Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev-juni-2017

Tisdagsgruppen har nu sommaruppehåll och medlemmar välkomnas tillbaka vecka 32 den
8 augusti kl: 17.00.

Det är STÄNGT för drop-in hivtestning med snabbsvar
veckorna: 26-31 endast inbokade besök under denna tid. Ring receptionen för att
boka: 040-611 52 15. Drop-in kör igång igen onsdagen den 9 augusti 17.00-19.00.
Välkomna!
Har du frågor angående sommarkalendariet eller hivtestning är du välkommen att emaila
till: info.syd@noaksark.org

18 augusti – En kul aktivitet vi kommer att återuppta igen och
är endast för hivpositiva medlemmar är de sociala träffarna
som vi brukar ha om fredagkvällarna och nu inleder vi med en
middag den 18 augusti kl. 18.00. Det blir god mat i gott
sällskap och med bra musik såklart. Pris: 50 kronor.
Ett krav är: gott humör medtages. För in datumet i kalendern
så du inte missar det denna kväll.

Får jag presentera våra senaste nyanställda på Noaks Ark Syd.
Supatcha Sundström är projektmedarbetare/informatör inom Projekt
Diaspora och specialiserar sig på Thai Communitys. Hon är utbildad inom
folkhälsa och har tidigare arbetat som socionom med människor som har
olika funktionsproblem. ”Jag kommer göra mitt bästa på Noaks Ark Syd”.
Har du frågor till Supatcha är du välkommen att emaila henne på:
supatcha.sundstrom@noaksark.org

Roshna har arbetat mycket med jämställdhet, mänskliga rättigheter,
ledarskap, normkritik och förebyggande mot våld och förtryck i hederns
namn. Hennes uppdrag här är informatör och strateg. ”Jag ser fram emot
att vara en del av Noaks ark Syds härliga team”.
Välkommen att emaila Roshna om du har några frågor på
roshna.ali@noaksark.org

Vi tackar Larissa så mycket för tiden hon praktiserade hos oss. Vi på Noaks Ark Syd önskar
Larissa stort lycka till med sin utbildning och hoppas hon kommer upp och hälsar på igen
mycket snart. Fortsätt sprida din glädje med ditt fina leende. Många kramar till dig från oss.

Vi vill ta tillfället i akt och
tacka alla som kom till vår
stora midsommarlunch
den 21 juni.
Stort TACK till Lasse med
personal på Tempo i
Blentarp för jordgubbar
och nypotatis. Jättestort
tack till alla som fyllde vår
stora buffé med mat, som
vår kära volontär Per
Svensson (stans godaste Janssons), personalen och alla andra som skänkte oss en hjälpande
hand till att få till denna smaskiga midsommarlunch.
Vi uppskattar er så mycket. TACK!!!

Ledig tjänst på Noaks Ark Syd i Malmö som projektledare!
Beskrivning
Leda ett kamratstödsprojekt för målgruppen ”män eller transpersoner i migrationsprocess
som har sex med andra män eller transpersoner”. Målgruppen nås bland annat genom sociala
aktiviteter och ska få ändamålsenlig info om SRHR (Sexual and Reproductive Health and
Rights), community-building, riskutsatthet och hälsofrämjande metoder. En grupp om 8 till 10
personer från målgruppen utbildas för att nå ut till målgruppen (peer to peer - metoden).
Målgruppen ska även erbjudas stödsamtal vid behov och få tillgång till HIV-testning och social
rådgivning. Projektet är redan igång.
Krav
Projektledningserfarenhet inkl. projektredovisning och erfarenhet av att arbeta med
deltagande-metoder. Erfarenhet av att arbeta med migrationsfrågor, normkritiskt tänkande,
erfarenhet av att arbeta med människor i utsatthet och förståelse för multipel
utsatthet. Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriter
Ytterligare språkkunskaper är ett plus, gärna i arabiska, persiska samt egen erfarenhet av
migration till Sverige, erfarenhet av Noaks Ark eller liknande verksamhet som exempelvis
volontär, relevant nätverk i Skåne och i Hbtq Communitys, erfarenhet av intersektionell analys.
Erfarenhet av MI eller liknande samtalsmetod.
Villkor
Deltid 25-50% tjänsteomfattning till 171231. Delar av arbetet utförs kvällstid/helger.
Ansökan
Ansökan med CV mejlas till pernilla.berlin@noaksark.org. Tillsättning snarast!

