Fra Årsmøde
På årsmødet blev Hiv-Danmarks ønske om en
mere demokratisk struktur diskuteret. ForsamLørdag, den 26. april 2003, holdt Hiv–Danmark lingen kunne støtte det fortsatte arbejde ud fra
et ønske om, at medlemsforeningerne i højere
Årsmøde i Helligsaandskirken i København.
Der var knap 30 deltagere både fra de forskelli- grad ville deltage i arbejdet med en ny struktur.
ge medlemsforeninger og enkeltmedlemmer.
Forsamlingen godkendte indstillingen fra bestyBrugergruppen ved Odense Universitetshospi- relsen om at lade medlemskontingenterne fortal og Brugergruppen af Café TrHIVsel ved Aids blive uændret.
Info på Fyn blev godkendt på årsmødet som
Peer Aagaard, Jane Bjerregaard og Niels Pedernye medlemsforeninger.
sen blev valgt til bestyrelsen. Jens Gru blev valgt
Formanden, Henrik Arildsen, aflagde sin beret- som suppleant.
ning for 2002.
Han understregede, at den ændrede økonomi På et efterfølgende bestyrelsesmøde har bestymed færre indtægter har indvirket på aktivite- relsen konstitueret sig som følgende:
Henrik Arildsen, formand
terne for 2002. Men der var også lyspunkter i
2002. Genåbningen af Kafe Knud, sammenlæg- Niels Pedersen, næstformand
Brit Nielsen, kasserer
ningen med AktHIVhuset, patientprisen fra
AIDS-Fondet og Lillebrorprisen for arbejdet
med børn i Hiv-Danmark var eksempler på dette.
Smitsom leverbetændelse
Hiv-Danmark havde også i 2002 formået at del(Hepatitis C)
tage aktivt i nationalt som internationalt arbej- Medicinalfirmaet Roche meddeler den 24.
de. Hiv-Danmark havde taget mange gode erfa- april 2003, at de har lanceret Copegus®
ringer med fra den internationale konference i (ribavirin) til behandling af hepatitis C.
Barcelona til den nordiske Hiv-konference på
Copegus® anvendes i kombinationsbehandNationalmuseet.
ling med Roceron®-A (interferon alfa-2a)
Herudover var den nationale aids-konfernce i
eller Pegasys® (peginterferon alfa-2a) til
Odense og sekretariatet for World Aids Dag
kronisk hepatitis C hos voksne.
også vigtige markeringer af Hiv-Danmarks forCopegus® må ikke bruges som monoterapi.
måen.
af Bent Hansen, sekretariatschef

Mindeord: Erhardt Mogensen
gust 2002, var det med deltagelse af familien og
mange venner. Begge begivenheder forløb som
Erhardt var på mange måder unik. Han opnåede Erhardt ønskede det: Værdigt, stemningsfyldt
bl.a. at være hiv-smittet i mere end 20 år uden og varmt.
at komme i behandling; en rekord som både
forbavsede og glædede ham. Det var da heller Vi vil savne dig på mange måder.
ikke hiv, som afsluttede hans liv, men en hjerne- Du havde én af de vigtigste menneskelige egenskaber, som aldrig forlod dig, nemlig evnen til at
tumor.
bevare din integritet og dit engagement.
Som hiv-smittet viste Erhardt sit engagement
ved at være én af initiativtagerne til Positivgrup- Bent Hansen, Hans Peder Schmidt, Frank Benpen og ved at bakke op om etableringen af Hiv- tin & Jan Berntsen
Danmark. I 1995 deltog han i udformningen af
vedtægter mm. for ”Foreningen af 1. december
1995 til fordel for hiv-smittede”, hvor han blev
I dette nummer:
valgt til formand. Denne forening stod ham nær
og efter sin afgang som formand, fulgte han
dens virke tæt.
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(red.) Erhardt Mogensen døde den 24. marts.

Da han indgik registreret partnerskab i sommeren 2001 og senere afholdt sin 60 års dag i au-
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Afrika: Hiv og aids ud af skabet
hiv-spredningen på et meget højt niveau. Med eksempler fra tidligere krige påpegede Ib Bygbjerg, at der i kølvandet på krigen i Irak vil ske en
spredning af hiv, som Verdenssamfundet må tage stilling til og reagere i
mod.

