December 2016
Det här händer på Noaks Ark Småland & Halland
Hiv idag – nationell kampanj

World Aids Day

Under november-december genomför
Folkhälsomyndigheten tillsammans med regioner
och landsting en nationell informationsinsats för
att minska diskriminering och stigmatisering kring
hiv. Kampanjen syftar till att belysa hiv idag. ”Hiv
idag är inte som igår”. Noaks Ark Småland &
Halland kommer genomföra aktiviteter i samband
med kampanjen för att belysa hiv idag.

Den 1 december uppmärksammas internationella
aidsdagen. Det är en möjlighet för människor över
hela världen att förenas i kampen mot hiv och visa sitt
stöd för människor som lever med hiv samt för
arbetet mot hiv. Nedan presenteras aktiviteter i Växjö
som sker i samband med World AIDS Day som ni är
varmt välkomna till.

Europeiska hivtestar veckan

27 november
”Vi sjunger in Advent och uppmärksammar World
Aids Day” kl. 17:00-18:00
En musikgudstjänst i Växjö domkyrka i samarbete med
Svenska kyrkan i Växjö. Kollekten går oavkortat till
Kretsen Röda Korset Arken Smålands stödfond för
personer som lever med hiv.

Europeiska hivtestar veckan syftar till att
uppmuntra människor att testa sig och göra flera
människor medvetna om sin hivstatus. Veckan
avser att öka kunskapen om hiv och minska
stigma. Under hivtestar veckan (v.47) och World
AIDS Day har testmottagningen för hivtest med
snabbsvar extra öppettider, utöver ”drop in” alla
måndagar kl. 17.00–20.00.
22, 23 & 24 november kl. 17.00–18.00
1 december kl. 17.00–20.00

Genombrott i hiv-forskningen
Femtio personer som lever med hiv ingår i ett
försök som bedrivs av forskare från fem av
Storbritanniens ledande universitet, under
ledningen av hälsomyndigheten NHS:s institut
NOCRI. En av patienterna, en 44-årig man uppges
nu sakna några som helst tecken på smitta i
blodet. Behandlingen genomförs kortfattat i två
steg. Först injiceras ett vaccin som identifierar de
hiv-smittade cellerna och därefter tillsätts ett
läkemedel som väcker de vilande T-cellerna som
också är smittade. Hiv-forskningen kan nu stå inför
ett stort genombrott. Forskarna är dock noga med
att påpeka att det är långt ifrån ett slutgiltigt
botemedel, något som beräknas ta ca 10-15 år
innan användning.

26 november
Kosta Boda kl. 10:00-18:00
Noaks Ark finns på plats på Kosta Outlet i Kosta för att
informera om hiv, kampanjen ”hiv idag” och svarar på
allmänhetens frågor. Noaks Ark kommer stå vid ett
informationsbord och anordna en tävling kring temat
hiv idag.

1 december
Öppet hus kl. 10:00-15:00
Öppet hus med fika på Noaks Ark, Kungsgatan 15 B,
Växjö. Personal finns på plats för att informerar om
hiv och om Noaks Arks verksamhet.
Hiv idag kl. 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00
Noaks Ark Småland & Hallands verksamhetsansvariga,
Elli Mokus och Farhad Khaghani föreläser om Hiv idag.
Noaks Ark, Kungsgatan 15 B, 352 31, Växjö.
Föreläsningen är gratis! Anmälan till föreläsning
senast 30/11 till emma.johannisson@noaksark.org alt.
0470-193 81.
Kondomer, STI och Hiv idag kl. 17:30-20:30
I samverkan med Studenthälsan, P6 samt
studentföreningarna Café Tufvan och Amnesty
föreläser Matias Garzon, Stockholms mansmottagning
om kondomer och STI. Farhad Khaghani, Noaks Ark
Småland & Halland och Annica Boija,
infektionsmottagningen Kalmar talar om Hiv idag.
Café Tufvan, Tufvanäsvägen 10, Linnéuniversitetet
Växjö.
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Noaks Ark Småland & Halland, december 2016
Julbord
Föreningen bjuder in er som lever med hiv och era
närstående till julbord. Vi firar att julen närmar sig
med ett traditionellt svenskt julbord.
Vid frågor eller anmälan kontakta Elli Mokus på
070-551 93 81.

Samtalsgrupper
Noaks Ark har samtalsgruppen för kvinnor som
lever med hiv och samtalsgruppen för män som
lever med hiv. För information och frågor om våra
samtalsgrupper kontakta;
Elli Mokus på tel. 070-551 93 81 eller
Farhad Khaghani på tel. 070-729 32 78.

Hivtest med snabbsvar
Hos oss kan du ta ett hivtest och få svar inom 15
minuter. Mottagningen är centralt belägen på
Kungsgatan 15 B i Växjö. Vi har öppet för Drop-in
måndagar kl. 17:00–20:00. Här möts du av en
kunnig, varm och professionell personal i en
hemtrevlig miljö. Du kan vara anonym och testet
är gratis. För mer information om
testmottagningens öppettider gå in på
www.noaksark.org.

Bli medlem i Noaks Ark
Genom ett medlemskap i Noaks Ark Småland &
Halland visar du ditt stöd till personer som lever
med hiv och deras närstående. Du belyser även
vikten av verksamhetens arbete med hiv samt
sexuell och reproduktiv hälsa.
Du blir medlem genom att betala
medlemsavgiften på 50 kr till
Plusgirokonto: 56 65 04 – 7 eller till
Swishnummer: 123-354-696-7.
Ange namn, e-postadress, mobilnummer och
postadress.
Gilla oss på Facebook
Noaks Ark Småland & Halland

God Jul & Gott Nytt År
Noaks Ark Småland & Halland vill
tacka alla samverkanspartners för ett
fantastiskt samarbete år 2016.
Elli Mokus
Verksamhetsansvarig
Grundutbildad KBT-terapeut
Tel. 070-551 93 81
elli.mokus@noaksark.org

Farhad Khaghani
Verksamhetsansvarig
Grundutbildad KBT-terapeut
Tel. 070-729 32 78
farhad@noaksark.org

Emma Johannisson
Administratör
Kandidatexamen i sociologi
Tel. 0470-193 81
emma.johannisson@noaksark.org
Styrelsen
Suzana Mocevic, Conny Karlsson, Sofia
Eneroth, Lars Lennartsson, Lena Rask,
Kasia Musial Lilja, Charlotte Svensson,
Lena Brissman och Janet Hacklou.

Noaks Ark öppettider
Måndag 10:00-16:30 (Drop-in hivtest 17:00-20:00)
Tisdag 09:00-15:30
Onsdag 09:00-15:30
Torsdag 09:00-15:30
Fredag 09:00-15:30

Avvikande öppettider för kontoret
Den 22 december tar kontoret julledigt. På
återseende den 6 januari.

Månadsbladet via e-post
Om du vill kan du få nyhetsbladet via e-post
istället. Då hjälper du också till att spara på miljön.
Lämna din e-postadress till oss eller mejla
uppgifterna till info.smaland@noaksark.org
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