alle, og samtidig gav sig
tid til at skrive en stor opgave på sin
bærbare computer.
Bo, der læste kunsthistorie, var
som menneske en sød og stille fyr,
der nød en god cigaret og et godt
måltid mad. Vi debatterede mangt og
meget, og jeg ved, det var et stort
tab for ham, at Hiv-Pensionatet måtte
dreje nøglen om i efteråret 2006. Men
bag hans stille og særdeles velklædte

ydre bankede også et varmt og lattermildt hjerte, der altid varmede dybt,
når vi var sammen.
Sidst, jeg var samme med Bo, var
på retræte i Løgumkloster i januar og
senest på weekendtræf for hiv-smittede i Skodsborg en måned efter – et
træf, jeg ved, han satte endog stor
pris på at deltage i. Men det til trods,
viste det sig altså, at han fandt livet
for svært til at kunne fortsætte det.
Midt i alt det meningsløse, som vi
møder her på jorden, bliver hjertets
skrig desværre ikke altid opfanget,
og det efterlader os, der kendte ham,
med et stort tab.
Tænk at livet koster livet! Høje
drømme! Dybe strømme gynger i
hvert åndedrag – æret være hans
minde.

Mindeord om Beauty Chanda
Af redaktionen

Det er med sorg, at vi
erfarer, at Beauty Chanda
Pedersen ikke længere er
blandt os. Beauty havde
været syg gennem længere tid, da hun efter indlæggelse på Skejby Sygehus gik bort
den 8. maj 2007 hen ad aftenstide.
Beauty var en ildsjæl, der kæmpede for en bedre verden. Og som
gjorde verden til et bedre sted. Hun
var idépersonen bag Abantu AIDS
and Life, som gennemførte projekter i
Danmark og i udlandet.
I Danmark søgte Beauty at samle
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grupper af hiv-smittede kvinder for
at give dem råd og vejledning. Hun
engagerede sig også i, at unge mennesker blev oplyst om hiv, og hun
skrev artikler.
I Zambia etablerede hun et børnehjem. Hun rejste derned og fandt en
nedlagt ejendom. Hun samlede penge
ind, og fik børnehjemmet til at også
at fungere som skole.
Beauty var en meget positiv og
imødekommende person. Man blev
altid mødt med godt humør, menneskelighed og varme. Beauty efterlader
sig to børn. Hun vil være savnet.

Sommerfest på
Frederiksberg
Af Helle Andersen, Solstrålerne

Lørdag 07.07.07 kl. 16.00-?
i Villaen på Tesdorpfsvej 23,
2000 Frederiksberg C.
Alle både nye og kendte ansigter er
velkomne.
Igen i år holder Solstrålerne en
hyggelig sommerfest for alle i hivmiljøet i Villaens skønne have på
Frederiksberg.
Vi tænder op i grillen og byder på
en sommerlig Velkomstdrink.
Du medbringer godt humør, og det
du har lyst til at komme på grillen. Vi
sørger for brød, salater og diverse tilbehør samt en lækker chokoladekage
til dessert.
Baren byder på et bredt udvalg af
billige drikkevarer.
Der vil være underholdning, fri leg
og levende musik. Kom gerne med
et festligt indslag eller medbring din
ynglings CD.
Dagen markerer samtidig Helles 20
års jubilæum, så hun glæder sig til at
byde på en lille overraskelse.
Sommerfesten er gratis og åbent
for alle, så tag gerne din ven eller
veninde med.
Blot har vi en bøn om, at I husker
at melde jer til via mail på adressen
solstraalerne@hiv-danmark.dk senest
fredag den 30. juni, så vi nogenlunde
ved, hvor mange der kommer.
Vi glæder os til at se jer 07.07.07.
Mange mange festlige hilsner fra
Solstrålerne

Sygesikring på udlandsrejser
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Hiv-Danmark anbefaler, at
hiv-smittede anskaffer sig
et blåt sygesikringsbevis til
rejser i Europa, fordi personer med kronisk lidelse ikke
er dækket af det gule sygesikringsbevis.
EU-sygesikringsbeviset (det blå sygesikringsbevis) er tiltænkt europæiske
borgere på rejse inden for Europa,
1) i mere end 30 dage, 2) hvis der er
tale om et erhvervselement i rejsen
eller 3) med et behov for behandling eller andet på grund af kronisk
sygdom.
Det betyder i praksis for hiv-smittede, at du på grund af din kroniske
lidelse hiv selv på kortere ferierejser
i Europa ikke kan være sikker på at
være dækket med det gule sygesikringsbevis.
Det blå sygesikringskort er gratis,
og du får det udleveret i din kommunes borgerservicecenter. Kortet
dækker fra udstedelsen i op til et år.
EU-kortet giver ret til læge- og
sygehusbehandling, medicin med