Foto en lejr i Østtimor af internt fordrevne ved Indonesien. Det er venligst udlånt af
International Røde Kors, 10/1999 © CICR/PAGETTI, Franco

Internationale nødhjælpsorganisationer
må i kampen mod hiv, medtænke seksuelle rettigheder og sundhed i deres
programmer.

de, fordi det er med til at kortlægge
en gruppe, som kæmper mod offentlig Stofbrugere
fjendtlighed og juridisk forfølgelse.
Ib Bygbjerg, Institut for FolkeEn tredje sårbar gruppe er stofbrugersundhed ved Københavns Univerne. Monique Munz har i mange år beHun påpegede, at MSM i den afrikan- skæftiget sig med denne problematik.
sitet, arrangerede den 4. april
2003 sammen med Danida et se- ske forskning ikke figurerer epidemio- I forhold til indsatsen mod hiv og aids
logisk og der derfor ikke afsættes mid- karakteriserede hun dem som en stille
minar på Rigshospitalet.
ler til denne gruppe.
og ignoreret gruppe.
Det er hendes håb, at forskningen vil
Seminaret satte fokus på hiv/aids
hjælpe dette på vej, ikke mindst ved at Mellem årene 1998 og 2000 var omblandt de mest sårbare. Ib Bygbjerg
havde inviteret Harriet Birungi, antro- bløde op på en forståelse af, at der
kring 185 mio. personer stofbrugere,
polog fra Uganda, og Monique Munz, eksisterer en anden form for seksuali- hvoraf det skønnes, at der i dag er 3
konsulent for Verdenssundhedsorgani- tet end den heteroseksuelle.
mio. hiv-smittede stofbrugere.
sationen (WHO) som oplægsholdere.
Hun håbede, at det vil ske ved, at fo- Problemerne omkring hiv og stofbrug
Lise Kålund fra Danida, Udenrigsmini- rebyggelsen udmønter sig i relevante knytter sig især til prostitution og til
steriet, indledte seminaret med at vise programmer for MSM med involvering den gruppe af stofbrugerne, der benyten overhead på opgørelsen af hiv/aids af offentlige institutioner. Og at det
ter sig af sprøjter.
ikke mindst fremmer solidariteten
på verdensplan. Hun introducerede
med MSM foruden at det vil gøre MSM I Asien og Østeuropa er disse to forherefter de følgende foredrag som
bidrag, der stiller spørgsmål ved netop opmærksom på sundhedsydelser og
mer for smitte mest udbredt. I visse
forebyggelse.
disse officielle tal.
områder er de første tilfælde af smitte
først registeret i slutningen af 90erne,
Harriet Burungis forskning er så ny, at men en manglende indsats har spredt
Mænd, der har sex med mænd
der endnu ikke eksistrerer et samar- smitten.
Harriet Birungi fra Nairobi i Kenya
fortalte om sit studie af mænd, der har bejde mellem gruppen af MSM og hivorganisationerne. Men behovet for et Men det er problematisk at arbejde
sex med mænd (MSM).
samarbejde er nødvendigt.
med programmer for stofbrugere. For
I mange afrikanske lande er homosekrene sprøjter, oplysning om hygiejne
sualitet strafbart. Hendes forskning er Flygtninge og internt fordrevne
og andre tiltag som skal virke forebygbesværliggjort ved, at man politisk og Ib Bygbjerg tog hul på en anden sårbar gende kan udlægges som oplysning om
kulturelt primært forstår smittespred- gruppe; personer, der er flygtninge
og accept af stofbrug.
ningen med hiv, som noget der foregår inden for deres eget land.
De er sårbare på samme måde som
blandt heteroseksuelle.
Seminaret sluttede med en givtig debat
afrikanske MSM, fordi der sker en
om behovet for at se mere på de mest
massiv fornægtelse af dem.
MSM, især de biseksuelle, bliver ofte
sårbare og "usynlige" i kampen mod
Der er ikke den samme opmærksom- hiv.
antaget for at være heteroseksuelle.
Homoseksualitet må leves i det skjulte hed og verdenssamfundet har ikke de
og det vanskeliggør oplysning og fore- samme muligheder for at gribe ind i
En positiv og interessant bemærkning
interne som eksterne anliggender.
byggelse af smittespredning.
var, at forskningen i MSM i Afrika faktisk havde haft en gunstig effekt ved
Harriet Birungis arbejde er derfor me- Ikke desto mindre er interne krige og at få de ellers marginaliserede grupper
get vigtigt og ikke mindst epokegøren- ustabile forhold med til at fastholde
til at stå sammen og få stemme.
af Morten Eiersted, informationsmed.