Feedback är alltid viktigt, både bra och inte så bra, för det är så vi växer och utvecklas. Det är
viktigt att man känner samhörighet med människor i samma situation vilket är varför vi vill
höra från er. Vi är nyfikna om det finns någoting våra medlemmar saknar, en aktivitet som vi
tidigare haft eller något nytt ni skulle vilja vi startar? Vad tycker ni om dessa förslag?
- Kaffestuga där vi bakar själva och fikar ihop och njuter av våra bakverk
- Föreläsningar som ni tycker vi borde anordna? Som t.ex. en hiv-doktor, jurist, präst…
- Bjuda in gäster från likasinnade organisationer från Helsingborg, Danmark och Positiva
Gruppen Syd till en social kväll.
- Seriösa ”singel & looking” kvällar där man träffas uppe i våra lokaler i hopp om att träffa
någon i samma situation som man kan dela sitt liv med. Njuter av bra musik tillsammans, äter
lite snacks, dansar, minglar och har kul ihop. Låter great, eller hur?
Du kan maila din feedback och dina egna förslag till info.syd@noaksarksyd.org eller varför inte
komma upp och ta en fika med Maria medan ni diskuterar din input.

Hej alla! Den 27 juni stack TISDAGSGRUPPEN iväg på en
”roadtrip” till Köpenhamn då de var inbjudna av en hiv
organisation som heter Solstrålerne på en meet & greet på Kafé
Knud som ligger centralt. Det var ett enkelt men mysigt café dit
personer som lever med hiv och deras anhöriga kan gå för en
fika, Middagsmeny finns också.
Förrätt, varmrätt och efterrätt stod på
menyn denna kväll, allt var så smaskigt.
Tisdagsgruppen tackar Solstrålerne för
en fin kväll i gott sällskap och ser fram
emot nästa gång. Tusind Tak!

Insänt från medlem Cissi
Hejsan gott folk! Jag hoppas ni alla mår bra där ute. Själv sitter jag och tänker
på vad jag vill prata om denna gång och det enda jag tänker på just nu är
kärlek…jag vet det måste vara tjatigt att läsa om det igen men det är vad
som fattats i mitt liv i så många år och jag har fortfarande inte hittat rätt än.
Åh, tro mig denna brud har dejtat sen jag var 16 år och jag har träffat en del män som jag
hittat kärleken med till en början men för någon anledning messar de upp och jag lämnar
förhållandet. Varför är det så att vissa hittar sin livspartner tidigt i livet medan vi andra får
leta med ljus och lykta i år innan vi hittar hem? Så många gånger har jag sagt att nääää nu
struntar jag i allt som har med män att göra men sen helt plötsligt kommer kärleken igen och
knackar på dörren och varje gång håller jag hoppet vid liv att denna gång kommer det att
hålla livet ut. Kanske är det naivt av mig att hoppas på att hitta äkta och evig kärlek i denna
värld men jag ger inte upp.
Annars då? Sommaren är här och många tycker det är kul med sommarflirtar men
personligen hade jag helst velat hitta någon som vill se framtiden med mig. Så svårt att hitta
någon likasinnad och även om det finns en del dejtingsidor för hivpositiva så tror jag det
kvittar om man har hiv eller inte för många använder online dejtingsidor som hook-ups, hitta
någon snabbt för lite kul och den typen är definitivt inte jag. Jag är så trött på att alltid känna
jag saknar min pusselbit som gör mitt hjärta komplett. Min högsta önskan har alltid varit att
hitta ”den rätte” att dela mitt liv med och känna samhörighet med men ”han” lyser
fortfarande med sin frånvaro. Håll tummarna för mig att min prins charming snart hittar mig.
Många kramar XOXO (miss.cissi@yahoo.com)
Cissi