mere, hvis du bliver syg under et
ophold i et europæisk land. Kortet
dækker ikke kun akut sygdom og
tilskadekomst, men det der kaldes
‘behovsbestemt sygehjælp’. Den
behovsbestemte hjælp vil sige, at det
er lægen, der afgør, hvilken behandling du kan få. Det afhænger blandt
andet af, hvor længe du skal opholde
dig i landet, og hvilken behandling der
er tale om.
EU-sygesikringen dækker kun, hvis
behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet. Og den giver
kun ret til de samme ydelser, som
borgerne i det pågældende land har.
Du kan derfor komme til at betale en
del af behandlingen selv.
Det er en god idé inden din rejse at
kontakte Europæiske Rejseforsikrings
Kundecenter for at opnå et forhåndstilsagn om dækning. Kundecentret
kan kontaktes på tlf. 70 10 60 30
(tryk 3).
Forsikringen dækker ikke sygetransport hjem til Danmark, og den
dækker ikke, hvis formålet med
rejsen er at få behandling i udlandet.
Kortet dækker i disse lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,

Ny klasse af medicin i Danmark
Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg

Medicinal firmaet Pfizer
lancerer deres nye medicin
Maraviroc i Danmark.
Maraviroc er den første i gruppen af
CCR5-antagonister (hæmmere), der
bliver tilbudt til patienter før markedsføring (Expanded Access Program
(EAP)) i Danmark. Det forventes at
blive påbegyndt tre steder i Danmark
i slutningen af juni 2007: Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Skejby
Sygehus.
Maraviroc virker uden på CD4cellen ved at blokere CCR5-receptoren på CD4-cellens overflade
(receptoren er nødvendig for, at virus
kan komme ind i CD4-cellen). Virus
forhindres på den måde i at trænge
ind i cellen og kopiere sig selv, og
dermed formere sig i kroppen.
To forsøg med Maraviroc (studie:
MOTIVATE 1 & 2) har vist, at over
60% af de patienter, som havde haft
behandlingssvigt, og som nu tog
Maraviroc to gange om dagen samtidig med en eksisterende kombination
af medicin, opnåede umåleligt virus
inden for 24 uger.
Maraviroc EAP er etableret for at
give danske hiv-smittede med meget
få eller ingen andre behandlingsmu-

ligheder tilbage på grund af svigt i
behandlingen endnu en mulighed for
behandling (salvage therapy).
Maraviroc skal gives sammen
med en kombination af eksisterende
hiv-medicin. F.eks. har Maraviroc i
kombination med Fuzon (T-20) og
den nye integrasehæmmer Isentress
(Raltegravir, MK 518) vist lovende
resultater.
For at kunne deltage i Maraviroc
EAP skal man have undersøgt, hvilke
receptorer ens CD4-celler har. Derfor
bliver en blodprøve sent til et laboratorium i San Francisco (det eneste,
som kan foretage analysen) for at
analysere CD4-cellernes struktur (cell
tropisme). Det er nødvendigt, at man
har en ren CCR5-tropisme, som det
hedder, for at kunne deltage i Maraviroc EAP. Dvs. at der kun findes CCR5
receptorer på CD4-cellens overflade.
Hvis man har CXCR4-receptoren
eller både CCR5 og CXCR4, kan man
ikke deltage i EAP. Fra indsendelsen
af blodprøven til det endelige resultat
foreligger, går der 3 til 4 uger.
Cirka 80% af nylig hiv-smittede,
som endnu ikke er påbegyndt medicinsk behandling, og 50% af patienter
i behandling har den såkaldte rene
CCR5-tropic virus.

Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien,
Letland, Liechtenstein, Litauen,
Luxembourg, Malta, Norge, Polen,
Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn,
Rumænien, Østrig og Schweiz.
På http://borger.dk/forside/sundhed-og-sygdom/sygesikring kan du
læse mere om sygesikringen og på
Indenrigs- og Sundhedsministeriets side http://www.im.dk/im/site.
aspx?p=2972 kan du få flere oplysninger om reglerne i de enkelte europæiske lande.

Privat sygesikring
Rejser du uden for Europa, kan du
købe en privat rejseforsikring. Du kan
også se om og hvad din private familieforsikring evt. dækker i forbindelse
med rejser.
Her er det nødvendigt at kontakte
Europæiske Rejseforsikrings Kundecenter og høre om muligheden for et
forhåndstilsagn af dækningen samt at
undersøge eventuelle indrejserestriktioner. Se mere på http://www.hiv.
dk/?id=1224 om indrejserestriktioner.