www.hiv.dk * www.hiv-danmark.dk
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Opslag
Generelt

Basisgruppe i København for unge
hiv-smittede ca. 25 - 30 år søger nye
medlemmer af begge køn.
Henvendelse til Rådgivning Øst på tlf.
33 32 58 60

Program for Fakkeltoget
Søndag den 25. maj 2003

København

Kl. 20.00 Helligåndskirken
Niels Hemmingsgade 5
Kafe Knud
Skindergade 21, kld.
Kl. 21.00 Fakkeltog v/ Frue Plads
AIDS-Fondet
Hej. Mit navn er Jose Lopez. Jeg er
Uddeling af priser
41 år, oprindelig fra Cuba. Jeg planlægMusik: Randi Laubeck,
ger tur til Club La Santa i uge 36/37.
Marie Carmen Koppel &
Jeg søger en rejsekammerat til disse
Andy Johansen
uger. Det er jo billigere, hvis man deler lejligheden.
Fakkeltoget slutter kl. 23,
Har det interesse bedes du/I kontakte
hvor det er muligt bagefter at
mig på tlf. 39 66 50 87 eller på e-mail:
besøge Kafe Knud, Skindergermaine@get2net.dk
gade 21, kld. eller Oscar
Bar/Café

Det sker i maj måned

Solstrålernes Temaaften: ForeÅrhus
drag med Birthe Straarup fra Køkken- Kl. 21.00 Rådhuspladsen
patruljen”, mandag
Musik: baSix. Tale: Rådden 19. maj, kl.
mand Niels Erik Eskildsen
19.00 på i Villaen
Kl. 21.40 (ca.) Fakkeltog gennem bypå Tesdorfsvej 23,
ens gader til Vor Frue Kirke
2000 FrederiksKl. 22.30 (ca.) Mindehøjtidelighed i
berg C.
vor Frue Kirke. MusikstudeKom og bliv inspirendes Kammerkor synger v/
reret til en sundeJesper Jacobsen
re livsstil!

Odense

Hiv t hiv-chat etableres på nettet.
Kl. 20.00 Internationalt Hus
Tal med andre om f.eks.:
velkomst v/Suzanne BjerreSeksualitet, anonymitet, ensomhed,
gaard
arbejde, sygdom, medicin og bivirknintale v/hiv-smittet, pårørende
ger, kæreste, familie og børn … eller
tale v/bestyrelsesformand
hvad du har på hjertet.
Poul-Erik Svendsen
Hiv t hiv-chat mødes første gang,
Musikalsk underholdning
torsdag den 22. maj ml. kl. 19–21på
kl. 21.30 Fakkeltog til Domkirken
www.hivinfo.dk. De frivillige hivkl. 22.00 Mindeandagt i Domkirken
smittede vil være at træffe de følgende
v/sognepræst Egon Lausen
torsdage i samme tidsrum.

Hjørring
Fletværket indbyder til fest i Kafe
Kl. 19.30 Aids Memorial Day
Knud, Skindergade 21, kld., den 31.
- Lysfest
maj kl. 18.30 for heteroseksuelle hivCaféen i Sysseltinget
smittede og pårørende. Pris: 50 kr.
Banegårdspladsen 2
/100 kr. for medlemmer/ikke medlemmer. Tilmelding, senest den 23. maj på
tlf. 43 71 61 01 eller på mail
Læs mere på www.hiv.dk
fletvaerket@mail.dk
Rådgivning Vest
Fyn og Jylland
Vestergade 5, 2., 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.

AktHIVhuset

Tirs., ons. & tors.: 9-16

HIV-CAFÉ
tirsdag 19-22
ÅBEN CAFÉ
torsdag 14-17
MALER-GRUPPEN
mandag ulige uger 15.30-18.30
AKTHIVISTERNE
første onsdag kl. 18
PÅRØRENDE GRUPPEN
første torsdag kl. 19.30
KVINDEGRUPPEN
mødes jævnligt
HIV-GRUPPEN
tirsdag 18-19, fællesspisning for kr.
30,- v/ 2 retter. Tilmeld hver fredag
ml. kl. 8-12 på tlf. 86 93 68 00

FÆLLESSPISNING
TIRSDAG 06.05

Muslingechowder m/flutes
Karbonade m/hasselbagte kartofler og
marinerede grønne bønner m/feta