Torsdagsträffar i Helsingborg
Hålls i Sensus lokaler på Billeplatsen 1 i Helsingborg varje helgfri torsdag. Träffarna sker
under dagtid. För mer information var god kontakta Jytte på telefon: 0733-603432 eller via
email: jytte.ivarsson@noaksark.org

Kampanj-insats Projekt Diaspora, Thai-event i Eslöv
Den 2 juni var Projekt Diaspora närvarande på en buddistceremoni i Eslöv. Det var en
kampanjinsats för att nå vår målgrupp, tredjelandsmedborgare.
Det hade samlats deltagare med huvudsakligt thailändskt
ursprung och det fanns även deltagare från andra länder.
Stämningen var fridfull och färgglad och över allt fanns glada
ansikten. Familjer, vänner och troende hade samlats att fira
denna andliga högtid. Thailands ambassadör till Sverige var
också närvarande.
Stephen och Supatcha från
Projekt Diaspora, tog på sig
ansvaret att genomföra insatsen.
De satte ihop material och ”Give
aways” som skulle delas ut. Med
hjälp av två volontärer köptes det
in vatten, läsk och frukt som också skulle delas ut. Vi var ett
glatt gäng med mycket skratt och entusiasm.
Vi fick även hjälp av en kvinna från kommittén som ordnade den
stora tillställningen. Vi fick ett stort bord där vi kunde synas och
genomföra vår kampanj. Gott samarbete mellan oss från Projekt
Diaspora och eventpersonal.
Folk stannade till vid bordet och hade frågor om vad vi gjorde, och varför vi var där. De
tyckte de var bra att vi gick ut med vår information och visade att det fanns stöd och hjälp till
just målgruppen. De svarade på våra frågor om just deras situation i Sverige. Vi fick också
äran att smaka på den underbara maten det fanns, ljuvliga dofter och mycket färg, och
hetta!

Vår Facebook är klar att hålla kontakten med oss på nu.
https://www.facebook.com/noaksarksyd
Hoppas vi ses där!

Medlemskap i Noaks Ark Syd
Som medlem stöder du vår organisation och har rösträtt på våra årsmöten och du får också
ta del av våra aktiviteter. För att bli medlem, skicka ett email till info.syd@noaksark.org .
Medlemsavgiften som är 20 kronor per person och år betalar du in på följande bankgiro:
5532-2911. Fyll i ditt namn, email adress och skriv ”medlemsavgift”.

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Drop-in
Torsdag:
Fredag:

10.00-16.00
10.00-16.00
STÄNGT men öppet för gratis och anonym hivtestning med snabbsvar
17.00-19.00
10.00-16.00
10.00-15.00

Sommar öppettider
Vi har stängt för besökare veckorna 28-31 men du är välkommen att ringa på:
040-611 52 15 (receptionen) på våra telefontider: Måndag-torsdag 09.00-17.00 och
Fredagar: 09.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).
Glöm inte att drop-in hivtestning med snabbsvar är stängt nu till 9 augusti men om du inte
kan vänta till drop-in kör igång igen är du välkommen att boka en tid.
Ring receptionen: 040-611 52 15

Info.syd@noaksark.org

Barkgatan 11

040-611 52 15 (reception)

Welcome to Noaks Ark Syd’s newsletter for June-2017

The Tuesday group is now on summerbreak, all members are welcome back August 8 at 5 p.m.

CLOSED - There will be no drop-in for rapid HIV testing during the
weeks 26-31 only booked appointments. Call the reception to book: 040-611 52 15.
Welcome back to drop-in 9 August at 5 p.m. - 7 p.m.
If you have any questions about the summer calendar or HIV testing you are welcome to email
to: info.syd@noaksark.org

August 18 - Something fun that’s re-appearing and only for HIV
positive members are the social meetings we used to have Friday
evenings and now we start off by having a dinner party August 18
at 6 p.m. There’s going to be tasty food, good company and of
course great music. Price: 50 kronor. Condition: bring your happy
mood. Please do pencil this date in your calendar.

