Juni 2017
Det här händer på Noaks Ark Småland & Halland
Växjö Pride 2017

Utdelning av klamydiakit

Den 8-14 maj deltog Noaks Ark Småland & Halland i
Pride med ett flertal aktiviteter. Testmottagningen
för hivtest med snabbsvar hade extraöppet under
tisdagen, onsdagen och torsdagen.

Från och med maj går det att hämta ett gratis kit för
egenprovtagning av klamydia på testmottagningen
för hivtest med snabbsvar. Ett tillägg föreningen är
mycket glada för att kunna erbjuda besökare.

Under onsdagen anordnades en pysselkväll i
föreningens lokaler. Det tillverkades armband,
plakat och massa fint i alla regnbågens färger. I
samverkan med P6 Linnéuniversitetet, RFSL och
RFSU arrangerades under torsdagen en föreläsning
med Simon Blom om HBTQ & HIV - Har vi nått
målet? Är hiv och HBTQ integrerat i Sverige? En
uppskattad föreläsning där Simon Blom lyfte viktiga
frågor. På fredagen anordnades informationsbord
och en föreläsning om polyamori på
Linnéuniversitetet i Växjö tillsammans med
ovanstående föreningar.
Lördagen den 13 maj var det dags för Växjö Prides
färgsprakande parad. Paraden är hela Växjös
manifestation för HBTQ-rörelsen och en hyllning till
kärleken. Noaks Arks gröna färg lyste upp i tåget.
Totalt deltog 100 ekipage och ca 10 000 personer i
Pride Paraden. Ett stort härligt gäng på ca 70
personer gick med Noaks Ark Småland & Halland.

Internat Friends to friends
Den 28-30 april arrangerades ett internat i projektet
Friends to friends på Möckelsnäs Herrgård. En tredagars utbildning för de som vill arbeta med
interkulturell kommunikation & sexuell- och
reproduktiv hälsa. Målsättningen med internatet var
att hitta och utbilda nyckelpersoner, så kallade
”friends”, för att kunna nå ut till målgruppen
ensamkommande och personer med utländsk
bakgrund. Utbildningen genomfördes med hjälp av
intressanta och sakkunniga föreläsare inom varje
område. Mustafa Panshiri, polis och föreläsare som
arbetar med ensamkommande ungdomar, Delgash
Ramadhan, verksamhetschef på HVB-hem och
Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes
förbund gav gruppen bra kunskap.

Ett stort TACK till alla volontärer som gick med oss i
paraden och som gjorde det möjligt för oss att
anordna ovanstående aktiviteter under Växjö Pride
2017!
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Glad sommar
Vi på Noaks Ark Småland & Halland önskar er alla
en fin & härlig sommar!

Samtalsgrupper
Noaks Ark har en samtalsgrupp för kvinnor som
lever med hiv och en samtalsgrupp 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. Hos oss kan du också hämta ett gratis kit
för egenprovtagning av klamydia. För mer
information om testmottagningen gå in på
www.noaksark.org.
OBS! Testmottagningen har stängt måndagen den
10, 17 och 24 juli. Stängt!

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 och följ oss på Facebook & Instagram
Noaks Ark Småland & Halland

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
Annica Lindén
Kurator
Socionom
Tel. 070-090 41 18
annica.linden@noaksark.org
Styrelsen
Elisabet Flennemo, Conny Karlsson,
Sofia Eneroth, Lars Lennartsson, Lena
Rask, Kasia Musial Lilja, Charlotte
Svensson, Lena Brissman och Janet
Hacklou samt RNA: styrelse ledamot
Britt-Marie Falk.

Noaks Ark öppettider
Måndag 10:00-16:30 (Drop-in för 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 och
testmottagningen
Kontoret och testmottagningen har stängt under juli,
v. 28-30. Stängt!

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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