TIRSDAG 13.05
Mex. chorizogryde, ris m/flutes
Frugtsalat m/yoghurt og honning

TIRSDAG 20.05
Avocado tamtam m/flutes
Cajunkrydrede kyllingelår m/blandet
grøn salat

TIRSDAG 27.05

Auberginer m/pesto, tomat og oliven
på toastbrød
Steget kødboller i kreolersauce m/
ananas og hot rispilaf

Vestergade 5, 2. tv - Århus
Tlf. 86 18 16 46, tirs. - tors. 10-14
Nyt fra AktHIVhuset
Torsdagscaféen har lukket fra den
15.5. og frem til den 4.9.
Pårørendegruppen holder sommerferie i juni, juli og august.
Picnic i det grønne
Skovtur med madkurv, hyggeligt
samvær og godt humør. Evt. et spil
petanque eller rundbold.
Vi mødes ved hovedindgangen til
Mindeparken den 21. juni kl. 14.
Pris kr. 50,- inkl. ½ flaske vin.
Tilmelding senest den 12. juni hos
Kirsten på tlf. 86 18 16 46.
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ONSDAG D. 7.5.
Marineret Bornholmsk hanekylling
Spinattærte
TORSDAG D. 8.5.
Lasagne med Thai-kylling
Grøntsagsfrikadeller
FREDAG D. 9.5.
Marineret svinekam
Grønsagstærte
ONSDAG D. 14.5.
Hakkebøf med bløde løg
Stegte grøntsager med cous cous
TORSDAG D. 15.5.
Fiskefrikadeller m. sauce af abrikos og
chili
Musaka med kartofler
FREDAG D. 16.5.
Lukket pga. helligdag
ONSDAG D.21.5.
Økofrikadeller med stuvet spidskål
Urtefrikadeller med stuvet spidskål
TORSDAG D. 22.5.
Lam i karry og spinat.
Kartofler bagt med ost og grønsager
FREDAG D. 23.5.
Lasagne med og uden kød
SØNDAG D. 25.5.
Fakkeltog. Vi åbner kl. 18.00
ONSDAG D. 28.5.
Dampet laks med krydderurter
TORSDAG D. 29.5.
Lukket pga. helligdag
FREDAG D. 30.5.
Lukket pga. helligdag
ONSDAG D. 4.6.
Forloren hare
Risotto m. svampe, hvidløg, timian, persille
TORSDAG D. 5.6.
Bagt fisk med mangochutney.
Stegte ris med grønsager
FREDAG D. 6.6.
”tre retters menu”
Bordbestilling senest d. 4.6.
Græsk buffet v. kok: Uffe Villadsen
Begrænset deltagerantal er 20
Pris pr. kuvert 110 kr.
Forret fra kr. 25, dessert fra kr. 20 og
hovedretter kr. 55. Brød og salat efter
årstiden er altid inkluderet. Bestil bord
på tlf. 33 32 58 61.

Lej/lån Kafe Knud

f.eks. til pressemøder, kurser, møder,
receptioner, selskaber mv.
Udstillingen Drivtømmer ved Ole Rud
kan ses i hele maj.