Our newest employees at Noaks Ark Syd

Supatcha Sundström is a project communicator in the Project Diaspora
and specializes in the Thai community. She’s educated in public health
and has previously worked as a social worker with people with different
dysfunctions. She says: “I will do my very best at Noaks Ark Syd”.
If you have any questions for Supatcha, you are welcome to email her at:
supatcha.sundstrom@noaksark.org

Roshna has worked a lot with equality, human rights, leadership,
prevention of violence and oppression in the name of the honorary.
Roshna’s duties are to be a communicator and strategist in the Project
Diaspora. She says: “I’m looking forward to be a part of Noaks Ark Syd’s
great team”.
If you have any questions for Roshna please email her at:
roshna.ali@noaksark.org
We thank Larissa for the time she did her internship with us. We at Noaks Ark Syd wish
Larissa the very best of luck with her education and hope she comes back and visit us very
soon. Continue spreading your joy with your nice smile. Many hugs to you from us.

We want to take this
opportunity and thank
everybody who came to our
EXOTIC midsummerlunch
June 21.
Big THANKS to Lasse with
staff in Tempo in Blentarp
for the strawberries and
potatoes. A big thanks to
everybody that filled our big
buffé with tasty food, like
our dear volunteer Per
Svensson (the city’s most delicious Jansson’s), our staff and everyone else that lended us a
helping hand. We so appreciate you all! THANKS!!!

Available position as a project manager at Noaks Ark Syd in Malmö!
Description
Lead a peer support project for the target group “men or transgender in the migration
process who have sex with other men or transgender”. The target group is achieved through
social activities and will receive appropriate information on SRHR (Sexual and Reproductive
Health and Rights), community building, risk exposure and health promotion. A group of 8 to
10 people from the target group is trained to reach the target group (peer to peer method).
The target group will also be offered support calls as needed and gain access to HIV testing
and social counseling. The project is already running.
Requirement
Project management experience incl. Project reporting and experience in working with
participation methods. Experience in working with migration issues, norm critical thinking,
experience working with exposed people and understanding of multiple exposures. Swedish
and English in writing and verbally.
Qualifications
Additional language skills are welcome such as Arabic, Persian and also own experience of
migration to Sweden, experience of Noaks Ark or similar activities such as volunteer, relevant
network in Skåne and in the Hbtq community, experience of intersectional analysis.
Experience of MI or similar call method.
Terms
Part-time 25-50% service coverage until 171231. Parts of the work are performed in the
evening / weekends.
Application
Email your application and CV to pernilla.berlin@noaksark.org

Feedback is always important, both good and not so good, because that’s how we grow
and develop. It’s crucial to feel a sense of belonging with likeminded people att which is
why we want to hear from you. We are curious if there are anything our members are
missing, an activity we previously used to have or anything new you would like us to start?
How about these suggestions?
-Coffee time where we bake ourselves and enjoy our creations together.
-Lectures you think we should arrange? Like a HIV doctor, lawyer, priest…
-Invite guests from likeminded organizations from Helsingborg, Denmark and Positive
Gruppen Syd for a social evening?
-Serious “single and looking” evenings where you link up in our premises hoping to find
somebody in the same situation you can share your life with. Enjoy good music together,
eat some snacks, dance, mingle and having fun together. Sounds great right?
You can email your feedback and your own ideas to info.syd@noaksark.org
or why not come up to Noaks Ark Syd and have a cup of coffee/tea with Maria while you
discuss your input.

Hi everybody! On the 27th June the TUESDAY GROUP took a
roadtrip to Copenhagen to make good on an invitation from
a HIV organization called Solstrålerne for a meet & greet at a
café called Kafe Knud which is centrally located. It was a
simple but cozy café where people who live with HIV and
their loved ones can go and have a cup of coffee/tea but
they serve dinner as well.
Appetizer, main course and
dessert was on the menu for the
evening and everything was
very tasty.

From the Tuesday group to Solstrålerne, big thank you for a nice
evening with good company and we hope to see you again soon.
MANY THANKS!