Ingen kur mod hiv
– desværre
Af Andy Grysbæk, AIDS-Fondet

I maj var København vært for et
møde i Global Campaign for Microbicides, der er en organisation, som
arbejder for et nyt præventivt middel
mod hiv-smitte.
Microbicider er ikke en realitet endnu, men
forskere verden over arbejder på at skabe en
creme eller gelé, der beskytter mod overførsel af hiv under samleje – en slags kemisk
kondom.
Microbicider er spændende, fordi de
formentlig vil være nemmere at udvikle end
den aids-vaccine, alle håber på. Selvom
der findes en del lovende stoffer, der har
vist gode resultater i laboratorieforsøg, kan
det stadig nemt tage ti år, før der findes en
sikker og afprøvet microbicide. Det kan tage
endnu længere tid, før vi har en vaccine.
En microbicide kan ikke helbrede, mennesker som allerede er smittet, og den giver
formentlig ikke mere end 60%s beskyttelse
– men den kan redde millioner af mennesker
fra at blive smittet, indtil vi har vaccinen.
Derfor støtte AIDS-Fondet kampen for
microbicider.
Læs mere om om microbicider på
www.global-campaign.org eller på
www.ipm-microbicides.org
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• 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. 5.6. Grundlovsdag
Hjm.lavet pizza m/bl. grøn salat.
Gorgonzola, kiks, druer, syltede valnødder.
Tirsdag d. 19.6. Sæsonafslutning
Grillarrangement
Tirsdagscafeen åbner op igen den 28.8

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 K • T 33 32 58 61
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
TIRSDAGSTAPAS
Hver tirsdag i sommerperioden står menuen
på lækre tapas. Tapas er en betegnelse for
små portioner af forskellige retter m/u kød.
Kom forbi og bliv inspireret!
JUNI ________________________
Tirsdag d. 5. Udvalgte tapas!
Onsdag d. 6.
Sommerlig stegt flæsk m/persille.
Basilikumtærte.
Torsdag d. 7.
Krebinetter m/nye kartofler. Grøn ret.
Fredag d. 8 juni kl. 18.30. Gæstebud.
Kafe Knud inviterer igen til hyggeligt Gæstebud ved det lange bord. Michael Holm er
denne aften gæstekok og tryller i køkken
og bar.
Der er begrænset plads hvorfor tilmelding er
absolut nødvendig. Ring for bordbestilling på
T 33 32 58 61.

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.

Tirsdag d. 12. Udvalgte tapas!

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.

Tirsdag d. 19. Udvalgte tapas!

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.

Om nyheder …
Modtag et link på e-mail til Hiv-Danmarks
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 emailen: e-post.
Få nyheder fra Folkekirkens Aids-Tjeneste,
og hør om sammenkomster og forskellige
arrangementer. Tilmeld dig på e-mail
nyhedsbrev@aidstjenesten.dk
Modtag nyheder fra STOP AIDS – Bøssernes
hiv-organisation. Gå ind på www.stopaids.dk
og tilmeld dig på siden STOP AIDS Nyt.

Onsdag d. 13.
Tortillas m/u kød.
Torsdag d. 14.
Hvidvinsdampet fisk.

Onsdag d. 20.
Fiskefilet m/persillesauce.
Torsdag d. 21.
Stegt flæsk m/persillesauce.
Risotto m/svampe.

Noaks Ark Malmö
kl. 10.00-17.00
Mandag til torsdag
kl. 10.00-16.00
Fredag
Frokost tirsdag, torsdag. Brunch hver fredag
kl. 12.00. 30 SEK. Tilmelding dagen før.
Barkgatan 11, Malmø. T +46 40 611 52 15

Café TrHIVsel

– Støttecenter for
hiv-smittede og
Jernbaneg. 16, 2.
pårørende
5000 Odense C
Mandage og onsdage (kl. 12.00-16.00) kaffe
og kage. Første mandag om måneden fællesspisning fra kl. 18.00. Pris 30 kr. Tilmelding til Susanne på T 63 14 28 20.
Tirsdag og torsdag mulighed for rådgivning og hjemmebesøg.

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

Solstrålerne

– en aktivitetsgruppe i Hiv-Danmark
for hiv-smittede og pårørende

Vi mødes fast den sidste tirsdag i måneden i Kafe Knud
kl. 18.30 til fælles spisning
og hygge. Øvrige aktiviteter annonceres her
i bladet. Alle er velkomne! Tilmelding er dog
nødvendig og skal ske til kafeens telefon 33
32 58 61 senest dagen før.

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)

Tirsdag d. 26. Udvalgte tapas!
Onsdag d. 27.
Lasagne m/kylling & grøntsager.
Torsdag d. 28.
Chiligryde. Tortillapizza m/grønt.
JULI ________________________
Tirsdag d. 3. Udvalgte tapas!
Onsdag d. 4.
Cæsarsalat m/u kylling.
Torsdag d. 5.
Risotto m/alt godt fra havet.
PRISER MM.
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 33 32 58 61
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.

Bryllup
Lørdag den 9. juni 2007
kl. 13.00 modtager
Henrik Arildsen og Andy Grysbæk velsignelse i Christians Kirke, Strandgade
1 på Christianshavn.
Efter velsignelsen er der reception
på EL TAPEO, Peder Hvitfeldts Stræde
15 i København.
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Café Kannikegade
Kontor, mandag til torsdag,
10.00-14.00: T 86 18 16 46,
Lone kl.
telefon til café: T 46 90 83 58