Stille Mand søger (weekend)veninde
Jeg er 58 år og søger en veninde, ikke kæForårsønske, M/M
reste, der som jeg har brug for en person,
Jeg synes det er spild af ressourcer, at jeg til at dele oplevelser med lørdag og søngår rundt uden kæreste, du vil synes det
dag. Og senere er der måske basis for vi
samme, når du har læst følgende:
kan tage på ferie sammen. Jeg hører til den
Jeg er 55 185 80, oprindelig kommunefar- stille type, er lidt genert, men når jeg kenvet nu noget grånende, er kortklippet og der folk er jeg lun og levende.
har overskæg. Jeg har fået at vide, at jeg
Jeg hverken ryger eller drikker, og det er
har humor, god indlevelsesevne, social
vigtigt for mig at du heller ikke ryger, da
bevidst, opmærksom, selvironisk, naturlig røg genere mig meget.
selvoptaget, følsom, lettere distræt og
Jeg har været smittet i mange år, men fik
hang til melankoli.
det først konstateret for 2 år siden, det
Jeg er glad for musik/opera, teater, film,
var noget af et chok, men jeg er nu oven
burde læse mere, kunst, er rejseglad og er på igen og har det fysisk godt. Der er mebåde til hverdags og finere madlavning.
get få som kender til min status. Jeg bor
Jeg er blevet konstateret hiv for 2 år sialene, arbejder alle hverdage. Mine inteden, er rask uden medicin.
resser er familie, venner og historie. Skriv
Du skal være nogenlunde jævnaldrende.
til mig, hvis du har mod på at få en ven.
Gerne slank, aktiv og ikke ryger. Alle får
Bill.mrk.: 015/04
svar … Den håbefulde.
Bill.mrk.: 012/04 Kvinde søger mand - Jylland
Jeg er en sort kvinde først i 30’erne, 174
København - Hele landet
cm høj og vejer 67 kg. Jeg bor i Østjylland
Pæn, blond, maskulin, muskuløs fyr 41med mine 2 børn på 5 og 12 år.
189-89. Velfungerende og i god form. Me- Jeg holder af at rejse, gå ture og danse
get berejst, men bor indtil videre i Danengang imellem. Mine hovedinteresser er
mark. Jeg savner en sød pige i samme situ- mine børn, og jeg ligger vægt på de tætte
ation, som er eventyrlysten, livsglad og
familierelationer med familiebesøg. Jeg har
ikke synes at livet nu kun handler om at
et lyst sind og er åben overfor tilværelsen.
arbejde, spise piller og ellers bare sidde og Jeg forstår og taler lidt dansk. Jeg har et
vente på at blive gammel (hvis vi når det). godt liv, men savner meget en voksen
Jeg har en god indsigt i livets alvorligheder, mand at dele det med. Jeg søger derfor en
har prøvet mange ting. Jeg har dybde og
kæreste, som er interesseret i et seriøst
hviler i mig selv, men har også temperaog stabilt forhold. Du skal helst været ml.
ment.
32 og 38 år og meget gerne dansk. Du skal
Se ikke på om du er 20 eller 50, jeg virker være sød, rar, ærlig og ikke-ryger. Det er
begge veje. Når vores situation er sådan, vigtigt for mig at være elsket og kvinden i
er alderen uden betydning, bare der er lidt dit liv. Jeg er selv hiv+, og det vil være OK
kemi. Din baggrund og nationalitet er un- om du også er hiv+, men ikke hiv-smittede
derordnet.
er også velkomne til at svare mig.
Bill.mrk.: 013/04
Bill.mrk: 016/04
Dansk mand søges!
Jeg søger en single, åben, kærlig, ærlig, sød
og moden dansk mand mellem 38-50 år,
175-190 høj og 75-90 kg.
Manden jeg søger skal være hiv positiv,
men rask og ikke have AIDS. Du skal være
fri af tidligere forhold, have fast arbejde,
orden i økonomien og styr på dit liv.
Jeg er en afrikansk pige fra Uganda. Jeg er
42 år, er 165 høj og vejer 60 kg. Jeg har en
søn på 9 år. Jeg har fast arbejde som social
og sundhedshjælper, har orden i økonomien og er fri af tidligere forhold. Jeg er hiv
positiv, men er rask, og ser meget yngre
ud end min alder. Jeg er åben, kærlig, ærlig, selvstændig og moden. Mine interesser
er rejser, musik, dans, motion, sport, god
mad og rødvin, film, børn og meget mere.
Jeg søger en sød kæreste, måske meget
mere, hvis kemien passer. Vi kunne måske
nyde af vores kort liv sammen.
Bill.mrk.: 014/04

Sådan indrykker du en
kontaktannonce
Skriv din annonce på et A4-papir, maskinskrevet eller med blokbogstaver. Anfør
navn, adresse og evt. tlf.nr. Læg din annoncen i en kuvert, og send den til
Marianne Ambus, Hiv-Danmark,
Skindergade 44, 1159 København K
Alle kontaktannoncer gemmes i 2 år.
Sådan besvarer du
Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Vedlæg frimærke svarende til vægten af
brev og send det samlet i kuvert til ovenstående adresse. Alt behandles anonymt.
Hiv-Danmark
Skindergade 44, 1159 København K.
Tlf. 33 32 58 68, Fax 33 91 50 04
E-mail: info@hiv-danmark.dk
Magazinet, Lille udgives af Hiv-Danmark
Morten Eiersted (red.) og Bent Hansen
(ansv.). Magazinet, Lille er eget tryk
ISSN 1397-0518