Letter from our member Cissi
Hello everybody! I hope you’re all doing well out there. I myself I’m sitting here thinking
about what I’d like to talk about this time and all I can think about right now is love…I know
It must be boring to read about that again but it’s actually what’s been missing in my life and
have been for so many years and I still haven’t found the right one yet. Oh trust and believe
this chic has been dating since I was 16 years old and I did meet a few men I found love with
at least to begin with but for some reason they mess up and I end up leaving the
relationship. Why is it that some people find their one true love straight away in life but
others will have to search for years before we find them? So many times I have said to
myself noooooo that’s it I don’t care about men anymore but then suddenly love comes
knocking at my door again and every single time I keep hope alive that THIS time it’s going to
last a lifetime. Maybe it’s naive of me still hoping to find true and eternal love in this world
but I’m not giving up.
Otherwise? Summer is here and many people like summer flings but me personally I’d love
to meet somebody who’d like to share his future with me. It’s so hard to find somebody in
the same situation and even if there are some dating sites for HIV positive people I think
when it comes to finding love it doesn’t matter whether we have HIV or not because many
people use online dating sites to find hook-ups, one-night-stands and that’s so not my cup of
tea. I’m so tired of feeling I’m missing my last puzzelpiece that completes my heart. My alltime biggest wish has always been and still is to find “Mr Right” to share my life with and feel
that special togetherness with but he’s still nowhere to be found it seems. Please keep your
fingers crossed for me that my Prince Charming finds me very soon.
Big hug XOXO (miss.cissi@yahoo.com)
Cissi

Thursday meetings in Helsingborg
Are being held at Sensus premises on Billeplatsen 1 in Helsingborg every non-holiday
Thursday. We meet during daytime. For more information please contact Jytte on
telephone: 0733-603432 or via email: jytte.ivarsson@noaksark.org

Campaign-effort Project Diaspora, Thai event in Eslöv
June 2nd the project Diaspora was attending a Buddhist ceremony in Eslöv. It was an effort
to reach our target group. Participants from mainly Thailand
had gathered but there were also people from other
countries. The atmosphere was peaceful and colorful and
happy faces everywhere. Family, friends and believer’s came
to celebrate this spiritual occasion. Thailand’s ambassador for
Sweden was also present.
Stephen and Supatcha from the
Project Diaspora took the
responsibility to implement the
task at hand. They put together
material and “give aways” which
was going to be distributed. With
the help of two volunteers, we bought water, soda and fruit
which were also being distributed. We were a happy crew
sharing lots of laughter and enthusiasm.
We also got some additional help from a woman from the
committee who arranged this big event. We were given a big
table where we could be perfectly visible to carry out our
campaign. It was a good collaboration between us from the Project Diaspora and the event
staff.
People stopped at our table and asked questions such as: what it was we were doing and
why we were there. They thought it was great we spread our information and enlightened
people there is support and help for the target group. They also answered our questions
about their own situation in Sweden.
We were honored to be able to enjoy the tasty food that was there, take in the lovely aroma
and lots of color and heat.

Our Facebook is uppdated so you are able to keep in touch with us
there as well. https://www.facebook.com/noaksarksyd
Hope to see you there!

Membership in Noaks Ark Syd
As a member, you support our organization and you have voting rights on our annual
meetings and you will be able to take part of our activities. To become a member, please
send us an email to info.syd@noaksark.org. The membership fee which is 20 SEK per person
and year is paid to the following Bankgiro 5532-2911. Please enter your name, email address
and "membership fee" at the payment section.

Monday: 10 a.m. - 4 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 4 p.m.
Wednesday: CLOSED but open for free and anonymous Rapid HIV testing
Drop-in: 5 p.m. - 7 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 4 p.m.
Friday: 10 a.m. - 4 p.m.

Summer opening hours
We are closed for visitors during the weeks 28-31 but you are welcome to call on:
040-611 51 15 (reception) Monday-Thursday: 9 a.m. - 5 pm. and Friday’s: 9 a.m. - 4 pm.
Closed for lunch 12.00 p.m. - 1 p.m.
Drop-in for Rapid HIV testing is closed now but is on again August 9.
You’re welcome to book an appointment if you can’t wait till drop-in starts again.
Please call the reception: 040-611 52 15.

info.syd@noaksark.org

Barkgatan 11

040-611 52 15 (reception)

